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ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ

Το Δημοτικό
Συμβούλιο
Βύρωνα υιοθέτησε
την πρόταση
Σωτηρόπουλου για
αγορά τάμπλετ
για τους
μαθητές
σελ. 5

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ
Οι δημότες του
Ζωγράφου
μπορούν πλέον να
παρακολουθήσουν
ηλεκτρονικά, με ένα
κλικ την πορεία του
προϋπολογισμού.
σελ. 8

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Περίπατος στην
Καισαριανή των
Δεκεμβριανών με
ξεναγό τον Μενέλαο
Χαραλαμπίδη.
σελ. 11

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του Βασίλη
Μουντοκαλάκη
για τα Χριστούγεννα
που μας περιμένουν
εν μέσω πανδημίας.

Επιστολή διαμαρτυρίας
για τις κατασκευαστικές
εργασίες που γίνονται
στο στρατόπεδο Σακέτα
στον Υμηττό, παρέδωσε
το Δημοτικό Συμβούλιο
Βύρωνα.
σελ. 4

ΤΑ Μ Ε Τ ΡΑ Κ ΑΤΑ Τ Ο Υ C O V I D - 1 9 Σ Τ Ο Υ Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ο Υ

H εξυπηρέτηση στο
σπίτι, οι ψηφιακές
υπηρεσίες και οι
συνεχείς απολυμάνσεις
αποτελούν τους άξονες
της πολιτικής του
Δήμου.
σελ. 8

ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το ιστορικό μίας
απόφασης έξωσης
και η αντιπρόταση
του δημάρχου.

σελ. 15

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
Η αντιστασιακή
δράση του
Μανώλη Σιγανού
στο Παγκράτι της
Κατοχής.
σελ. 14
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[Editorial]
Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr

Editorial

ετά το πρώτο lockdown (23 Μαρτίου-4
Μαΐου), τα περιοριστικά μέτρα στην καM
θημερινότητά μας όπως η υποχρεωτική χρήση
της μάσκας, αντιμετωπίζουμε εκ νέου καθολικό
περιορισμό μετακινήσεων και απαγόρευση λειτουργίας των περισσότερων καταστημάτων από
τις 7 Νοεμβρίου.
Αν μου έλεγαν πριν από μερικούς μήνες ότι
θα φορούσα μάσκα ακόμα και σε έρημα πάρκα
και ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών
θα πειθαρχούσε, θα γελούσα. Τώρα όμως είναι
μια πραγματικότητα.
Τα πρόστιμα των 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση και άλλα τόσα για τη μη χρήση μάσκας
είναι αποτρεπτικά για τους εν δυνάμει παραβάτες. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη κάποιοι ελάχιστοι που αψηφούν το Νόμο, φτάνοντας μάλιστα
στο σημείο να δημοσιεύουν τις παραβάσεις τους
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δυστυχώς τα μέτρα έχουν πλήξει σοβαρά την
αγορά και τα επιδόματα που μοιράζει η κυβέρνηση δεν καλύπτουν τη ζημιά. Οι επαγγελματίες
είναι εξουθενωμένοι. Αυτό το μήνα η εφημερίδα
μας δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει χωρίς
τη διαφήμιση των Δήμων Βύρωνα, Καισαριανής
και Ζωγράφου ενώ υπό κανονικές συνθήκες το
μεγαλύτερο μέρος του κόστους καλύπτεται από
την τοπική αγορά.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών, η εφημερίδα
αυτού του μήνα κυκλοφορεί ως κοινή έκδοση
των τριών Δήμων. Ως αποτέλεσμα του περιορισμού του έντυπου χώρου δεν δημοσιεύσαμε τις
ανακοινώσεις κάποιων δημοτικών παρατάξεων.
Επικροτούμε τις πρόσφατες ενέργειες του δημάρχου Βύρωνα Άκη Κατωπόδη όπως και του
Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό τη διακοπή
των οικοδομικών εργασιών στο στρατόπεδο Σακέτα στο δάσος του Υμηττού. Η εφημερίδα μας
είχε κάνει πρωτοσέλιδο το συγκεκριμένο θέμα
στο φύλλο Οκτωβρίου, συγκρίνοντας στο ρεπορτάζ της, τη στάση της νυν δημοτικής αρχής
με την προηγούμενη που χειρίστηκε επιτυχώς
παρόμοιο θέμα.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι λόγω των
περιοριστικών μέτρων όπως την απαγόρευση
δημόσιων συναθροίσεων, τα περιθώρια αντίδρασης του σημερινού δημάρχου είναι πιο περιορισμένα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε
έναν φίλο εργαζόμενο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής. Όταν ανέλαβε
καθήκοντα ο νυν δήμαρχος, η ΚΕΔΗΚ του
χρωστούσε περί τα 9.000 ευρώ αναδρομικά
παρά το γεγονός ότι ο προηγούμενος δήμαρχος είχε πληρώσει μέρος του χρέους. Για το
εναπομείναν ποσό έχει οριστεί δικάσιμος στις
8 Δεκεμβρίου. Ο εργαζόμενος όμως θα προτιμούσε μια λύση μέσω συνεννόησης με τη
ΚΕΔΗΚ αντί για τη δικαστική οδό. Ας εγκύψει
λοιπόν η διοίκηση στο θέμα!

