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ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ
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Η Σοφία Τριανταφύλλου µας αφηγείται στιγµές
από τη ζωή της Καισαριανιώτισσας Άννας Τριανταφυλλοπούλου - Βλάχου.
σελ. 12
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ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής και
το ΚΕΜΙΠΟ αναβίωσαν και φέτος το έθιµο του
Κλήδονα.
σελ. 4
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Αναδροµή στον Καρέα της δεκαετίας του ’60
µέσα από την αφήγηση του Χάρη Σαλαπασίδη
και φωτογραφίες εποχής.
σελ. 8-9

[Editorial]

Editorial

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

ε αυτό το φύλλο θα διαβάσετε τα µέτρα
Σ∆ηµοτικού
που υπερψήφισε η πλειοψηφία του
Συµβουλίου Καισαριανής στις

4 Ιουνίου, για την ανακούφιση των επαγγελµατιών που επλήγησαν από τα µέτρα
αποτροπής του κορωνοϊού (Covid-19). Τη
στιγµή που γράφονταν αυτές οι γραµµές, η
σχετική απόφαση δεν είχε αναρτηθεί στη
∆ιαύγεια, µε αποτέλεσµα να µην υφίσταται
ακόµα επίσηµα.
Στο ∆ήµο Βύρωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις ψηφίστηκαν στις 14 Απριλίου. Βέβαια,
εκεί τα πράγµατα ήσαν πιο απλά. Η δηµοτική αρχή αποφάσισε να εφαρµόσει όλα τα
µέτρα που προέβλεπε η Νοµοθετική Πράξη
Περιεχοµένου, χωρίς καµία υπέρβαση. Η
απόφαση ήταν οµόφωνη. Ο κεντροδεξιός
Χρήστος Γώγος έδωσε θετική ψήφο, αν
και δεν ικανοποιήθηκε το αίτηµά του να
δοθεί στα καταστήµατα επιπρόσθετα πλήρη
φοροαπαλλαγή για τα τέλη κοινόχρηστων
χώρων του τρίµηνου Ιούλιος-Σεπτέµβριος.
Ακόµα και ο επικεφαλής της αριστερότατης
Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Βύρωνα
Τάσος Μαυρόπουλος την υπερψήφισε, µε
την επιφύλαξη, ότι πρέπει να υπάρξει επέκταση των µέτρων στήριξης και σε άλλες
κατηγορίες πολιτών.
Στην Καισαριανή, η αντιπολίτευση, ακολουθώντας µια πιο πολιτική προσέγγιση,
πρότεινε και υπερψήφισε οικονοµικές ελαφρύνσεις πέρα από αυτά που προβλέπει η
ΠΝΠ. Λόγω απλής αναλογικής, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πέρασαν οι θέσεις της και
όχι εκείνη της δηµοτικής αρχής. Η άποψη
του δηµάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου
όµως είναι ότι τα συγκεκριµένα µέτρα ως
µη σύννοµα δεν θα µπορούν να εφαρµοστούν από τις υπηρεσίες.
Τα µηνύµατα που λαµβάνουν οι επαγγελµατίες της Καισαριανής είναι αντιφατικά. Αν
δικαιωθεί η θέση της αντιπολίτευσης για
την εφαρµοσιµότητα των µέτρων θα έχουν
επιπλέον οφέλη. Αν αποδειχθεί ότι είχε δίκιο η δηµοτική αρχή θα έχουν µικρότερες
ελαφρύνσεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα χάσουν αυτά που προβλέπει η ΠΝΠ. Εξ ου και
το σκίτσο µας, όπου τα δηµοτικά τέλη φαίνονται να κρίνονται από µια ρουλέτα.
Σε αυτό το φύλλο αφιερώνουµε τρεις σελίδες για την εφαρµογή της υποχρεωτικής
δίχρονης προσχολικής αγωγής στο Βύρωνα. Είναι λίγες, καθώς το θέµα µοιάζει ανεξάντλητο. Η συζήτηση εστιάζεται στο κτιριακό. Η δηµοτική αρχή δέχεται κριτική από
το συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων,
την Ένωση Γονέων και την αντιπολίτευση,
για την καταλληλότητα των αιθουσών των
προνήπιων και των νηπίων και καλείται να
καταθέσει νέες προτάσεις. Η πίεση συχνά
λειτουργεί ως ερέθισµα. Άραγε, µπορεί ο
δήµαρχος µέχρι τον Σεπτέµβριο να εµφανίσει κάποια νέα πρόταση – «άσο στο µανίκι»
όσον αφορά τη στέγαση των παιδιών;

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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∆ΙΧΡΟΝΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

Επεισοδιακή αναβολή συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βύρωνα
Τ

ην αποδοκιµασία του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιµβριώτη»
αλλά και µέρους της αντιπολίτευσης προκάλεσε η αναβολή της προγραµµατισµένης συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Βύρωνα
της 23ης Ιουνίου, µε κύριο θέµα την
υποχρεωτική δίχρονη προσχολική
αγωγή, λόγω εφαρµογής µέτρων
κατά του κορονοϊού.
Ο δήµαρχος Άκης Κατωπόδης
και ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Γιώργος Πλακίδας
επέµεναν στην εφαρµογή µε απόλυτο τρόπο της Π.Ν. Περιεχοµένου
για συνεδρίαση δια ζώσης κεκλισµένων των θυρών χωρίς τη συµµετοχή πολιτών. Ειδικότερα, ο κ.
Πλακίδας ανέφερε ότι ενώ υπήρχε
συµφωνία µε την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Θεοδώρα
∆ριµάλα ότι στη συζήτηση για την
προσχολική αγωγή θα παραβρίσκονται µόνο δυο εκπρόσωποι των
εκπαιδευτικών,
παραβρέθηκαν
στην αίθουσα τέσσερις, και απαίτησε να αποχωρίσουν για να ξεκινήσει η συνεδρίαση.
Τη θέση της δηµοτικής αρχής για
αναβολή, υποστήριξαν επίσης οι

Ο δήµαρχος Άκης Κατωπόδης και ο
Χρήστος Γώγος συµφώνησαν ότι ήταν
προτιµότερο να αναβληθεί η συνεδρίαση.

Εκπαιδευτικοί µε πανό έξω από το δηµαρχείο
δηµοτικές παρατάξεις των κ. Χρήστου Γώγου και Μίλτου Μπαντή.
Αντίθετα, οι παρατάξεις των κ.
Αλέξη Σωτηρόπουλου, Βαγγέλη
Γείτονα, Βασιλική Σάρολα, Παύλου
Αναστούλη και Τάσου Μαυρόπουλου θεώρησαν προσχηµατικό τον
επικαλούµενο λόγο της µαταίωσης
της πρώτης δια ζώσης συνεδρίασης, µετά από σειρά τηλεδιασκέψεων.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών είχε
καλέσει σε συγκέντρωση µαζί µε
την Ένωση Γονέων έξω από το
δηµαρχείο και στη συνέχεια κάποιοι εκπαιδευτικοί µπήκαν στην

αίθουσα για να παραβρίσκονται στη
συζήτηση. Ο δήµαρχος κ. Κατωπόδης επικαλούµενος τα µέτρα για τον
κορονοϊό ζήτησε να αποχωρήσουν
για να γίνει συνεδρίαση. Οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί ζήτησαν
να ξεκινήσει η συνεδρίαση, αφού
απουσιάζουν δηµοτικοί σύµβουλοι
και ο συνολικός αριθµός δεν υπερέβαινε τα µέτρα που προβλέπονται
και ανέφεραν ότι είναι προφάσεις
αυτά που ισχυρίζεται η δηµοτική
αρχή για να αναβάλλει τη συζήτηση.
«Σήµερα είχε οργανωθεί ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε πρόσκληση και
µε τη µέθοδο “κεκλεισµένων των

θυρών” όπως προβλέπεται από τη
νοµοθεσία για λόγους ασφάλειας
και υγείας και είχαν καλεστεί και
ορισµένοι από τους εκπροσώπους
των εκπαιδευτικών φορέων να παραστούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
και να διατυπώσουν τη γνώµη τους.
∆υστυχώς µια οµάδα συµπολιτών
µας εισεχώρησε στην αίθουσα και
µε τον τρόπο αυτό, στην πραγµατικότητα ακύρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Καταδικάζουµε αυτή την
τακτική και δηλώνουµε ότι εµείς θα
εφαρµόσουµε τη διαδικασία και τη
νοµοθεσία που προβλέπεται για τη
σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβου-

λίου, προστατεύοντας πάνω απ’ όλα
την υγεία των συνδηµοτών µας»
απάντησε µε δήλωσή του στην «Ε»
ο δήµαρχος.
Πριν αρχίσει η συνεδρίαση έγινε
γνωστό ότι αστυνοµικοί παραβρίσκονται στη συγκέντρωση, µε την
πρόεδρο του συλλόγου να καταγγέλλει ότι ο δήµαρχος κάλεσε την
αστυνοµία. Ο δήµαρχος το διέψευσε κατηγορηµατικά και στη συνέχεια ζήτησε την αποµάκρυνση της
αστυνοµίας.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε δύο µέρες αργότερα αλλά µέσω
τηλεδιάσκεψης αντί για δια ζώσης.
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ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
Κατηγορούν τη δηµοτική αρχή για
ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»

«στοίβαγµα προνήπιων-νήπιων»