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Αρθρογραφία]

«Έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις

με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις»...

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 Νοτίου
Τομέα Αθήνας

Δ

ημοκρατία ή υγεία; Αυτό επεδίωξαν όλη την προηγούμενη
εβδομάδα να μας πουν ότι είναι το
διακύβευμα του τρόπου εορτασμού του
Πολυτεχνείου. «Αμόλησαν» οι κυβερνητικοί τα στρατευμένα επικοινωνιακά
Μ.Μ.Ε. που ελέγχουν για να μας πείσουν ότι πρέπει να δεχτούμε αναστολή
των δημοκρατικών μας ελευθεριών
διότι απειλείται η υγεία μας.
Απειλείται η υγεία μας όταν λόγω
της δικής τους ανεπάρκειας και των
πολιτικών τους επιλογών μετράμε καθημερινά δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες νέα κρούσματα. Όταν η μετάδοση
του κορωνοϊού γίνεται κατά 86% σε
στεγασμένους χώρους (όπως δήλωσε

ο καθηγητής κ. Τσιόδρας) για την κυβέρνηση φταίνε οι πλατείες! Δεν φταίει ο συνωστισμός στους συρμούς των
ΜΕΤΡΟ και στα λεωφορεία, δεν φταίει
που αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών
ανά τάξη, δεν φταίει η κυβέρνηση που
έξι μήνες τώρα δεν έκανε τίποτα για να
ενισχύσει το ΕΣΥ, φταίνε οι νέοι, φταίνε
οι αντιναζιστές που συγκεντρώθηκαν
έξω από το Εφετείο για τη δίκη της
Χρυσής Αυγής, φταίνε όσοι φορώντας
μάσκες και τηρώντας τις αποστάσεις
τίμησαν το Πολυτεχνείο.
Θέλουν να μας πουν ότι η αστυνομία
χτύπησε τους διαδηλωτές για να προστατεύσει την υγεία μας… Ότι έβαλε
πρόστιμο στην κυρία που πήγε με
όλες τις προφυλάξεις να καταθέσει ένα
λουλούδι στο Πολυτεχνείο, διότι ήταν
επικίνδυνη… Όπως επικίνδυνα είναι
τα 14χρονα, ο Ινδαρές, οι φοιτητές, οι
ΛΟΑΤΚΙ, οι μετανάστες, οι αριστεροί,
οι εναλλακτικοί, σχεδόν όλοι που δεν
ανήκουν στη «θεία οικογένεια»…
Ας μην κρυβόμαστε: Η κυβέρνηση
αποτυγχάνει στην πανδημία, καταστρέφει με γοργούς ρυθμούς την οικονομία
και θέλει να προετοιμάσει από τώρα
την κοινωνία για αστυνομοκρατία και