Σύσσωµη η αντιπολίτευση

Τ

ο γεγονός ότι ο δήµαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης προέρχεται από τον
χώρο των εκπαιδευτικών
δεν έκαµψε στο ελάχιστο την
κριτική του Συλλόγου Βύρωνα, Καισαριανής & Παγκρατίου «Ρόζα Ιµβριώτη» προς
την δηµοτική αρχή σχετικά µε
την εφαρµογή της δίχρονης
προσχολικής αγωγής: «εζυγίσθη, εµετρήθη και εβρέθη
ελλιπής (…) Την Παρασκευή
12/6 δήµαρχος κι αντιδήµαρχος Παιδείας – αγκαζέ µε τον
διευθυντή Εκπαίδευσης Α΄
Αθήνας «γύρισαν» ∆ηµοτικά
και Νηπιαγωγεία του Βύρωνα και αποφάσισαν
να κλείσουν κάθε υποστηρικτική δοµή (εργαστήρια, τµήµατα ένταξης, βιβλιοθήκες…), για να
στοιβάξουν τα προνήπια-νήπια σε ακατάλληλες
αίθουσες, ακόµα και σε containers κουτιά (!), …
µετά από 2,5 χρόνια απραξίας και 2,5 µήνες πριν
την έναρξη της επόµενης σχολικής χρονιάς και
της υποχρεωτικής εφαρµογής της ∆ίχρονης!
Ντροπή!» αναφέρει µεταξύ άλλων, ο Σύλλογος
σε ανακοίνωσή του (21/6/20).
Ας δούµε όµως τι ακριβώς υποστηρίζει ο
Σύλλογος για κάθε σχολικό συγκρότηµα, ξεχωριστά:
1) Τα 199 προνήπια-νήπια, που γράφτηκαν
στο συγκρότηµα της Αγ. Τριάδας, κατανέµονται ισόποσα σε 25αρια βεβαίως-βεβαίως στα
ήδη υπάρχοντα 6 τµήµατα των 4 Νηπιαγωγείων, συν 1 τµήµα στο λαµαρινένιο κουτί (!) της
αυλής του 3ου ∆ηµοτικού και συν άλλο ένα
τµήµα στα προκάτ της αυλής του 1ου ∆ηµοτικού. ∆ηλαδή στο µεγαλύτερο και πιο επιβαρυµένο συγκρότηµα του Βύρωνα θα στοιβαχτούν άλλα δύο τµήµατα Νηπιαγωγείων και σε
τέτοιες υποδοµές!
2) Από τα 111 παιδιά του 4ου Νηπιαγωγείου, που να σηµειωθεί ότι στεγάζεται στο υπό
κατεδάφιση κτήριο του 4ου ∆ηµοτικού (!), τα 50
θα στεγαστούν στα 2 του τµήµατα, άλλα 50 στον
4ο Παιδικό Σταθµό δίπλα στην πλατεία Τσιρακοπούλου, που δεν έχει αδειοδοτηθεί ως
κατάλληλος και που είναι ένα άθλιο ισόγειο µε
ελάχιστη αυλή στον ακάλυπτο χώρο, ενώ 11
παιδιά αναζητούν στέγη (;).
3) Από τα 50 παιδιά του 12ου Νηπιαγωγείου
τα 40 θα στεγαστούν στον µικρό του χώρο και
τα 10 αλλού (;).
4) Στα 10ο και 11ο Νηπιαγωγεία τα 80 παιδιά
θα στεγαστούν στα 2 υφιστάµενα τµήµατά του
και στα 2 containers που …θα τοποθετηθούν
δίπλα του, εφόσον παραληφθούν εγκαίρως!
Ο ∆ήµος Βύρωνα προνοητικότατος όµως έχει
plan B, µε τη στέγαση τους στο εργαστήριο και
στο τµήµα ένταξης των 5ου-11ου ∆ηµοτικών,
όπου σκέφτεται να δηµιουργήσει µόνιµη δοµή
Νηπιαγωγείου µε ξεχωριστή είσοδο και αυλή,
όπου, όπως καταλαβαίνουµε, θα πηγαίνουν
τα περισσευούµενα από όλον τον Βύρωνα
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Αίθουσα προκάτ στο σχολικό συγκρότηµα
∆ηµοτικών της Αγίας Τριάδας (φωτό αρχείου)
παιδιά! Στην περίπτωση δε που δε φτάσουν
οι αίθουσες του κάτω πατώµατος θα πάρουν
και από το επάνω 1-2 αίθουσες! Να σηµειωθεί
ότι το εργαστήριο είναι το 1ο στον Βύρωνα το
δε ένταξης θα στριµωχτεί σε µικρό γραφειάκι!
Καµία εξήγηση δε δόθηκε από τη ∆ηµ. Αρχή,
γιατί τόσα χρόνια δεν έχτισε τις 2 αίθουσες δίπλα
στα 10ο-11ο Νηπ/γεία!
5) Το 7ο Νηπιαγωγείο θα στεγάσει στα 2
τµήµατά του και τα 50 παιδιά του, 25άρια κι
εδώ!
6) Στο 6ο Νηπιαγωγείο αγνοείται η παιδαγωγική έκθεση της πρώην σχολικής συµβούλου για 18άρια τµήµατα και στριµώχνονται 46
παιδιά στα 2 τµήµατά του σε δύο πολύ µικρές
αίθουσες!
7) Στο 13ο Νηπιαγωγείο πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων και πάλι η παιδαγωγική έκθεση της πρώην σχολικής συµβούλου για 18
παιδιά ανά τµήµα και στοιβάζονται 45 παιδιά
σε 2 µικρές αίθουσες.
8) Από τα 64 παιδιά που γράφτηκαν στο
2ο Νηπιαγωγείο, τα 25 θα στεγαστούν στο 1
τµήµα του και τα υπόλοιπα 39 σε 2 αίθουσες
του 6ου ∆ηµοτικού, όπου παλαιότερα φιλοξενούσαν το 13ο Νηπιαγωγείο - που µε αγώνες
µεταστεγάστηκε λόγω ακαταλληλότητας των
χώρων! Οι αίθουσες αυτές στεγάζουν σήµερα τµήµα του σχολείου και το τµήµα ένταξης
µαζί µε τη βιβλιοθήκη, που από την επόµενη
χρονιά θα στεγάζονταν ξεχωριστά, αφού µειώνεται το σχολείο κατά 1 τµήµα. Τώρα πρέπει
τµήµα ένταξης και βιβλιοθήκη του 6ου να στριµωχτούν στο 7ο ∆ηµοτικό και η υποβάθµιση
επεκτείνεται!
9) Τα 50 από τα 77 παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου στον Καρέα θα στεγαστούν στα 2
τµήµατά του και τα 27 εναποµείναντα τα προόριζαν να τα στοιβάξουν σε 1 τµήµα στο ΚΕΦΟ!
Επειδή κάναµε σαφές ότι δε θα επιτρέψουµε
να γίνει τµήµα µε πάνω και από 25 παιδιά (!),
ο διευθυντής Εκπαίδευσης Α΄ ∆/νσης Αθήνας βρήκε τη λύση, να γίνει ένα µικρό τµήµα
10 παιδιών στο χολ του 3ου Νηπ/γείου! Καµία
απάντηση δεν έχει δοθεί από τη ∆ηµ. Αρχή
γιατί τόσα χρόνια δεν έχτισε 1-2 αίθουσες στον
υπάρχοντα χώρο δίπλα στο 3ο Νηπιαγωγείο!

Η αντιπολίτευση καταψήφισε σύσσωµη την πρόταση του δηµάρχου. (Στη φωτό διακρίνονται
µπροστά η Σωτηρούλα Υφαντή (παρ. Γώγου), ο Βαγγέλης Γείτονας και στο βάθος, οι δηµοτικοί
σύµβουλοι των παρατάξεων των κ. Βασιλική Σάρολα και Αλέξη Σωτηρόπουλου).

Σ

τις 25 Ιουνίου, οι παρατάξεις
της αντιπολίτευσης καταψήφισαν την εισήγηση του δηµάρχου Βύρωνα Άκη Κατωπόδη, να ιδρυθούν
παραρτήµατα νηπιαγωγείων για τις
ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.
Η εισήγηση του δηµάρχου υπογραµµίζει ότι ο ∆ήµος Βύρωνα έχει
οριστεί µε την υπ’ αριθ. 100872/∆1
(ΦΕΚ 2569 Β΄/27.06.2019) απόφαση Υπ. Π.Ε.Θ. ως ∆ήµος εφαρµογής
δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021.
Υποχρεούται, λοιπόν να εφαρµόσει
την δίχρονη προσχολική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020 - 2021.
Προτείνει για το σκοπό αυτό να
ιδρυθούν τα εξής παραρτήµατα νηπιαγωγείων για την ερχόµενη σχολική χρονιά 2020-2021, µε την ταυτόχρονη αναζήτηση και διεκδίκηση
από τη Περιφέρεια και την Κυβέρνηση µόνιµων νέων χώρων για τα
σχολεία που τους έχουν ανάγκη:
1z Παράρτηµα του 12ου Νηπιαγωγείου (Ηπείρου 12) στον 4ο Παιδικό Σταθµό στην οδό Ταύρου που
αποτελείται από δύο αίθουσες. 2z
Παράρτηµα του 3ου Νηπιαγωγείου
στον Καρέα στον 7ο Παιδικό Σταθµό µία αίθουσα 3z Παράρτηµα του
4ου Νηπιαγωγείου (Κολοκοτρώνη
40) στο 12ο ∆ηµοτικό Σχολείο µία
αίθουσα.
Στην ίδια εισήγηση αναφέρεται ότι
ο ∆ήµος Βύρωνα θα αναλάβει το
κόστος λειτουργείας των παραρτηµάτων σε ότι αφορά τις λειτουργικές
δαπάνες και τις δαπάνες συντήρη-

σης αυτών.
Η Ένωση Γονέων, το Σωµατείο
Εργαζοµένων ∆ήµου Βύρωνα και οι
παρατάξεις της αντιπολίτευσης ενώ
τοποθετήθηκαν υπέρ της εφαρµογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής άσκησαν δριµύτατη κριτική στη
δηµοτική αρχή και της επέρριψαν
ευθύνες ότι δεν έκανε τίποτα, δυόµιση χρόνια για να δηµιουργήσει
τους όρους για την στέγαση της προσχολικής αγωγής σε σύγχρονους
κατάλληλους χώρους και αίθουσες.
Μεταξύ άλλων, η Ένωση Γονέων κατηγόρησε τη δηµοτική αρχή
ότι την τελευταία στιγµή αναζητά
10 αίθουσες για να στοιβάξει όπως
- όπως τα παιδιά, εκφράζοντας την
αντίθεσή τους σε λύσεις προκάτ αιθουσών αλλά και στην απόσπαση εν
λειτουργία αιθουσών από δηµοτικά
σχολεία.
Ενδεικτική της αντίθεσης της αντιπολίτευσης ήταν η αναφορά του δηµοτικού συµβούλου της παράταξης
«Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος
Γώγος» Βασίλη ∆εµπόνου ότι θα
καταθέσει µηνυτήρια αναφορά για
την καταλληλότητα των αιθουσών
που θα στεγαστούν τα νήπια. Παράλληλα, ο επικεφαλής της παράταξης
«Μαζί για το Βύρωνα» Μίλτος Μπαντής τόνισε ότι δεν µπορεί να δώσει
θετική ψήφο τη στιγµή που δεν έχει
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα των
αιθουσών. Ο επικεφαλής της «∆ύναµη Ελπίδας» Αλέξης Σωτηρόπουλος, υποστήριξε ότι η κακή εφαρµογή µίας µεταρρύθµισης ενδέχεται να
δηµιουργήσει περισσότερα προβλή-

[Βύρωνας]

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

καταψήφισε την πρόταση του δηµάρχου Βύρωνα
µατα από αυτά που προτίθεται να λύσει.
Η επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα» Βασιλική Σάρολα επισήµανε τη αναγκαιότητα να κτιστούν νέα
νηπιαγωγεία. Τόνισε ότι θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί το υπό απαλλοτρίωση Ο.Τ.
407 επί των οδών Βουτζά Κωνσταντιλιέρη και Μ.Ασίας, όπως και άλλοι χώροι
στα Νταµάρια και στον Καρέα και σε πιο
αραιοκατοικηµένες περιοχές στις παρυφές της πόλης.
Απαντώντας στις επικρίσεις, ο δήµαρχος ξεκαθάρισε ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή θα εφαρµοστεί στο Βύρωνα,
το διδακτικό έτος 2020-2021, µε ευθύνη της διοίκησης του ∆ήµου, παρά τις
αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης για τις
προτεινόµενες αίθουσες. Μάλιστα, µετά
από ερώτηση του επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης» Τάσου
Μαυρόπουλου, αποκάλυψε ότι η ∆/νση
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που πραγµατοποίησε αυτοψίες, έχει ήδη στείλει
θετική εισήγηση στο υπουργείο Παιδείας για την εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στην πόλη «εκτιµώντας
το ήδη υψηλό επίπεδο των υπαρχουσών
αιθουσών όπου στεγάζονται τα νηπιαγωγεία».
Η πρόταση της δηµοτικής αρχής υποστηρίχθηκε από τη νηπιαγωγό και προϊσταµένη του 7ου Νηπιαγωγείου Βύρωνα,
Λάουρα Πάλµου, και µέλος της πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής µε την παράταξη του δηµάρχου. Η κυρία Πάλµου
υπενθύµισε ότι η δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική αγωγή αποτελούσε χρόνιο
αίτηµα των εκπαιδευτικών. Υποστήριξε

ότι όχι µόνο θα ωφελήσει γονείς και µαθητές αλλά θα επιτρέψει και τη δηµιουργία 12 νέων θέσεων νηπιαγωγών στο
Βύρωνα, σε εποχή ανεργίας.
Τόνισε ότι στην ουσία η πρωτοβάθµια
εκπαίδευση είναι οκτάχρονη και δεν
πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στα νήπια, προνήπια και τους µαθητές
δηµοτικού ως προς τα δικαιώµατα χρήσης των χώρων σχολείων. Σηµείωσε δε
ότι η συστέγαση νηπιών µε τους µαθητές
δηµοτικού αποτελεί και κοινωνική ανάγκη για τους εργαζόµενους γονείς, που
θέλουν να αφήνουν τα παιδιά τους στον
ίδιο χώρο.
Αναφερόµενη στο παράδειγµα των
δύο κοντέινερς στην αυλή του συγκροτήµατος της Αγίας Τριάδας επισήµανε
ότι παρά το γεγονός ότι χρησιµοποιούν
την ίδια αυλή, τα νήπια προαυλίζονται σε
ξεχωριστές ώρες από τα παιδιά του δηµοτικού. Τονίζοντας ότι προέχει η στέγαση των παιδιών, άφησε να εννοηθεί ότι
τα προβλήµατα χώρου θα αµβλυνθούν,
σηµειώνοντας ότι η µείωση των παιδιών
λόγω υπογεννητικότητας θα συνεχιστεί.
Η άρνηση της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να συναινέσει στην
ίδρυση των παραρτηµάτων νηπιαγωγείων, που αιτήθηκε η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δεν αναµένεται
να ανατρέψει τον σχεδιασµό της δηµοτικής αρχής. Ωστόσο, θα ζητηθεί από την
Επιτροπή καταλληλότητας να πιστοποιηθούν οι σχολικές αίθουσες. Μετά από
αυτό, ο δήµαρχος σκοπεύει να φέρει νέα
σχετική εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία εκτιµά ότι θα εγκριθεί.

Ο δήµαρχος ξεκαθάρισε ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή θα εφαρµοστεί στο Βύρωνα,
το διδακτικό έτος 2020-2021, παρά τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης για τις προτεινόµενες αίθουσες
(Φωτό από αρχή συνεδρίασης ∆.Σ. 23/6/20)

Ο Μίλτος Μπαντής τόνισε ότι δεν µπορεί να δώσει θετική ψήφο χωρίς να έχει πιστοποιηθεί η
καταλληλότητα των αιθουσών. (Αριστερά του διακρίνεται η δηµοτική σύµβουλος Κατερίνα Σφακιανάκη)
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[Καισαριανή]

Ρ Η Ξ Η Π Λ Ε ΙΟΨ Η ΦΙ Α Σ ∆ Η Μ ΟΤΙ ΚΟΥ

«Μη ρεαλιστικά» θεωρεί τα µέτρα

Ο δήµαρχος Καισαριανής
Χρήστος Βοσκόπουλος

Ο επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης, Ηλίας Σταµέλος

Η επικεφαλής της «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου

Η Απόφαση 61
Σ

τις 14 Μαΐου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Καισαριανής, µετά από µακρά συζήτηση, αποφάσισε επί της αρχής να στηρίξει
οικονοµικά τους επαγγελµατίες λόγω κρίσης κορωνοϊού, παραπέµποντας την εξειδίκευση σε συγκεκριµένα µέτρα σε επόµενη
συνεδρίαση.
Στο τέλος της συζήτησης δεν αναγνώστηκε κείµενο απόφασης προς ψήφιση και
η αντιπολίτευση το θεώρησε φυσιολογικό
καθώς η δηµοτική αρχή είχε δεσµευτεί να
επαναφέρει το θέµα στην επόµενο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο αφού προηγηθεί µια προσπάθεια
σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων.
Η ανάρτηση σχετικής απόφασης, υπ’αριθµ. 61, στη ∆ιαύγεια, το επίσηµο όργανο
της πολιτείας, προκάλεσε αντιδράσεις από
την αντιπολίτευση. Αφενός θεώρησε ότι δεν
υπήρχε λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, αφετέρου
εκτίµησε ότι το κείµενο δεν αντανακλούσε
την πραγµατικότητα. Ενδεικτική των αντιδράσεων ήταν η ανακοίνωση της «Ανυπότακτης Καισαριανής» µε επικεφαλής τον
Μιχάλη Μιλτσακάκη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι αντιµετωπίζει το προτεινόµενο
πακέτο µέτρων στήριξης ως ανεπαρκέστατο
και δεν αποδέχεται τις προτάσεις της δηµοτικής αρχής ούτε ως βάση συζήτησης:
«Προφανώς ο κος Βοσκόπουλος και η παράταξή του θεωρούν ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποτελείται από «χρήσιµους ηλίθιους» που
δεν έχουν γνώση για το τι ψηφίζουν. Τολµά
µάλιστα να εµφανίζει µια πρόταση της παράταξής του ως οµόφωνη και ως απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο δεν αποφάσισε παρά µόνο για την
εκ νέου τοποθέτησή του σε επόµενη συνεδρίαση».
Το αρχικό κείµενο της ανάρτησης έλεγε
ότι «το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει οµό-
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φωνα, εγκρίνει το γενικό πλαίσιο στήριξης
της αγοράς για τον µετριασµό των οικονοµικών επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης
του covid-19, το οποίο θα εξειδικευτεί µε
απόφαση -εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα και
µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο».
Η επίµαχη φράση ήταν το «γενικό πλαίσιο
στήριξης» που αναφερόταν στις προτάσεις
της δηµοτικής αρχής, οι οποίες συνοδεύονταν από µελέτη οικονοµικών επιπτώσεων
του αντιδηµάρχου Μηνά Χατζησάββα.
Μετά από πολλές ηµέρες, και αφού είχαν
προηγηθεί οι διαµαρτυρίες της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ηµήτρης Αντωνόπουλος έδωσε εντολή
η απόφαση να αναρτηθεί ξανά στη ∆ιαύγεια,
τροποποιηµένη ως εξής: «το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, εγκρίνει την
στήριξη της αγοράς για τον µετριασµό των
οικονοµικών επιπτώσεων της υγειονοµικής
κρίσης του covid-19 µε µέτρα που θα εξειδικευτούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα και µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο».
Στη δεύτερη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου,
µε την εξειδίκευση των µέτρων, έγιναν πιο
ευδιάκριτες οι διαφορές µεταξύ των προτάσεων της δηµοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης.
Η «Επικοινωνία» στο προ µηνός ρεπορτάζ της για τη συνεδρίασης της 14ης Μαΐου,
έγραψε ότι «το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το γενικό πλαίσιο στήριξης» ως µια βάση
συζήτησης δηλαδή, η οποία θα εµπλουτίζονταν µε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Η
συγκεκριµένη διατύπωση δεν ήταν απόλυτα
ακριβής, καθώς παραπλανηθήκαµε και µεις
από την αρχική ανάρτηση της απόφασης
61στη ∆ιαύγεια.

Η επικεφαλής της Συνεργασίας Πολιτών
Καισαριανής, Άννα Παραγυιού

Σ

τις 4 Ιουνίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Καισαριανής, υπερψήφισε µια σειρά
από µέτρα οικονοµικών ελαφρύνσεων της
τοπικής κοινωνίας, κυρίως των επαγγελµατιών, που επλήγησαν από τα περιοριστικά
µέτρα λόγω κορωνοΐου (covid-19).
Ενωµένες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατάφεραν να περάσουν τις δικές τους
προτάσεις που αποσκοπούσαν σε ένα όσο το
δυνατόν πιο γενναιόδωρο πακέτο µέτρων οικονοµικής στήριξης.
Αντίθετα, µειοψηφική, η δηµοτική αρχή,
δεν πέτυχε την υπερψήφιση της λιγότερο
δηµοφιλούς εισήγησής της, που έδινε έµφαση στη νοµιµότητα και στον ρεαλισµό εφαρµογής των µέτρων. Η θέση του δηµάρχου
Χρήστου Βοσκόπουλου ήταν ότι µέτρα που
ξεφεύγουν από το πλαίσιο της Π.Ν. Περιεχοµένου ως µη σύννοµα δεν θα µπορούν να
εφαρµοστούν από τις υπηρεσίες. Εξάλλου, η
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής θα µπορούσε να ακυρώσει την απόφαση.
Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα και µετά τη
λήξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 4ης
Ιουνίου, έγιναν διαβουλεύσεις µεταξύ των
παρατάξεων για την ακριβή διατύπωση της
απόφασης. Στις 29 Ιουνίου, δεν είχε ακόµα
αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, τη στιγµή που η αντίστοιχη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βύρωνα είχε παρθεί στις 14 Απριλίου.
Ελλείψει σαφούς απόφασης στο µεσοδιάστηµα, το κενό κάλυψε η άτυπη στάση πληρωµών τελών από τους επαγγελµατίες µε
την ανοχή του ∆ήµου Καισαριανής. Άλλωστε
το πακέτο ελαφρύνσεων που υπερψήφισε
κατά πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
έχει αναδροµική ισχύ.
Ας δούµε αναλυτικά τα µέτρα και πως ψήφισαν οι παρατάξεις.

Τέλη κοινοχρήστων χώρων
1) Η πλειοψηφία του ∆.Σ., πιο συγκεκριµένα
οι παρατάξεις Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανή (Ηλίας Σταµέλος), Πρώτη Φορά Καισα-

Ο επικεφαλής της Ανυπότακτης
Καισαριανής, Μιχάλης Μιλτσακάκης

ριανή (Μπεττίνα Γραφίδου) και Ανυπόταχτη
Καισαριανή (Μιχάλης Μιλτσακάκης), υπερψήφισαν την απαλλαγή για όλο το 2020, από
τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν
έκαναν χρήση του παραχωρηµένου χώρου
σε αυτές χώρου. Με πρόταση της Λαϊκής
Συσπείρωσης, εξαιρέθηκαν τα καταστήµατα
ΑVΑΝΤΙ και ΓΚΑΛΑ λόγω αυθαίρετης κατάληψης δηµοτικού χώρου. Στην περίπτωση
που οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο µέτρο
έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του διαστήµατος απαλλαγής, αυτά θα µπορούν να
συµψηφίζονται µε µελλοντικές απαιτήσεις
τελών. Η συγκεκριµένη απόφαση έλαβε 14
ψήφους υπέρ µε την παράταξη της Συνεργασίας Πολιτών να διαφοροποιείται από την
υπόλοιπη αντιπολίτευση.
Η δηµοτική αρχή (Χρήστος Βοσκόπουλος)
αντιπρότεινε την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη κατά 50%, από 1/3/2020 µέχρι
31/8/2020 (6 µήνες), λόγω µη χρήσης εκ
µέρους των του παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου. Εάν παραχωρηθεί στις εν λόγω
επιχειρήσεις επιπλέον χώρος τοποθέτησης
τραπεζο-καθισµάτων, οι επιχειρήσεις να
µην δικαιούνται της µείωσης του 50%, και να
οφείλουν τα αναλογούντα τέλη εις ολόκληρο.
Η συγκεκριµένη απόφαση έλαβε 7 ψήφους
υπέρ.
Η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής (Άννα
Παραγυιού) πρότεινε την πλήρη απαλλαγή
από τα τέλη παραχωρηµένων κοινόχρηστων χώρων για τις επιχειρήσεις που είχε
ανασταλεί η λειτουργία τους, για τους τρεις
µήνες που ήταν υποχρεωτικά κλειστά (Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο) και για όσους δε κάνουν
χρήση της ΠΝΠ για την παραχώρηση χώρου, επιπλέον απαλλαγή κατά 50% για τους
µήνες Ιούνιο έως Νοέµβριο. Όπως και η
πρόταση της δηµοτικής αρχής, απορρίφθηκε
ελλείψει πλειοψηφίας.

[Καισαριανή]

Σ Υ Μ ΒΟYΛ ΙΟΥ - ∆ Η Μ ΟΤΙ Κ Η Σ Α ΡΧ Η Σ

στήριξης ο δήµαρχος Καισαριανής
Ενιαίο τέλος καθαριότητας
& φωτισµού
2) Η πλειοψηφία του ∆.Σ., πιο συγκεκριµένα
οι 4 παρατάξεις της αντιπολίτευσης, υπερψήφισαν την απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού
από 1/3/2020 µέχρι 31/8/2020 (6 µήνες) για
τις πληττοµενες επιχειρήσεις από τα µέτρα
αποτροπής διασποράς του Κορωνοϊου, όπως
αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπ.
Οικονοµικών (Αριθ. ΦΕΚ: 1160 Β’/03.04.2020)
µε βάση τον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας
(ΚΑ∆) και ταυτόχρονα εντάσσονται στον 2.2
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - Γ και
2.3 ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ∆.
Στην περίπτωση που έχουν ήδη προκαταβάλλει ποσά εντός του διαστήµατος απαλλαγής, θα µπορεί αυτά να συµψηφίζονται µε
µελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου στήριξης προς τους δικαιούχους, αυτοί θα πρέπει
να υποβάλλουν αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά (Υ∆ ΕΡΓΑΝΗ, Αντίγραφο Λογαριασµού Ηλεκτρικού Ρεύµατος). Η συγκεκριµένη απόφαση έλαβε 17 ψήφους υπέρ.

Η δηµοτική αρχή αντιπρότεινε απαλλαγή
από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού από 1/3/2020 µέχρι
31/5/2020 (3 µήνες) αλλά η εισήγησή της
έλαβε µόνο 7 ψήφους.

από την υποχρέωση της καταβολής τµήµατος 40% του συνολικού µισθώµατος για το
διάστηµα από 1/3/2020 µέχρι 31/5/2020
(3 µήνες). Η εισήγησή της έλαβε 6 ψήφους
υπέρ.