Η αστυνομία έβαλε πρόστιμο 300 ευρώ σε μία κυρία γιατί πήγε
να αφήσει ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο (φωτό: «Αυγή»)
αφαίρεση δημοκρατικών δικαιωμάτων. Δεν θέλει να υπάρχει αμφισβήτηση των «νόμιμων ιδιοκτητών» της
χώρας, δεν θέλει κανένα εμπόδιο στη
νεοφιλελεύθερη πολιτική τους, δεκτοί
είναι μόνο όσοι τους υμνούν ή είναι
φοβισμένοι στη γωνίτσα τους.
Υπάρχει όμως κάτι που δεν το καταλαβαίνουν ακόμα, αλλά θα το καταλάβουν: Ο κυβερνητικός αυταρχισμός
προκαλεί αντιδράσεις, όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι κανένας μόνος του δεν
μπορεί να αντιταχθεί στην ωμή βία του
δεξιού κράτους. Η κοινή στάση ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΜΕΡΑ25 στην αντισυνταγ-

ματική απαγόρευση συναθροίσεων,
αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα, το οποίο
μπορεί να έχει συνέχεια σε επίπεδο
κοινωνίας. Οι αριστερές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να βρουν
κοινό τόπο και κοινές δράσεις για να
αντιδράσουν. Σε αυτό τον αγώνα πιστεύω ότι υπάρχει χώρος και για τους
πολίτες που πρόσκεινται στο ΚΙΝΑΛ,
αλλά και σε συντηρητικούς πολίτες που
δεν μπορούν να συνυπάρξουν με την
ακροδεξιά που φιλοξενείται σε κυβερνητικούς θώκους… Δεν τρέφω αυταπάτες για κοινή πολιτική συμπόρευση
με κόμματα που έχουν κάνει τις δικές

τους επιλογές (τουλάχιστον σε αυτή την
χρονική στιγμή), αλλά για συμπόρευση
σε κοινωνικά κινήματα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην αυτοδιοίκηση,
στους επιστημονικούς συλλόγους κ.λπ.
Δεν ξέρω πόσο άνετα νοιώθουν οι
αριστεροί και δημοκρατικοί εργαζόμενοι με τη σημερινή ανύπαρκτη ηγεσία της ΓΣΕΕ, με όσες δημοτικές και
περιφερειακές αρχές είναι απλά κυβερνητικοί χειροκροτητές, με επιστημονικά σωματεία που δεν έχουν λόγο
να αρθρώσουν για όσα συμβαίνουν
ενάντια στα συμφέροντα των μελών
τους. Η κοινωνία δεν θα δώσει άλλο
χρονικό περιθώριο στην αποτυχημένη
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα υπάρχει η ανάγκη της συμπόρευσης όσων
δυνάμεων καταλαβαίνουν ότι κανένας
μόνος του δεν θα μπορέσει να σταματήσει τον αυταρχισμό που εκδηλώνεται
σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και
κοινωνικής δραστηριότητας της κυβέρνησης.
Όπως λέει και το τραγούδι «κι έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με
ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις».
Ειδικά αυτοί που ήταν απόντες στην
επέτειο του Πολυτεχνείου...
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[Βύρωνας - Όρος Υμηττός]

ΔΙΑΜΑΡΤ ΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Απαιτούν την διακοπή των οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος με πανό διαμαρτυρίας. Από αριστερά: Τάσος Μαυρόπουλος, Βασιλική Σάρολα, Μίλτος Μπαντής,
Μιχαήλ Καραγιάννης (αντιδήμαρχος), Χρήστος Γώγος, Αλέξης Σωτηρόπουλος, Άκης Κατωπόδης (δήμαρχος) και Παύλος Αναστούλης.

Ε

πιστολή διαμαρτυρίας για τις κατασκευαστικές εργασίες που γίνονται στο στρατόπεδο Σακέτα, στην Α΄ Ζώνη Προστασίας
του Υμηττού, παρέδωσε στις 19 Νοεμβρίου,
αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου
Βύρωνα. Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη
από το δήμαρχο και τους επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων, έδωσε στον υποδιοικητή του στρατοπέδου ένα ομόφωνο κείμενο που εκφράζει την έντονη αντίθεση του
Δ.Σ. Βύρωνα για τις εργασίες που γίνονται σε
μια απολύτως προστατευόμενη ζώνη, επιβαρύνοντας και υποβαθμίζοντας το φυσικό
περιβάλλον.
Το κείμενο της επιστολής εγκρίθηκε από
τις δημοτικές παρατάξεις «Στάση Βύρωνα
(παράταξη δημάρχου Άκη κατωπόδη) «Νέα
Εποχή Βύρωνα» (Χρήστος Γώγος), «Μαζί
για το Βύρωνα» (Μίλτος Μπαντής), «Δύναμη
Ελπίδας» (Αλέξης Σωτηρόπουλος), «Λαϊκή
Συσπείρωση Βύρωνα» (Βαγγέλης Γείτονας),
«Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα» (Βασιλική Σάρολα), «Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα» (Παύλος Αναστούλης), «Ριζοσπαστική
Ενωτική Κίνηση Βύρωνα» (Τάσος Μαυρόπουλος) καθώς και τον ανεξάρτητο δημοτικό
σύμβουλο Βασίλειο Μουντοκαλάκη.
Ολόκληρη η επιστολή αναφέρει: «Αξιότιμοι
Κύριοι, Το 2014, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αρ. 1347/2014 απόφασή του σταμάτησε τις εργασίες ανοικοδόμησης εντός του
Στρατοπέδου ΣΑΚΕΤ Α.
Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα ενός
μακρόχρονου αγώνα των κατοίκων του Βύρωνα, της Δημοτικής Αρχής και του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη του
Υμηττού (ΣΠΑΥ), ενάντια σε κάθε περαιτέρω
υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος.
Παρά όμως την εκπεφρασμένη άποψη
της κοινωνίας απέναντι σε σχέδια οικοδόμησης στις υπώρειες του Υμηττού και παρά την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με κατάπληξη διαπιστώσαμε ότι από καιρό,
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διενεργούνται εκ νέου οικοδομικές εργασίες
στις εγκαταστάσεις εκείνες που είχαν κριθεί το
2014 αντισυνταγματικές.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Βύρωνα, διατρανώνει με κάθε τρόπο την αντίθεσή του προς
την ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του Στρατοπέδου ΣΑΚΕΤΑ, τη στιγμή
μάλιστα που αυτές έχουν ήδη κριθεί και απορριφθεί ως δασοκτόνες, τόσο στο ΣτΕ όσο και
στην συνείδηση των κατοίκων του Βύρωνα.
Ο Υμηττός χρήζει αυστηρής προστασίας ως
ένα από τα πιο ευαίσθητα και ελάχιστα πια
φυσικά οικοσυστήματα που απομένουν στο
λεκανοπέδιο.
Το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, που ήρθε
να αντικαταστήσει το παρωχημένο ΠΔ του
1978, αλλά και η σχετική Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε προκειμένου να τεκμηριώσει το νέο ΠΔ
που βρίσκεται υπό εκπόνηση, καθορίζουν την
ευρύτερη περιοχή του Στρατοπέδου ως ανήκουσα στην Α’ ζώνη προστασίας.
Καμία οικοδομική δραστηριότητα, και μάλιστα αυτής της κλίμακας, όπως οι τρέχουσες,
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βύρωνα,
θα παλέψει με κάθε τρόπο προκειμένου να
διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, που δεν
είναι άλλο, από την απόλυτη προστασία του
σημαντικότερου εθνικού μας κεφαλαίου, του
φυσικού μας περιβάλλοντος».
Πρώτος είχε καταθέσει ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα ο Τάσος Μαυρόπουλος στις 16 Νοεμβρίου ενώ ακολούθησε ο Χρήστος Γώγος.
Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης ανέφερε
ότι οι εργασίες αφορούν το ένα από τα δύο
κτίρια το οποίο το 2009 είχαν σταματήσει
στα μπετά με απόφαση τότε του ΣτΕ και μετά
από προσφυγές του Δήμου Βύρωνα και του
Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ).
Στο συγκεκριμένο στρατόπεδο της Αερο-