Μισθώµατα επιχειρήσεων

Τροφεία Παιδικών Σταθµών

3) Η πλειοψηφία του ∆.Σ., πιο συγκεκριµένα
οι 4 παρατάξεις της αντιπολίτευσης και ο δηµοτικός σύµβουλος της δηµοτικής αρχής Εµµανουήλ Καλαλής, υπερψήφισαν την απαλλαγή από την υποχρέωση της καταβολής του
συνολικού µισθώµατος για το διάστηµα από
1/3/2020 µέχρι 31/5/2020 (3 µήνες) για µισθωτές του ∆ήµου, επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης για την
οποίαν έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης
της λειτουργίας προς αποφυγή διασποράς
του ιού. Για την εφαρµογή αυτού του µέτρου
στήριξης προς τους δικαιούχους, αυτοί θα
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τα σχετικά δικαιολογητικά (Υ∆ ΕΡΓΑΝΗ). Η συγκεκριµένη
απόφαση έλαβε 18 ψήφους υπέρ.
Η δηµοτική αρχή αντιπρότεινε απαλλαγή

4) Η πλειοψηφία του ∆.Σ., πιο συγκεκριµένα
οι παρατάξεις Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανή (Ηλίας Σταµέλος), Πρώτη Φορά Καισαριανή (Μπεττίνα Γραφίδου) και Συνεργασία
Πολιτών Καισαριανής (Άννα Παραγυιού),
υπερψήφισαν την απαλλαγή από την προβλεπόµενη µηνιαία οικονοµική συµµετοχή
(τροφεία) για το διάστηµα από 1/3/2020 µέχρι 31/7/20 (5 µήνες) για τους γονείς που
έχουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθµούς του ∆ήµο, οι οποίοι
ανέστειλαν την λειτουργία τους προς αποφυγή διασποράς του ιού. Η συγκεκριµένη απόφαση υπερψηφίστηκε από 16 συµβούλους.
Η δηµοτική αρχή αντιπρότεινε απαλλαγή
για το διάστηµα από 1/3/2020 µέχρι 31/5/20
(3 µήνες) ή για όσο χρόνο ανεστάλη η λειτουργία τους. Η εισήγησή της έλαβε 7 ψή-

φους.
Η πρόταση της Ανυπόταχτης Καισαριανής
(Μιχάλης Μιλτσακάκης) για κατάργηση των
τροφείων για το διάστηµα από 1/3/2020 µέχρι 31/12/20 (9 µήνες) απορρίφθηκε επίσης
καθώς υπερψηφίστηκε µόνο από τον ίδιο.

Μισθώµατα κυλικείων σχολείων
5) Η πλειοψηφία του ∆.Σ., πιο συγκεκριµένα
οι 4 παρατάξεις της αντιπολίτευσης, υπερψήφισαν την απαλλαγή από την καταβολή µισθωµάτων προς τον ∆ήµο για την ενοικίαση
κυλικείων των σχολείων κατά το διδακτικό
έτος 2019-2020. Οι διαδικασίες εφαρµογής
αυτού του µέτρου στήριξης που ο ∆ήµος εισηγείται, ορίζονται από τις αρµόδιες Σχολικές
Επιτροπές.
Η πρόταση της δηµοτικής αρχής προέβλεπε την αναστολή καταβολής µισθωµάτων για
την ενοικίαση κυλικείων εντός των δηµοσίων σχολικών µονάδων από 1/3/2020 και για
το διάστηµα της απαγόρευση λειτουργίας
τους (ουσιαστικά για ένα τρίµηνο), µε τη διευκρίνιση ότι για το διάστηµα αυτό τα εν λόγω
µισθώµατα δεν οφείλονται.

ΑΡΧΙΣ ΑΝ ΟΙ ΠΡΟΕΓ Γ ΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 – 2021
Η αναγνωρισµένη από το
Κράτος Σχολή Χορού dance@

Από το 2013 η Σχολή dance@ είναι
πιστοποιηµένο εκπαιδευτικό κέντρο

ιδρύθηκε από την Τάνια Ρωσσοπούλου το
2007, έπειτα από 13 χρόνια χορευτικής και
καλλιτεχνικής σταδιοδροµίας της.
Η κα. Τάνια Ρωσσοπούλου είναι πτυχιούχος καθηγήτρια της Ανωτέρας Επαγγελµατικής Σχολής Χορού του ΥΠ.ΠΟ
«Κέντρο Παραστατικών Τεχνών» και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης
κλασικής χορεύτριας από την «Urdang
Academy of Performing Arts» του Λονδίνου.
Είναι επίσης κάτοχος του διδασκαλικού διπλώµατος Licentiate και Tutor στο
κλασσικό Μπαλέτο και του CDE στο Μονέρνο χορό – Jazz του διεθνούς φήµης
ISTD (Αυτοκρατορική Σχολή Χορού του
Λονδίνου), Instructor στη µέθοδο PBT
(Progressing Ballet Technique), και διπλωµατούχος της κλασσικής µεθόδου
Pilates, µέλος της Βασιλικής Ακαδηµίας
Λονδίνου (ARAD) και του ISTD.
Η Σχολή dance@ είναι µέλος του Σωµατείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας
(Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.). Είναι µια Σχολή µε επιλεγµένους
συνεργάτες - καθηγητές οι οποίοι είναι διπλωµατούχοι των Σχολών του ΥΠ.ΠΟ και µε
µετεκπαιδεύσεις στο είδος του χορού τους.

(Approved Dance Center) του Οργανισµού ISTD, για τα διπλώµατα διδασκαλίας DDE, Licentiate & Fellowship σε
Imperial Ballet και Modern Theatre.
Η Σχολή dance@ συµµετέχει ανελλιπώς στις διεθνείς
εξετάσεις του ISTD µε τα παιδικά, προ-επαγγελµατικά και
επαγγελµατικά τµήµατά της, αποκοµίζοντας υψηλές βαθµολογίες και διακρίσεις.
Μαθήτριές της λαµβάνουν µέρος, µετά από Ακροάσεις /
Auditions, σε χορευτικές οµάδες που παρουσιάζουν παραστάσεις διεθνούς ρεπερτορίου (Οµάδα Νέων χορευτών της
RAD, The American Nutcracker in Athens – Patricia Storelli).
Επίσης υπάρχουν τµήµατα και προετοιµασίας για τα Καλλιτεχνικά Γυµνάσια και για την εισαγωγή στις Ανώτερες
Επαγγελµατικές Σχολές Χορού, όπου έχει σηµειωθεί 100%
επιτυχία από τις µαθήτριές µας.
Η Σχολή dance@ έχει θεσπίσει κάθε χρόνο υποτροφία
στη µαθήτρια που έχει τον υψηλότερο βαθµό στις εξετάσεις
του ISTD.
Τέλος στην σχολή χορού dance@ έχουν διδάξει µεγάλα
ονόµατα του χορού υπό την µορφή σεµιναρίων όπως: Μαρία
Μηλιοπούλου, Ιωάννης Μαργαρώνης, Marilena Grafacos,
Naduah Denkinger, Στέλλα Τσοµπανοπούλου, Γιάννης Καρούνης και Αναστάσιος ∆εληγιάννης.
Στόχος της Σχολής dance@ είναι η σωστή τεχνική και
θεωρητική εκπαίδευση των µαθητών, η µετάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας και η αγάπη για την όµορφη τέχνη που
λέγεται χορός.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις της πανδηµίας όσον αφορά στους χώρους

της Σχολής, έχουµε προβεί σε ενέργειες γενικής καθαριότητας και απολύµανσης από
ειδικό συνεργείο, ώστε να είναι έτοιµη να υποδεχθεί τις µαθήτριες και µαθητές της.
Ως Ερασιτεχνική Σχολή Αναγνωρισµένη από το Κράτος, υπαγόµαστε και στο τµήµα
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού και λαµβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο λειτουργίας των Σχολών και τα απαραίτητα κενά µεταξύ των τµηµάτων ώστε να µη
συναντώνται τα τµήµατα µεταξύ τους και να υπάρχει ο χρόνος απολύµανσης των χώρων,
θα εκτιµούσαµε να προεγγραφούν οι µαθήτριές µας και όσοι άλλοι επιθυµούν ώστε
να διαµορφώσουµε το πρόγραµµα µαθηµάτων µε τον καλύτερο δυνατό σχεδιασµό για τη
σχολική χρονιά 2020-2021.

Η Σχολή αρχίζει τις προεγγραφές από 15/6/2020 έως 10/7/2020
Όποια µαθήτρια ή µαθητής προεγγραφεί, σε αυτό το διάστηµα, θα έχει έκπτωση
25% στην εγγραφή και 7,5% στα ετήσια δίδακτρα του βασικού µαθήµατος. Επίσης, στους συνδυασµούς µαθηµάτων θα συνεχιστούν οι υπάρχουσες εκπτώσεις.
Σας υπενθυµίζουµε ότι τα δίδακτρα της Σχολής παραµένουν χαµηλά για όλα τα
Grades και Vocationals (Intermediate Foundation, Intermediate, Advance 1&2)

www.dance-at.gr
Χίου 15 (από Ευφρονίου
ί 68)
1ος όροφος, Καισαριανή
(πλησίον Caravel και Αγ.Νικολάου
- τέλος οδού Υµηττού)

Πληροφορίες
Πλ
ί για εγγραφές στο τηλ.

210.7250569
ή στο e- mail

taniaross.dance@gmail.com
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[Βύρωνας - Ιστορία]

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ

Αναδροµή στον Καρέα
O Θανάσης Οικονόµου µε τον αείµνηστο Χάρη Σαλαπασίδη

Το 2008, ο «∆ηµοτικός Αντίλογος» µε εκδότη τον Παναγιώτη
Κόνσουλα, δηµοσίευσε τις αναµνήσεις του Χάρη Σαλαµπασίδη όπως
τις αφηγήθηκε στον Θανάση Οικονόµου, νυν δηµοτικό σύµβουλο
Βύρωνα µε την παράταξη του Αλέξη Σωτηρόπουλου. Ο αείµνηστος
σήµερα, Χάρης Σαλαµπασίδης, υπήρξε ένας από τους παλαιότερους
κατοίκους της περιοχής και διατηρούσε οπωροπαντοπωλείο από
το 1961 στη λεωφόρο Καρέα. Αναδηµοσιεύουµε το ενδιαφέρον
αφιέρωµα µε φωτογραφίες του παλιού Καρέα.

Αφήγηση του Χάρη Σαλαπασίδη στον Θανάση Οικονόµου

Τ

ο καλοκαίρι του ‘60 ήρθε η
«έγκρισις ανεγέρσεως προσφυγικής κατοικίας δια του συστήµατος αυτοστεγάσεως» στα παραπήγµατα της Καλλιθέας όπου µας
είχαν στεγάσει προσωρινά από το
‘56 έως το ‘60. Πριν την Καλλιθέα
µέναµε στο Χατζηκυριάκειο του
Πειραιά για οχτώ χρόνια, έπρεπε
µέχρι το Φεβρουάριο του ‘61 να είχαµε τελειώσει την οικοδοµή. Έτσι
το Μάιο του ‘61 ανεβήκαµε στον
Καρέα.
Όταν έλεγα ότι αγόρασα οικόπεδο
στον Καρέα γιατί ήθελα να ανοίξω
µαγαζί µε κορόϊδευαν για την επιλογή µου. Γιατί µε τα χρήµατα που
διέθεσα θα έπαιρνα ολόκληρο τετράγωνο στην Καλλιθέα. Σήµερα
που Καλλιθέα, που Καρέας! ∆εν
συγκρίνονται µε τίποτα.

8 • Τεύχος #66 • Ιούνιος 2020

Βέβαια στην αρχή δεν ήταν όλα
ρόδινα. Η συγκοινωνία περνούσε
τρεις φορές τη µέρα. Πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. Εµένα όµως δεν µε βόλευε ούτε αυτό. Έπρεπε να ξυπνάω
µεσάνυχτα, να κατεβαίνω µε τα πόδια ως στου Κοπανά στον Βύρωνα.
Εκεί υπήρχε πιάτσα ταξί. Στου Κοπανά, πήγαιναν όλοι οι εφηµεριδοπώλες, οι κρεοπώλες, µανάβηδες
και ιχθυοπώλες για να πάρουµε ταξί
να πάµε στις δουλειές µας.
Όταν ήµουν στην Καλλιθέα πήγαινα στου Ρέντη µε το ποδήλατο. Αλλά
στον Καρέα δυσκόλεψαν τα πράγµατα. Έκανα τα ψώνια στου Ρέντη, τα
φόρτωνα σε µια τρίκυκλη µοτοσυκλέτα και τα έστελνα στο µαγαζί. Για
είδη µπακαλικής πήγαινα Αιόλου
και µετά κουβαλούσα στις τσάντες
το εµπόρευµα.

Οδός 28ης Οκτωβρίου – 1962

Είχαµε τηλέφωνο σχεδόν αµέσως
µόλις τελειώσαµε το σπίτι εξαιτίας
του µαγαζιού µας το βάλανε νωρίτερα από ότι τους άλλους. Έτσι πολλοί
παίρνανε τηλέφωνο για να µιλήσουν
µε τους δικούς τους και εγώ τους
καλούσα µε ένα δυνατό σφύριγµα.
Είχα µάθει και τα σόγια των γειτόνων
µου: «Κυρά Βάσω η αδερφή σου από
τη Ν. Ελβετία, στο τηλέφωνο».

Τα σπίτια της λεωφόρου
Τα σπίτια που θυµάµαι ότι υπήρχαν
πάνω στην λεωφόρο ήταν αυτό της
Μπουρδάρου στο παλιό τέρµα όπου
αργότερα έµενε ο πατήρ Χρυσόστοµος, απέναντι το σπίτι της Λουδάρενας. ∆ίπλα βρισκόταν το γηροκοµείο
που τώρα είναι ξενώνας.
Η πηγή υπήρχε µπροστά από το
σπίτι των Χορταριά στην στροφή
που είναι τώρα η ταβέρνα «Πρόποδες». Την γεώτρηση την είχε κάνει ο
Παπάνου µε τον Ιωαννίδη το ‘55 και
κάθε µήνα έπαιρνε το δείγµα να το
πάει στο χηµείο του κράτους, όπως
λέει σήµερα η κόρη του.
Απέναντι από τους Χορταριά
υπήρχε ο Ανωµερίτης, που όταν του
διηγήθηκα το τι περάσαµε µου είπε:
«Α, βρε Χάρη ήσουν πολύ φτωχός»,
εγώ του απάντησα: «Ποτέ δεν ήµουν

Τα παιδιά παίζουν µε φόντο τις προσφυγικές πολυκατοικίες

∆ροσερό νερό από την πηγή

[Βύρωνας - Ιστορία]

Π Α Λ Α Ι Ο Υ

Κ Α Ρ Ε Ω Τ Η

της δεκαετίας του ’60
Τα χιόνια πάγωσαν το δίκτυο ύδρευσης, το νερό
µεταφέρεται µε τις στάµνες από την πηγή του Καρέα.
Λεωφόρος Καρέα, στο βάθος τα «Κουνέλια» - 1959

‘Άποψη της Ελλήνων Πατριωτών - 1960

φτωχός, µπατίρης ναι, φτωχός όχι»
και ξεκαρδίστηκε στα γέλια.
Πιο κάτω βρισκόταν το σπίτι του
Ιωαννίδη µετά η ταβέρνα «Τα κουνέλια» για την οποία γνωρίζω και την
ιστορία µε τα λάφυρα των Γερµανών
που φηµολογείται ότι βρέθηκαν στο
υπόγειο. Μετά η Κική, η Φούνενα
απέναντι ο Πλατιάς. Μετά την Φούνενα, ο Νικολόπουλος ο στρατοδίκης που είχε ένα κτίσµα κι εκεί
υπήρχε το µπακάλικο- µανάβικο του
Ευχάριστες οικογενειακές στιγµές την
εποχή της πρώτης οικοδόµησης – 1966

Βαγγέλη και της Ρίτας. Η Ρίτα ήταν
η γνωστή σ’ όλους µας Φραγκοσυριανή από το οµώνυµο τραγούδι του
Βαµβακάρη. Μετά το σπίτι του Ράφτη, προίκα του Τσίντζηρα, η κυρά
Αγγελική και µετά εµείς.
Στην κυρά Αγγελική υπήρχε το
καφενείο η «Ευτυχία» και το καθαριστήριο. ∆ίπλα µας υπήρχε ένα µεγάλο οικόπεδο. Αργότερα το έχτισε
µια φαρµακοποιός κι έγινε το κρεοπωλείο του Πέτρου και το καφε-

νείο της ∆ήµητρας της Αρµένισσας.
Μετά ο δρόµος η σηµερινή οδός
Αντωνιάδη. Κατόπιν ο Παπαπάνου.
Ουσιαστικά ο Καρέας πήρε ζωή από
το κτίσιµο των προσφυγικών πολυκατοικιών που κατοικήθηκαν από το
‘57 έως ‘62.

Τα προσφυγικά
Άρχισαν να επανδρώνονται οι πολυκατοικίες Α,Β,Γ που σχηµάτιζαν
ένα (Π1) όπου στο εσωτερικό του

υπήρχε και υπάρχει σήµερα η πλατεία Αυγούστου Λίντ.
Εκτός από τα διαµερίσµατα οι πολυκατοικίες αυτές είχαν και µικρά,
ισόγεια µαγαζάκια για όσους ενδιαφέρονταν και κάνουν κάποια δουλειά για να βιοποριστούν.
Οι δικαιούχοι ήταν Έλληνες υπήκοοι εκ Ρουµανίας και Ρωσίας που
είχαν στην κυριότητά τους Ελληνικά
διαβατήρια.
Το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας τους παραχωρούσε το διαµέρισµα µε κάποιες συµβάσεις (εικοσάχρονη προθεσµία αποπληρωµής)
κάθε έξι µήνες η δόση (40 εξαµηνιαίες δόσεις Ντουντόγλου).
Έκτός από τους Έλληνες εκ Ρουµανίας και Ρωσίας δικαιούχοι των
προσφυγικών ήσαν και Αρµένιοι.
Ο ευεργέτης τους Γκιουλµπεκιάν
είχε δώσει κάποιο χρηµατικό ποσό
στην Ελληνική κυβέρνηση για να
στεγάσει τους συµπατριώτες του. Το
πλάνο του Γκιουλµπεκιάν ήταν για
διόροφα κτίσµατα.
Το Ελληνικό κράτος εχέγγυο και
φερέγγυο όπως τότε, όπως πάντα
µε τους Σοφρά και Μασουράκη
έκανε τις λαβιτούρες του. Έτσι µόνο
δύο πολυκατοικίες και συγκεκριµένα οι εξαόροφες έχουν ανελκυστήρα (ασανσέρ), οι υπόλοιπες τετραόροφες δεν διαθέτουν. Λες και
οι ένοικοί τους δεν θα γυρνούσαν
ποτέ!
Γυµναστικές επιδείξεις στο Αστικό
Κέντρο Καρέα – ∆εκαετία 1960

Τα µαγαζιά
Στην Α πολυκατοικία υπήρχε το µαγαζάκι του µπαρµπα-Βλάση που
πουλούσε κλωστές, φερµουάρ, τσιγάρα και ψιλικά. Ο Τριανταφυλλίδης
Ιωσήφ µε πλαστικά και γυαλικά,
δίπλα του το µπακάλικο του Κώστα
του Θειάδη, µετά ο Πέτρος µε το ζαχαροπλαστείο, το γάλα, τα γιαούρτια.
Αυτά τα µαγαζιά είχαν πρόσοψη
στην σηµερινή πλατεία Πόντου. Κι
ήταν η Οµόνοια του Καρέα. Ακριβώς από πίσω υπήρχε η ΕΒΓΑ του
Γιώργου Ζαφειρόπουλου, το µανάβικο του Κώστα και µετά του Σάββα
Αντωνιάδη, το µαγαζί.
Στην λεωφόρο εκτός από εµένα,
υπήρχε του Αναγνώστου το µπακάλικο στου Προκόπη, ο Νεφειράτος στο
ύφος του σηµερινού σουπερµάρκετ
Στην Ι΄ πολυκατοικία µπροστά από
την Γ΄ πολυκατοικία υπήρχε το καθαριστήριο του Αλέκου Ηλιάδη, ο
Ερµήδης ο τσαγκάρης, ο Αρµένης ο
χρυσοχόος, ο Βατσέλιας που πουλούσε φιάλες υγραερίου, ο Γρηγοριάδης το ραφτάδικο όπου έπαιρνε
3δρχ το φασόν και έπρεπε να κάνει
10 παντελόνια την ηµέρα όπως µας
είπε η γυναίκα του η Έλλη, που ήταν
εικοσιέξι (26) χρονών όταν ήρθε
στον Καρέα.
Το ∆ηµοτικό Σχολείο ήταν ένα σπίτι νοικιασµένο από τους αδερφούς
Γεώργιο και Αγγέλο Χιώτη, επί της
25ης Μαρτίου 10, απέναντι από του Γ.
Αντρέου, το σπίτι. Οι πρώτοι µαθητές
ήταν 64 στον αριθµό και πρωτολειτούργησε το ‘59. Όλες οι πληροφορίες αναφέρονται στα αποµνηµονεύµατα του Χρ. Αντωνιάδη πρώτου
δηµοδιδασκάλου του Καρέα.
Ο δάσκαλος, έτσι τον έλεγα, έρχονταν στο µαγαζί και την ώρα που του
ετοίµαζα τα ψώνια µε ρωτούσε και
για την σηµασία διαφόρων λέξεων
στην ποντιακή διάλεκτο, όπως κάποτε µε ρωτούσε για την λέξη «ανασκάφτω» που στην κυριολεξία σηµαίνει
«ανασκαλίζω» αλλά µεταφορικά «καταριέµαι».
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[Καισαριανή]

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Η ιστορία του Θεόφιλου

Αναβίωσαν τον Κλήδονα

Ο

Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής και το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού και Ανάδειξης
Σύγχρονης Ιστορίας ∆ήµου Καισαριανής (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & Α.Σ.Ι.) αναβίωσαν
το έθιµο του Κλήδονα και φέτος στον
∆ήµο Καισαριανής. Η αναπαράσταση
του εθίµου πραγµατοποιήθηκε µε περιορισµούς για την υγειονοµική προ-

στασία των µελών, φίλων και συνδηµοτών από τον Κορωνοϊό. Το ∆.Σ. του
Συλλόγου αποφάσισε να πραγµατοποιηθεί σε µια µέρα αντί για δύο, στις
24 Ιουνίου ενώ για λόγους τήρησης
των αποστάσεων στην εκδήλωση
συµµετείχε µόνο ολιγοµελής οµάδα
των µελών του.
Μετά από συνάντηση µε τον δή-

ζωντάνεψε στην «Αιολία»

µαρχο Καισαριανής αποφασίστηκε
να πραγµατοποιηθεί από κοινού µε το
∆ήµο (ΚΕΜΙΠΟ) και είχε το ακόλουθο
πρόγραµµα: Στο γνωστό πηγάδι νεαρές κοπέλες έπιασαν το αµίλητο νερό
και ακολούθησε σύντοµη πατινάδα
έως το δηµαρχείο Καισαριανής όπου
ολοκληρώθηκε η εκδήλωση µε χορό
και το συµβολικό κάψιµο στεφανιών.
Ο Νίκος Βερλέκης και ο Θοδωρής Προκοπίου µε
τον δήµαρχο Καισαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο.

Τ

ην ιστορία του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου σε κείµενο του
Θανάση Σκρουµπέλου, αναβίωσε στον δηµοτικό κινηµατογράφο Καισαριανής «Αιολία» µε την εξαιρετική ερµηνεία
του, ο Θοδωρής Προκοπίου στις 24 Ιουνίου. Την παράσταση σκηνοθέτησε ο γνωστός Καισαριανιώτης ηθοποιός Νίκος
Βερλέκης.
Με γλαφυρό λόγο, ο Θεόφιλος- Θοδωρής Προκοπίου αφηγήθηκε σε πρώτο πρόσωπο, τη ζωή του ζωγράφου από την
εφηβεία και το πρώτο του ταξίδι από τη Μυτιλήνη στη Σµύρνη
για να βρει τον δρόµο του και ακολουθώντας το όνειρο για τη
“ζωγραφιά” να φτάσει µέχρι το Πήλιο και τον Βόλο.