νομίας μεταφέρθηκε εκ των υστέρων και
η έδρα των μοτοσυκλετιστών των ομάδων
ΔΙΑΣ της αστυνομίας.
Ο δήμαρχος επικοινώνησε με το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας που τον ενημέρωσε
ότι το κτίριο προορίζεται για τη στέγαση υπηρεσιών του ΓΕΑ. Μιλώντας με τον διευθυντή
του Γραφείου του Αρχηγού της Αεροπορίας,
του ανέφερε τη θέση του Δήμου ότι πρέπει
να σταματήσουν οι εργασίες γιατί πρόκειται
για μπετά μέσα στο βουνό.
Η παλιά οικοδομική άδεια για την ανέγερση κατοικιών υπαξιωματικών το 2009 δεν
ισχύει πλέον ωστόσο το ΓΕΑ ανέφερε ότι διαθέτει νέα άδεια, αντίγραφο της οποίας δεν
θέλησε να παραδώσει στον Δήμο.
Κατόπιν τούτου, ο δήμαρχος ενημέρωσε
το Δημοτικό Συμβούλιο για την προσπάθεια του νομικού τμήματος του Δήμου σε
συνεργασία με τους δικηγόρους του ΣΠΑΥ
να εξασφαλίσουν αντίγραφο της άδειας με

εισαγγελική παραγγελία. Άλλες ενέργειες
του δημάρχου ήταν η επιστολή του προς τον
πρόεδρο του ΣΠΑΥ Γιάννη Κωνσταντάτο με
την όποια ζητά τη βοήθειά του (αναμένεται
δημόσια τοποθέτηση του Δ.Σ. του ΣΠΑΥ) και
η ανακοίνωση του Δήμου Βύρωνα (22/10).
Ο δήμαρχος μίλησε επίσης για το θέμα
με τον αναπληρωτή γραμματέα Τομέα Προστασίας του Πολίτη για το Κίνημα Αλλαγής
(ΚΙΝΑΛ) Παναγιώτη Κόνσουλα, ο οποίος
υπήρξε επί σειρά ετών επικεφαλής μείζονος
δημοτικής αντιπολίτευσης Βύρωνα και δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα. Ο κ. Κόνσουλας ενημέρωσε με τη σειρά του τον Τομέα
Περιβάλλοντος του ΚΙΝΑΛ.
Επίσης ενδιαφέρον υπήρξε από το Τμήμα
Αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ που εξέφρασε
πρόθεση να καταθέσει επερώτηση στη Βουλή.
Εξάλλου, μετά από πρωτοβουλία του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Βύρωνα» Βαγγέλη Γείτονα, οι βουλευτές του ΚΚΕ
Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος
Κατσώτης, Διαμάντω Μανωλάκου και Θανάσης Παφίλης κατέθεσαν σχετική επερώτηση στη Βουλή.
Παρά τις ενέργειες αυτές, ο δήμαρχος εμφανίστηκε απολογητικός προς το Δημοτικό
Συμβούλιο: «Η αλήθεια είναι ότι οι κινήσεις
που έγιναν δεν ήταν κινηματικού χαρακτήρα.
Θέλω να τονίσω τη δυσκολία που υπάρχει την
περίοδο αυτή, σε φάση πανδημίας. Όπως και
να το κάνουμε την περίοδο αυτή, το μυαλό των
ανθρώπων δεν είναι σε αυτά τα θέματα αλλά
αλλού».
Οι δηλώσεις του δημάρχου απηχούν το ειδικό καθεστώς στο οποίο βρίσκεται η χώρα,
καθώς ακόμη και πριν το lockdown (καθολικό περιορισμό μετακινήσεων) που επιβλήθηκε από 7 Νοεμβρίου, απαγορεύονταν
οι συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων και οι
δημόσιες εκδηλώσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες οποιαδήποτε δημόσια μαζική εκδήλωση
διαμαρτυρίας έξω από το στρατόπεδο θα
κηρύσσονταν παράνομη και θα διώκονταν
ποινικά.