2 ο ΛΥ Κ Ε Ι Ο Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ

1ο βραβείο στο 7ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου

Τ

ο 2ο Λύκειο Καισαριανής
κέρδισε τo 1o βραβείο
στην κατηγορία «Ραδιοφωνικά µηνύµατα – Λύκεια»
στο 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου
European School Radio. Το
Φεστιβάλ περιελάµβανε διαγωνισµό ραδιοφωνικού µηνύµατος και τραγουδιού. Το
µήνυµα που παρουσίασε η
περιβαλλοντική οµάδα του 2ου
Λυκείου Καισαριανής είχε ως
τίτλο «Αλλάζουµε νοοτροπία,
Οι βραβευθέντες µαθητές. Στο µικρόφωνο της ΕΡΤ η καθηγήτρια Αθηνά Τσιλίκη.
όχι το κλίµα», αφορούσε την
Στο τέλος της σειράς δεξιά, διακρίνεται ο συνάδελφός της Κώστας Γκουντρόµιχος.
κλιµατική αλλαγή και αναµεΜιχάλης Αλεξανδράκης, Θανάσης Μπάρκας,
ταδόθηκε από την ΕΡΤ.
Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράµµατος ήταν ∆έσποινα ∆ηµητρίου, Ρόζα Γαλάνη, Ανασταοι Κώστας Γκουντρόµιχος και Αθηνά Τσιλίκη σία Γρηγορίου, Άγγελος Αργυρόπουλος, Έλεκαι στο διαγωνισµό συµµετείχαν οι µαθητές Μι- να Πιτσιρίκου, Μύρωνας Λουλάκης, Έκτορας
χάλης Σκουτέρης, Μιχαήλ Γρυπάρης, Χριστίνα Καµάρης, Γεωργία Σινοπούλου, Μαρία- ΠαραΑλβέρτη, Τζούλιαν Κόµπι, Λένα Αθανασοπού- σκευή Στυλιανού, Μυρτώ Κόκκαλη, Μιχάλης
λου, Βασιλική Τσοµώκου, Κωστής Σιώζος, Κουτσός και Κωνσταντίνος ∆ρίλλιας.
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ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τιµήθηκαν οι ήρωες
Τ

ους ήρωες της «Μάχης της Καισαριανής»
τίµησαν στις 21 Ιουνίου,
το ΚΚΕ Καισαριανής και
το τοπικό παράρτηµα της
ΠΕΑΕΑ - ∆ΣΕ στο µνηµείο
Πεσόντων κοντά στη Μονή
Καισαριανής. Στο πλαίσιο
της λιτής εκδήλωσης, µετά
από σύντοµο χαιρετισµό,
κατατέθηκαν στεφάνια. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν
Η νεολαία τιµά τους Πεσόντες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία
οι τέως δήµαρχοι Καισαριανής Γιώργος Κατηµερτζής, Ηλίας Στα- µάχη σε ανοικτό χώρο και υποχώρησαν
προς το βουνό. Στη διάρκεια της µάχης
µέλος και Σπύρος Τζόκας.
Τα ξηµερώµατα της 16ης Ιουνίου σκοτώθηκαν οι Πρόδροµος Αδραµυ1944, οι Γερµανοτσολιάδες συνεπι- τόγλου, Σωτήρης Βενιέρης, Απόλλων
κουρούµενοι από τµήµατα της Ειδικής ∆αυλάκος, Ανδρέας Κρυσταλλάκος,
Ασφάλειας και Γερµανούς Ες-Ες επιτέ- Μιχάλης Μενεγάκης, Νίκος Νταλιάνης.
θηκαν σε δυο λόχους του ΕΛΑΣ Καισα- Την ίδια µοίρα είχαν οι Γιώργος Πολεριανής. Οι πατριώτες που είχαν ελάχιστο µαρχάκης και Στέφανος Τσάφος που
οπλισµό δεν µπορούσαν να δώσουν έπεσαν στα χέρια του εχθρού.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ

ΕΡΑΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΙΣ 19:30
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ
ΘΕΜΑ (ΦΙΛΟΛΑΟΥ 62 &
ΕΚΦΑΝΤΙ∆ΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ,
ΤΗΛ.: 210 75 69 400)
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ,
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΒΑΣΕΙ Η
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΧΡΥΣΑ ΠΑΠΑ.

[Καισαριανή - Ιστορία]

ΑΝΝΑ: ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΙΣΑ ΘΥΜΑΤΑΙ…

(τα χρόνια της Κατοχής, η ταβέρνα του Τριανταφυλλόπουλου, η γειτονιά της οδού Μετρών)

Γράφει η Σοφία Τριανταφύλλου
Μέλος της Π.Ε.Λ.
(Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών)
e-mail: sofiarose1900@gmail.com

O

ι πρώτες της μνήμες ήταν από
την Κατοχή και ήταν τραγικές
«είχε σκάψει ο πατέρας μου μια τρύπα
βαθιά στο χώμα, δίπλα σ΄ ένα βράχο, και μόλις άρχιζαν να πέφτουν οι
βόμβες χωνόμασταν όλη η οικογένεια
μέσα και περιμέναμε. Θυμάμαι ακόμα τη μυρωδιά του μουχλιασμένου
χώματος. Όταν σταματούσαν οι βομβαρδισμοί, εμείς τα παιδιά συνεχίζαμε
το παιχνίδι μας ενώ δίπλα μας υπήρχαν νεκροί, δεν καταλαβαίναμε ούτε
φοβόμασταν γιατί είχαμε γεννηθεί
μέσα στον πόλεμο κι αυτά ήταν συνηθισμένα πράγματα τότε. Μας φαινόταν κάτι φυσικό, όσο κι αν σήμερα
φαίνεται απίστευτο. Και τώρα που το
διηγούμαι μου φαίνεται σαν ταινία,
ότι δεν το έχω ζήσει πραγματικά. Το
σπίτι μας ήταν δίπλα στο Σκοπευτήριο, και ακούγαμε τις εκτελέσεις. Μια
μέρα μας ξυπνάει ο πατέρας μου και
μας λέει: «γονατίστε και προσευχηθείτε, ψυχούλες φεύγουν!» γονατίσαμε λοιπόν και προσευχόμασταν όλοι
μαζί ενώ ακουγόταν ο ήχος του πολυβόλου κι ύστερα η χαριστική βολή,
ήταν η πρωτομαγιά του ’44, η μέρα
που εκτελέστηκαν οι 200 ήρωες στο
Σκοπευτήριο».
Η ζωή της κυρίας Άννας Τριανταφυλλοπούλου – Βλάχου έχει και
ωραίες αναμνήσεις «οι ευτυχισμένες
μέρες ήταν πιο πολλές» λέει γελώντας.
Πατέρας της ήταν ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος , γνωστός στους
παλιότερους, από την ομώνυμη ταβέρνα όπου έρχονταν κόσμος από
όλη την Αθήνα. Πριν τον πόλεμο
ήταν ο ιδιοκτήτης του βαριετέ που
υπήρχε μέσα στο Άλσος Παγκρατίου και είχαν τραγουδήσει όλα να
μεγάλα ονόματα της εποχής όπως
τα Καλουτάκια και η Βέμπο. Μετά
τον πόλεμο, αγόρασε οικόπεδο εκεί
που σήμερα υπάρχει η πολυκατοικία
της οδού Ηρ. Κωνσταντοπούλου
28, απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο) και έχτισε 2 σάλες χωρητικό-
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τητας 1.000 ατόμων. Στην είσοδο
έγραφε ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ και
σ΄ έναν τοίχο του μαγαζιού «Καθαριότης, Ειλικρίνια, Τιμαί λογικαί». Το κατάστημα διέθετε 2 μάγειρες και 21 σερβιτόρους! Μόλις
έφευγαν οι πελάτες, άπλωνε ο
Τριανταφυλλόπουλος ένα μεγάλο σεντόνι στο πάτωμα κι εκεί
έριχναν οι σερβιτόροι της εισπράξεις. Στην αίθουσα υπήρχε πίστα
χορού με πιάνο και ζωντανή μουσική. Από εκεί έκανε ένα πέρασμα
ο Τσιτσάνης και η Μαρίκα Νίνου
όπου τραγούδησαν στον αποκριάτικο χορό του «Εθνικού Αστέρα» το 1952. Όταν δεν υπήρχε ζωντανή μουσική, η δεσποινίς (τότε)
Άννα έβαζε δίσκους στο πικ απ με
τραγούδια της εποχής που της
παράγγελναν οι πελάτες για να
χορεύουν, την Κομπαρσίτα, βαλσάκια, φοξ τροτ, αργότερα ροκ εν ρολ
που ήταν πολύ της μόδας. Ίσως και
να ήταν η πρώτη γυναίκα ντι τζέι!
Εκεί γυρίστηκε η σκηνή της ταινίας «πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης»
με τον Βέγγο-σερβιτόρο, να φέρνει
«καπέλο» ένα πιάτο με μακαρονάδα
στον μικρό που δεν ήθελε να φάει!
Ο Τριανταφυλλόπουλος πέθανε
το 1972 και το κέντρο λειτούργησε
ξανά με μεγάλη επιτυχία από τους
γιους του Ηλία, Ταξιάρχη και Βασίλη, λίγο πιο κάτω, εκεί που σήμερα
βρίσκεται το νηπιαγωγείο. Διέθετε
μεγάλη πίστα, ωραία φαγητά αλλά
και πίτσα, κάτι καινούργιο για την
εποχή. Κάπου στο τέλος της δεκαετίας του ’70, αρχές του ’80, καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά, κι έκτοτε δεν ξανάνοιξε.
«Οι γονείς μου Γιώργος και Παναγιώτα έκαναν 8 παιδιά, τον Νίκο, τον
Αναστάσιο, την Άννα, την Μαρία,
τον Ηλία, τον Ταξιάρχη, τον Βασίλη
και την Θεοδοσία. Η γειτονιά μας ήταν πολύ όμορφη»
διηγείται η κυρία Άννα. «Τα
πρώτα χρόνια η οδός Μετρών (σημερινή Ηρ. Κωνσταντοπούλου), δεν υπήρχε
σαν δρόμος, ήταν απλώς η
συνέχεια του Σκοπευτηρίου,
όπου τους καλοκαιρινούς
μήνες άπλωνε τα τραπεζάκια της η ταβέρνα. Στην οδό
Κάλχαντος προς τη Φορμίωνος υπήρχε το ψιλικατζίδικο της κυρά Ζωής όπου
αγοράζαμε καραμέλες Τσάρλεστον και ζωγραφιές με αγγελάκια. Γείτονές μας ήταν
η οικογένεια Μαχά που είχε
2 κόρες την Αντιγόνη και
τη Μαρίτσα, η οικογένεια,
Μαθιούδη, η οικογένεια
Χαραλαμπίδη, η οικογένεια

Στο Άλσος Παγκρατίου µε συµµαθήτριές του από το το 4ο Γυµνάσιο Θηλέων

Στην οδό Φορµίωνος. Στο βάθος ο Υµηττός

Μαντζουράνη με κόρες τη Μαρία
και τη Σοφία, η οικογένεια Τσώλη, η
οικογένεια Τουρνά και οι Καλογεράκηδες. Με τα γειτονόπουλα παίζαμε κουτσό, σκοινάκι, πεντόβολα και
σκατουλάκια (ήταν ένα παιχνίδι με
μικρά πετραδάκια). Δημοτικό πήγα
«στου Βενιζέλου», Γυμνάσιο στο 4ο
Θηλέων στο Παγκράτι, ύστερα σε
εμπορική σχολή και μετά δούλεψα
σε δικηγορικό γραφείο μέχρι που παντρεύτηκα τον Ηλία Βλάχο και κάναμε μια ωραία οικογένεια με 2 παιδιά,
τον Νίκο και τη Μάνια. Τον άντρα
μου τον έχασα πριν λίγα χρόνια, έχω
όμως τα παιδιά μου και τα εγγόνια
μου κοντά μου κι είμαι ευτυχισμένη.
Δεν μένω πια στην Καισαριανή, όμως
κατεβαίνω συχνά για βόλτα και για
να δω παλιές μου φιλενάδες. Κάθε
φορά που έρχομαι τη βλέπω και διαφορετική, παντού πολυκατοικίες και
κόσμος που δεν γνωρίζω. Έτσι είναι
όμως, η ζωή προχωράει! Στέλνω τα
χαιρετίσματα μου στη γειτονιά μου
και σε όσους με θυμούνται!»

Αρχές δεκαετίας ‘50. Η ‘Αννα διαλέγει δισκάκια µε τα τραγούδια που τις
ζητούν οι θαµώνες. (Πηγή: βιβλίο - λεύκωµα «όµορφη Καισαριανή»)

∆εκαετία ‘50, η Άννα µε τις συµµαθήτριές της Φούλα και ∆ήµητρα

1951 - Η Άννα, η Θεοδοσία, η Μαρία, ο Βασίλης και ο Ταξιάρχης
στην εξωτερική πίστα της ταβέρνας του πατέρα τους. Πίσω τους
διακρίνονται τα κυπαρίσσια του Σκοπευτηρίου και ο Υµηττός.

[Βύρωνας ]
ΑΣΦΑ ΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ποιοτικοί έλεγχοι υλικών και πάχους
M
ετά από παρεµβάσεις των
δηµοτικών συµβούλων Ηλία
Βαλµά (παράταξη Μπαντή) και
Ορέστη Καππάτου (παρ. Σωτηρόπουλου) και καταγγελίες των
συλλογικοτήτων Ενάργεια» και
«Βύρωνας και Τριγύρω», ο ∆ήµος Βύρωνα αναγνώρισε ότι
σ’ ένα τµήµα των πρόσφατων
ασφαλτοστρώσεων «διαπιστώθηκε εργοστασιακή αστοχία υλικού
(όχι ποσότητας αλλά ποιότητας του
υλικού)».
Σε σχετικό δελτίο Τύπου (25/6/20)
τονίζεται ότι «Από την πρώτη κιόλας
στιγµή, που εντοπίστηκε το πρόβληµα, η δηµοτική αρχή κατέστησε
σαφές στον ανάδοχο, ότι το έργο
δεν πρόκειται να παραληφθεί και
ότι πρέπει να αποκαταστήσει τις
εν λόγω αστοχίες. Αυτή τη στιγµή
το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και
ο ανάδοχος αποκαθιστά σταδιακά
τις κακοτεχνίες που έχουν εντοπιστεί. Μέχρι σήµερα έχουν ξαναγίνει
νέες ασφαλτοστρώσεις στον Καρέα,
σε τµήµατα των οδών: Αναπήρων

Φωτογραφία έλεγχου πάχους
ασφαλτοτάπητα που έδωσε στη
δηµοσιότητα ο ∆ήµος Βύρωνα.

Πολέµου, Θυµάτων Πολέµου, 25ης
Μαρτίου, Β. Αντωνιάδη, Λ. Καρέα
και στη Φρυγία στις οδούς: Στέφανου Σαράφη, Αθανασίου ∆ιάκου,
Νεοχωρίου, Αργυροκάστρου, Τραλέων, Λυδίας (συνολικών τετραγωνικών 8.227).
Παράλληλα η δηµοτική αρχή
Βύρωνα τηρώντας, όπως οφείλει,
υπεύθυνη στάση απέναντι στους
πολίτες και την Πολιτεία, συνεχίζει
τη διαδικασία λήψης δειγµάτων και
από τις υπόλοιπες ασφαλτοστρώ-

σεις, προκειµένου να διαπιστώσει
την ποιότητα τους. Για το σκοπό
αυτό όρισε επιτροπή, η οποία παρουσία του αναδόχου και µε δική
του δαπάνη, προβαίνει στη λήψη
δειγµάτων που θα αποσταλούν σε
πιστοποιηµένο εργαστήριο για τους
σχετικούς ποιοτικούς ελέγχους.
Με τη λήψη δειγµάτων ελέγχεται η
ποιότητα και η ορθή εφαρµογή των
υλικών και διερευνώνται οι αιτίες
των τοπικών φθορών, αποκολλήσεων αδρανών υλικών αλλά και
το πάχος του ασφαλτοτάπητα στο
σύνολο των οδών που εκτέλεσε ο
ανάδοχος.
Μέχρι σήµερα η επιτροπή έχει
προχωρήσει στη λήψη 31 δειγµάτων (σε πλακούντα ασφαλτοσκυροδέµατος) τα οποία απεστάλησαν
σε πιστοποιηµένο εργαστήριο για
εργαστηριακή δοκιµή (επισυνάπτονται φωτογραφίες). Παράλληλα,
άµεσα, θα ληφθούν περί τα 40 δείγµατα (µε τη µέθοδο του «καρότου»)
για να διαπιστωθεί και το πάχος του
ασφαλτοτάπητα».

Εργατικό ατύχηµα µε συµβασιούχο καθαριότητας
Σ
οβαρό εργατικό ατύχηµα συµβασιούχου στην
Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου Βύρωνα,
κατήγγειλε το Σωµατείο Εργαζοµένων του ∆ήµου.
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει, την Τετάρτη 11
Ιουνίου 2020, κατά την διάρκεια περισυλλογής
ογκωδών απορριµµάτων, εργάτης του ∆ήµου Βύρωνα τραυµατίστηκε σοβαρά, παθαίνοντας κάταγµα στα οστά ταρσού του ποδιού του, εξ αιτίας πτώσης ογκώδους αντικείµενου. Άµεσα συνάδελφοι
του τον µετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα και
στη συνέχεια στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ, όπου οι ιατροί
του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια του έδωσαν αναρρωτική άδεια. Ο εργαζόµενος είναι συµβασιούχος µε σύµβαση τετράµηνης
διάρκειας.
«Η δηµοτική αρχή και ορισµένοι υπηρεσιακοί παράγοντες – που είναι πάντα πρόθυµοι – έκριναν ότι

ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Εθελοντική δράση του ∆ήµου Βύρωνα

καραντίνα και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που
ζήσαµε λόγω του COVID-19 βρίσκονται στο
επίκεντρο της νέας, εθελοντικής, δηµιουργικής
δράσης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισµού
του ∆ήµου Βύρωνα, η οποία απευθύνεται στα
παιδιά όλων των ηλικιών µε µία ανοικτή επιστολή για την µετατροπή της εµπειρίας τους σε
καλλιτεχνική δηµιουργία!
Η πρόσκληση του ∆ήµου Βύρωνα στα παιδιά
για την «Ώρα για ∆ράση» έχει ως εξής:
«Αγαπητοί φίλοι µικροί και…λίγο µεγαλύτεροι,
Ώρα για παιχνίδι και επικοινωνία µε δηµιουργία
και χαρά. Οµορφαίνουµε τη ζωή µας, αλλά και την
πόλη µας! Απελευθερώστε τα ταλέντα σας και απα-

Η

ντήστε µε φαντασία στα ερωτήµατα: z Τί σας έλειψε περισσότερο τις µέρες που είσαστε κλεισµένοι
στο σπίτι; z Tί σας έδωσε χαρά; z Τί θα θέλατε να
πείτε στους µεγάλους; z Τί θα κάνατε εσείς εάν είσαστε υπεύθυνοι για την αντιµετώπιση της πανδηµίας; z Πώς φαντάζεστε το φετινό καλοκαίρι;
Περιµένουµε µε αδηµονία ζωγραφιές, φωτογραφίες, κείµενα, ποιήµατα, σκέψεις και ό,τι
άλλο γεννήσει η φαντασία σας στο (students@
dimosbyrona.gr)».
Οι δηµιουργίες των παιδιών θα αναρτηθούν
στο site του ∆ήµου Βύρωνα www.dimosbyrona.
gr καθώς επίσης και σε επιλεγµένα σηµεία της
πόλης.

µπορεί να κάνει τα πάντα σαν να είναι – Μπαλαντέρ
– και του ανέθεσαν να εργαστεί σε ανοικτό φορτηγό
αυτοκίνητο για την περισυλλογή ογκωδών απορριµµάτων (σαβούρα). Χωρίς καµία εκµάθηση, χωρίς
µέσα ατοµικής προστασίας. Ευχόµαστε στο συνάδελφο γρήγορη ανάρρωση» σχολιάζει το Σωµατείο.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
των καταστηµάτων
για κοινόχρηστους χώρους

Σ

το πλαίσιο αναβάθµισης των υπηρεσιών του
∆ήµου Βύρωνα και λόγω των έκτακτων συνθηκών που δηµιουργήθηκαν εξ αιτίας της πανδηµίας
Covid-19, εγκαινιάζεται µια σειρά από ψηφιακές
υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Ως πρώτη υπηρεσία λειτουργεί η ηλεκτρονική
αίτηση που αφορά τους επαγγελµατίες εστίασης
για την παροχή τετραγωνικών εξ αρχής, επιπλέον
τετραγωνικών σε υφιστάµενο εξωτερικό χώρο ή
για µειώσεις τελών κοινόχρηστων χώρων.
Οι ενδιαφερόµενοι πιστοποιούνται χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxis net και
στη συνέχεια συµπληρώνουν τα αντίστοιχα απαραίτητα πεδία και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.
Αφού ελεγχθούν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την αντίστοιχη υπηρεσία του ∆ήµου και

εφόσον δεν διαπιστωθούν παραλείψεις και ασάφειες, εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση.
∆είτε την υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eservices.dimosbyrona.gr .
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[Καισαριανή]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

Καταγγέλει τις παρατάξεις που δεν υπερψήφισαν
την αναµόρφωση του προϋπολογισµού
Μ

ε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο site του ∆ήµου στις 2/6,
η δηµοτική αρχή Καισαριανής αναφέρεται στη «ψηφοφορία έγκρισης στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο εσόδων που κατάφερε να φέρει η ∆ηµοτική Αρχή από
προγράµµατα χρηµατοδότησης.
Μετά από πολλές προσπάθειες της
νέας ∆ηµοτικής Αρχής και του ∆ηµάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου προσωπικά, οι αιτήσεις που έχουν γίνει την περίοδο 2017-2020 για χρηµατοδότηση από
προγράµµατα είχαν ευτυχή κατάληξη
για την πόλη µας.
Μέσω της αναµόρφωσης εντάσσονται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
ποσά από το Υπουργείο Εσωτερικών
και την Περιφέρεια για την εκτέλεση
έργων που σκοπό έχουν να βελτιώσουν
τις υποδοµές της πόλης και να κάνουν
την ζωή των πολιτών της περισσότερο
λειτουργική και…
Συγκεκριµένα:
Για την επισκευή δέκα ανοιχτών γηπέδων σε όλη πόλη 265.000€
2. Για την καθαίρεση αυθαίρετης και
επικίνδυνης κερκίδας γηπέδου στο Μ.
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Κρητικόπουλος 335.000€.
3. Για την κατασκευή ραµπών και
χώρων Υγιεινής για την πρόσβαση και
την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές µονάδες του ∆ήµου Καισαριανή, 12.400€.
4. Για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου ∆ιαχείρισης στερεών αποβλήτων και την σύνταξη της µελέτης,
24.800€.
5. Για τεχνικές επεµβάσεις µε σκοπό
την αποκατάσταση ασφάλειας του αγωνιστικού χώρου του Σταδίου Μ. Κρητικόπουλος, 14.980,06€.
6. Αποδοχή ποσού προς εξόφληση
εργοδοτικών εισφορών των εργαζοµένων του ΟΑΕ∆, 4,151,81€.
7. Για την επιχορήγηση και κάλυψη
αναγκών αναφορικά µε την προστασία
αδέσποτων µικρών ζώων, 5.000€.
8. Για την εκπόνηση νέων µελετών
και την επικαιροποίηση παλαιών καθώς και την υλοποίηση µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου Καισαριανής, 88.600€.
9. Για τις προσωρινές εγκαταστάσεις
στέγασης για την κάλυψη επειγουσών
αναγκών της δίχρονης προσχολικής

εκπαίδευσης του ∆ήµου Καισαριανής,
130.374€.
Τα παραπάνω έργα τα έχει µεγάλη
ανάγκη η πόλη µας.
Ο κάθε ένας πολίτης θα περίµενε ότι
η συγκεκριµένη πρόταση θα τύχαινε της
θετικής ψήφου από σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Και όµως υπάρχουν ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που ψήφισαν λευκό και κατά.
Συγκεκριµένα λευκό ψήφισαν οι:
Ηλίας Σταµέλος, Συµεών Χρήστος Πολυχρονάκης, Νικόδηµος Κατσαρέλλης,
Μαρία Αραχωβίτη, Ευάγγελος Πλυτάς,
Γεώργιος Κατηµερτζής, Γεσθηµανή
Γραφίδου, Νικόλαος Ζαρκαδούλας,
Ανδρέας Καρατζάς, Κωνσταντίνος
Αναγνωστάκης, ∆έσποινα Παρασκευά,
Ειρήνη Καγιαµπάκη.
∆ηλώνοντας µε την ψήφο τους ότι δεν
τους καίγεται καρφί αν έρθουν ή δεν
έρθουν τα χρήµατα για έργα του ∆ήµου
προς όφελος των πολιτών.
Κατά ψήφισε ο Μιχάλης Μιλτσακάκης, που προφανώς δεν θέλει να έρθουν τα χρήµατα για τα έργα του ∆ήµου
προς όφελος των πολιτών.