Τα θεμέλια για το χτίσιμο 2.000m2 εντός του ανενεργού σχεδόν στρατοπέδου της πρώην 350 Πτέρυγας
Μάχης (περιοχή Σακέτα) το 2009. Η κατασκευή κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων είχε κριθεί
παράνομη από το ΣτΕ το 2014, μετά από προσφυγές του Δήμου Βύρωνα και του ΣΠΑΥ (φωτό αρχείου).

ΤΟ Δ.Σ. ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αγορά τάμπλετ για τους μαθητές από τον Δήμο Βύρωνα

Π

ρόταση για την κάλυψη από τον
Δήμο του κόστους για την αγορά
τάμπλετ για όσους μαθητές δεν διαθέτουν έκανε η παράταξη «Δύναμη
Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρόπουλου,
μέσω του δημοτικού συμβούλου Νεκτάριου Αποστολάκη, στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 11ης Νοεμβρίου.
«Εφόσον η καθ’ ύλην αρμόδια κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες
της, ο Δήμος δεν θα μείνει αδρανής. Η
τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι
πάντα δίπλα σε κάθε αδύναμο. Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μαθητή. Κανένας
μαθητής δεν πρέπει να το στερείται
για οικονομικούς λόγους» τόνισε σε
σχετική δήλωσή του, ο κ. Σωτηρόπουλος.

Η δημοτική αρχή είχε δρομολογήσει την αγορά 16 τάμπλετ για τους
μαθητές των Γυμνασίων- Λυκείων
μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως διαπιστώθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών των ΓυμνασίωνΛυκείων διέθεταν επαρκή εξοπλισμό
όπως φορητούς υπολογιστές. Αντιθέτως αρκετοί μαθητές Δημοτικού δεν
διαθέτουν ούτε κινητά.
Το κλείσιμο των Δημοτικών Σχολείων από 16/11 (έγινε γνωστό τρεις
μέρες πριν) λόγω κορωνοϊού και η
επανάληψη των μαθημάτων μέσω
τηλεδιάσκεψης, έφερε εκ νέου το
ζήτημα του εξοπλισμού των μαθητών
στο προσκήνιο.
Κατά τις διερευνητικές επαφές που

Ο επικεφαλής της «Δύναμη
Ελπίδας» Βύρωνα Αλέξης
Σωτηρόπουλος
έκανε με τους διευθυντές των σχολείων ο Ευθύμιος Τέγος, πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντιδήμαρχος
Άθλησης, την εβδομάδα που έκλεισαν τα Δημοτικά Σχολεία, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται περίπου 350 τάμπλετ. Κατόπιν τούτου, η
δημοτική αρχή δεσμεύτηκε στο Δ.Σ.
της 23ης Νοεμβρίου, να δρομολογήσει την αγορά ταμπλετ με νόμιμες
διαδικασίες, ενώ και η αντιπολίτευση
υιοθέτησε την πρόταση.

[Βύρωνας]
ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΤΟΝΤΙ

Επιδίκαση αποζημίωσης 410.000 ευρώ
A
ποζημίωση ύψους 410.000 ευρώ επιδίκασε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
στους συγγενείς του 25χρόνου υδραυλικού
Νίκολα Τόντι, ο οποίος έχασε τη ζωή του
όταν τυχαία βρέθηκε εν μέσω διασταυρούμενων πυρών σε αστυνομική επιχείρηση
στην περιοχή του Βύρωνα, το 2010.
Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας
αφορούσε σε σύλληψη Αλβανού δραπέτη
των φυλακών Λάρισας και συνεργού του
κατά τη διάρκεια της οποίας και αντηλλάγησαν πυρά με ομάδα 22 αστυνομικών
και έγινε ρίψης χειροβομβίδων από τους
κακοποιούς.
Όταν ξεκίνησε ο κύκλος των πυροβολισμών και της ρίψης των χειροβομβίδων,
ο Νίκολα Τόντι που είχε καλυφθεί πίσω
από το φορτηγό του, επιχείρησε να εισέλθει στην απέναντι πυλωτή, στην οποία είχε
καταφύγει μια υπάλληλος του παρακείμενου αρτοποιείου στο οποίο είχε εισέλθει
ένας εκ των κακοποιών. Όμως, δέχθηκε 9
σφαίρες εκ των οποίων, όπως αποδείχθηκε, οι 4 ήταν από όπλα των αστυνομικών
και βρήκε το θάνατο.
Από την Ποινική Δικαιοσύνη δύο αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση ενός
έτους με τριετή αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε, εντόκως προς 6%, από την επίδο-

ση ης αγωγής, στην το ποσό των 100.000
ευρώ, στη σύζυγο, στο ανήλικο τέκνο για
«τον ψυχικό πόνο τον οποίο θα δοκιμάσει
στο μέλλον από την έλλειψη της παρουσίας
του πατέρα του κατά τα διάφορα στάδια της
ζωής του, όταν ωριμάσει ψυχοσωματικά και
σχηματίσει συναισθηματικό κόσμο, αλλά
και από το επιβαρυμένο συναισθηματικά οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει», το ποσό των 80.000 ευρώ, στον πατέρα και τη μητέρα του το ποσό των 80.000
ευρώ στον καθένα, στην αδελφή του το
ποσό των 50.000 ευρώ και στον πεθερό
και πεθερά του από 10.000 ευρώ.
Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε έφεση στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της πρωτόδικης απόφασης αλλά το Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδική απόφαση.
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[Καισαριανή]

ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Το ιστορικό μίας απόφασης έξωσης και η αντιπρόταση του δημάρχου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Γηπέδου
«Νήαρ Ήστ» και δήμαρχος
Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος.

Ο

ex officio πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημόσιου Πρότυπου
Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής
(Δ.Π.Π.Γ.Κ.) «Νήαρ Ήστ» και νυν δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος κοινοποίησε εκ μέρους της διοικούσας επιτροπής του γηπέδου, μια επιστολή προς τον Μικρασιατικό Σύλλογο
Καισαριανής στην οποία του ζήτησε να
παραδώσει τα γραφεία που του έχουν
παραχωρηθεί από το 2015, έως το τέλος
του Νοεμβρίου. Ο Σύλλογος ανέφερε σε
ανακοίνωσή του με τίτλο «98 χρόνια μετά
και πάλι πρόσφυγες»(11/11) ότι έλαβε
γνώση της επιστολής στις 9 Νοεμβρίου.
Στην επιστολή του, ο δήμαρχος αναφέρει ως αιτιολογία «πως εξαιτίας των
ειδικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, η Διεύθυνση του
σταδίου χρειάζεται τον χώρο προκειμένου να μπορεί να στεγάσει το προσωπικό
της, τηρώντας τις απαραίτητες σύμφωνα
με τον νόμο αποστάσεις ασφαλείας.
Μέσα στο επόμενο διάστημα εκκινεί το
Πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ “Διδακτικές επι-

Το ιστορικό κτίριο του γηπέδου «Near East Foundation» όπου βρίσκονται
σήμερα τα γραφεία του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής.