Η στάση τους δηµιουργεί ερωτηµα- δεν ξεχνούν τις δεκαετίες υποβάθµισης
τικά αν κρίνουµε από τη ρητορική των της πόλης, των αλόγιστων οικονοµικών
παρατάξεων, που ανήκουν οι παραπά- ατασθαλιών. ∆εν ξεχνούν τις ιδιοτελείς
νω ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, σύµφωνα µε κοµµατικές παρατάξεις που κατέστησαν
την οποία διαρρηγνύουν τα ιµάτια τους ουραγό την πόλη µας».
προς όφελος των πολιτών.
ολιτών.
Η ∆ηµοτική Αρχή
χή θα συνεχίσει µε
όλες τις δυνάµεις της
ης να προσελκύει
πόρους ώστε να µπορέσει
ορέσει να εκσυγχρονίσει την πόλη.
Απέναντι της θαα βρίσκει βέβαια
πάντα τους λαϊκιστές
στές καλοθελητές
που µε στείρες αντιπολιτευτικές
πολιτευτικές κραυγές, αιχµηρές ανούσιες
ύσιες ανακοινώσεις
και προτάσεις οικονοµικά
ονοµικά ανεδαφικές θα προσπαθούν
θούν
να χαϊδεύουν τα αυτιά
τιά
των πολιτών.
Και επιτέλους αςς
αποφασίσουν: τουςς
ενδιαφέρει το καλό
της πόλης η απλά
και µόνο η αντιπολίτευση στον
Βοσκόπουλο.
Ένα είναι βέβαιο: Οι πολίτες
Ο δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος

[Καισαριανή]

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Σ Τ Ι Σ Κ ΑΤ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Β Ο Σ Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

«∆εν καταψηφίσαµε τα (δικά µας) έργα!»
Μ

ε ανακοίνωσή της (8/6/20),
η Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής µε επικεφαλής τον Ηλία
Σταµέλο, απάντησε στην ανακοίνωση που ανάρτησε στο site
του ∆ήµου, η δηµοτική αρχή του
Χρήστου Βοσκόπουλου (2/6/20).
Παραθέτουµε το µεγαλύτερο µέρος της απάντησης:
«Σε ανακοίνωσή του ο κ. Βοσκόπουλος κοµπάζει για τις
προσπάθειες που έκανε να φέρει “προγράµµατα χρηµατοδότησης” στο ∆ήµο, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση τα καταψηφίζει θέλοντας το κακό της πόλης, γι αυτό και τα καταψηφίζει! Επικαλείται συγκεκριµένα την στάση µας στο έκτακτο
δηµοτικό συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε δια περιφοράς στις 29-4-2020.
Όµως:
Ź Οι προσπάθειες αυτών των έργων είχαν ξεκινήσει
από το 2017, όταν στη διοίκηση του ∆ήµου ήταν η Λαϊκή
Συσπείρωση, µε ορισµένα απ’αυτά να ήταν σε προχωρηµένο επίπεδο όταν παρέλαβε ο κος Βοσκόπουλος και άλλα
που εκτελούνται σήµερα να έχουν την υπογραφή της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Ενδεικτικά και µόνο παραθέτουµε φωτογραφία από το
site του ∆ήµου όπου αποδεικνύεται και µε την ηµεροµηνία, ότι οι διαδικασίες για τις εργασίες για την αποκατάσταση ασφαλείας του γηπέδου Μ. Κρητικόπουλος έχουν την
υπογραφή της Λαϊκής Συσπείρωσης. (Σηµείωση Σύνταξης
«Επικοινωνίας»: παραθέτει φωτογραφία µε ηµεροµηνία
Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018)
Ź Τα έργα αυτά τα είχε καταψηφίσει ο κ. Βοσκόπουλος
όταν ήταν αντιπολίτευση . Τον περσινό προϋπολογισµό,

στον οποίο υπήρχαν το 80% των έργων, για τα αρνήθηκε καν να φέρει σε συζήτηση την πρόταση για
οποία σήµερα κοµπάζει η δηµοτική αρχή, ο κ. επιχορήγηση των σχολείων µε 20.000€ και των παιδικών
σταθµών µε 25.000€.
Βοσκόπουλος τον είχε καταψηφίσει!
4. Τόσο νοιάζεται για την πόλη που αρνήθηκε να στηρίŹΌχι µόνο δεν καταψηφίσαµε τα (δικά µας)
έργα αλλά µε τη λευκή ψήφο στηλιτεύσαµε ξει την πρόταση των αυτοαπασχολουµένων της πόλης για
απαλλαγές και βοήθεια µπροστά στις δυσκοτην οπισθοχώρηση που έκανε η δηµοτιαντιµετωπίζουν.
κή αρχή σεε κρίσιµα θέµατα (σχολεία,
λίες που αντιµετωπίζουν
για το παρόν και το
αθλητικούς χώρους, συνεργεία).
υνεργεία). Την τοποθέτησή
5. Νοιάζεται τόσο γι
που όπως αποκάλυµας την έχουµε δηµοσιεύσει
εύσει στο site της Λαϊκής
µέλλον της πόλης πο
Συσπείρωση στο δηµοτικό
Συσπείρωσης ήδη από τις 30 Απριλίου ώστε να
ψε η Λαϊκή Συσπείρ
Πέµπτης, ενόσω καταγνωρίζουν οι Καισαριανιώτες
νιώτες τη θέση µας. (…)
συµβούλιο της Πέµπ
ψήφιζαν
τα
αιτήµατα
Είναι σαφές δηλαδή ότι
η
αλήθεια
είναι
ότι:
τι
ι
ν
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χρηµατοδότηση του επόµενου
2. ∆εν καταψηφίσαµεε αλλά µε την
τική χρηµατοδότ
λευκή ψήφο στηλιτεύσαµε
ύσαµε σοχρόνου για να καλύψουν τα κόπανάκριβης διοίκησής
βαρές «παραβλέψεις»
ς» και
στη της παν
οπισθοχωρήσεις διεκδικώκδικώτους.
λαός της πόλης βγάζει
ντας ακόµα περισσότερα
ότερα
Ο λαό
συµπεράσµατα.
Η Λαϊκή
έργα όπως αυτά που εξασυµπε
Συσπείρωση δεν θα
σφαλίσαµε όταν ήµασταν
ταν
Συσπ
σταµατήσει να υπεδηµοτική αρχή και µε ταα
στα
οποία έχει να πορεύεταιι
ρρασπίζει το συµφέρον του λαού
ο κος Βοσκόπουλος.
της πόλης και να
3. Η δηµοτική αρχή
αποκαλύπτει την
Βοσκόπουλου, τόσο
βήµα-βήµα την
πολύ νοιάζεται για
οπισθοχώρηση
την πόλη που στο
που συντελείται
τελευταίο δηµοτικό
σε ό,τι είχε κατασυµβούλιο όχι απλά
καταψήφισε, αλλά
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής, τέως δήµαρχος Ηλίας Σταµέλος κτηθεί µε κόπο!»
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«Εξόχως παραπλανητική παρουσίαση του θέµατος»
«Α

νοιχτή επιστολή» (4/6/20)
απευθύνει η επικεφαλής
της παράταξης «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» Μπεττίνα Γραφίδου
προς τον δήµαρχο Καισαριανής
Χρήστο Βοσκόπουλο, ως απάντηση στην ανακοίνωσή του (2/6/20)
για τη ψηφοφορία έγκρισης στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο εσόδων από
προγράµµατα χρηµατοδότησης.
«Με µια ακόµη απελπισµένη
προσπάθεια φίµωσης και χειραγώγησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο δήµαρχος Καισαριανής,
Χρήστος Βοσκόπουλος, χρησιµοποιώντας την επίσηµη σελίδα του
∆ήµου, επιχειρεί να «ποινικοποιήσει» τη ∆ηµοκρατία.
∆ε διστάζει να κατηγορήσει και
να στοχοποιήσει δηµόσια, εκλεγµένους δηµοτικούς συµβούλους
και ολόκληρες παρατάξεις, προκειµένου να αποδοµήσει όσους δεν

χειροκροτούν τις πρακτικές του.
Με µια απλοϊκή και εξόχως παραπλανητική παρουσίαση του θέµατος και αποκρύπτοντας στοιχεία,
κατηγορεί όσους δεν επιλέγουν το
ρόλο του «χειροκροτητή» του, ότι
εναντιώνονται στο «καλό της πόλης»!
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, δηλώνουµε ότι η παράταξή
µας δεν έχει καταψηφίσει κανένα από τα θέµατα που αναφέρει

ο δήµαρχος, ούτε µε τη στάση της
αποτέλεσε τροχοπέδη στην εισροή
κονδυλίων στην πόλη.
Αντιθέτως έχει υπερψηφίσει εξ
αρχής όλες τις διαδικασίες που
οδηγούν τώρα στο επιθυµητό αποτέλεσµα για την πραγµατοποίηση
των µεγάλων έργων.
Παραθέτουµε τις αποφάσεις που
δώσαµε θετική ψήφο, όπως προκύπτουν από τα επίσηµα πρακτικά:
1 z Καθαίρεση αυθαίρετης κερ-

κίδας στο Στάδιο Μιχάλης Κρητικόπουλος 335.00 ευρώ.
2 z Επισκευή 10 ανοιχτών γηπέδων σε όλη την πόλη 265.00 ευρώ
3 z Κατασκευή ραµπών και χώρων υγιεινής ΑµεΑ 24.700 ευρώ
4 z Πυροπροστασία στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου Καισαριανής 88.600 ευρώ (Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 49/2020, για τα
τέσσερα παραπάνω θέµατα).
5 z Προσωρινές εγκαταστάσεις
στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης
προσχολικής εκπαίδευσης του
∆ήµου Καισαριανής, 130.374 ευρώ
(Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
51/2020).
6 z Τεχνικές επεµβάσεις µε
σκοπό την αποκατάσταση ασφάλειας του αγωνιστικού χώρου του
Σταδίου Μιχάλης Κρητικόπουλος,
14.980,06 ευρώ (Απόφαση 51/2020
Οικονοµικής Επιτροπής).
7 z Επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου ∆ιαχείρισης στερεών
αποβλήτων και την σύνταξη της
µελέτης, 24.800 ευρώ (Απόφαση

∆ηµοτικού Συµβουλίου 42/2020).
Μπορεί να συνεχίσει να µας στοχοποιεί δηµόσια!
Μέχρι να «τολµήσει» να δώσει
χώρο στις παρατάξεις να εκφράζονται στην επίσηµη σελίδα του
∆ήµου (το έχουµε ζητήσει εδώ και
πολλούς µήνες), µέχρι να «τολµήσει» να κάνει ζωντανή µετάδοση
των δηµοτικών συµβουλίων (κι
αυτό το αίτηµά µας, χρονίζει) για
να µπορεί να µας αξιολογεί ο κάθε
δηµότης.
∆ηµόσια πράττουµε και πολιτευόµαστε και δεν έχουµε τίποτα να
κρύψουµε από τους δηµότες που
µας έδωσαν το ρόλο να ελέγχουµε τα κακώς κείµενα , να σχεδιάζουµε, να διορθώνουµε, να προτείνουµε και να διεκδικούµε αντ’
αυτών.
∆ιαφωνούµε και θα συνεχίσουµε να διαφωνούµε για την άρνηση
λογοδοσίας της δηµοτικής αρχής.
Για την έλλειψη σχεδιασµού και
προτεραιοτήτων! ∆εν θα τους ακολουθήσουµε στον «πολιτικό κατήφορο»!»
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