σκέψεις αθλητικών δραστηριοτήτων για
μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης”, οπότε και θα πρέπει να έχουμε το
διαθέσιμο χώρο για να στεγάσουμε τους
γυμναστές που θα απασχοληθούν στο
πρόγραμμα αυτό καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα συνοδεύει τα
σχολεία. Σημειωτέον ότι τα σχολεία της
Καισαριανής επισκέπτονται ανά τμήμα
τον χώρο».
Στην επιστολή μάλιστα τονίζει ότι η
παραχώρηση των γραφείων στον Μικρασιατικό Σύλλογο το 2015, δηλαδή
επί προεδρίας και δημαρχίας Ηλία Σταμέλου, έγινε κατά παρέκκλιση γιατί για
Ν.Π.Δ.Δ. της Νήαρ Ηστ δεν προβλέπεται
καταστατικά η παραχώρηση χώρων σε
τρίτους.
Η επιστολή του δημάρχου συζητήθηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Νοεμβρίου όπου η αντιπολίτευση (η οποία
διαθέτει πλειοψηφία στο Σώμα) στήριξε
το αίτημα του Συλλόγου να παραμείνει
στον χώρο. O κ. Βοσκόπουλος χαρακτήρισε την εισήγηση του Δ.Π.Π.Γ.Κ.

«δίκαιο αίτημα της διοίκησης του γηπέδου για έναν χώρο που τους ανήκει»
υπενθυμίζοντας ότι με εξαίρεση τον ίδιο
ως πρόεδρο-δήμαρχο, τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ. είναι διορισμένα από το
Υπουργείο Παιδείας. Στο τέλος πρότεινε
ως αντισταθμιστικό μέτρο μια επιδότηση ενοικίου όλων των Μικρασιατικών
Συλλόγων της πόλης σε άλλους χώρους.
Η συγκεκριμένη αναφορά περιλάμβανε
εκτός από τον Μικρασιατικό Σύλλογο,
τις Αδελφότητες «Ο Κουκουτζάς» και
Σιβρισσαρίου «Οι Ταξιάρχες». Επίσης,
δεσμεύτηκε να ενημερώσει τη διοίκηση
του γηπέδου για την αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στην έξωση του
Μικρασιατικού Συλλόγου.
Σε ό,τι αφορά την προοπτική στέγασης
των Συλλόγων αυτών σε μόνιμο χώρο,
παρέπεμψε στη δέσμευσή του για δημιουργία του Σπιτιού του Μικρασιάτη, με
αγορά ενός χώρου από τον Δήμο, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής (17/11).
Στις 13 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε άρ-

θρο του τέως δημάρχου Καισαριανής
και αντιπεριφερειάρχη Αττικής Σπύρου
Τζόκα υπέρ της παραμονής του Συλλόγου στα νυν γραφεία του.
Στις 17 Νοεμβρίου, το Δ.Σ. του Γηπέδου «Νήαρ Ήστ» συνεδρίασε με πρωτοβουλία του προέδρου-δημάρχου εξετάζοντας το θέμα. Εμμένοντας στην αρχική
εισήγησή της για εκκένωση των γραφείων, η διοίκηση αποφάσισε εντούτοις ότι
μπορεί να παραχωρηθεί άλλος χώρος
εντός του γηπέδου, ώστε να εξυπηρετηθεί ο Σύλλογος. Να δοθεί επίσης στο
Σύλλογο για τη μετεγκατάσταση, ένα
εύλογο χρονικό διάστημα δηλαδή μέχρι
τέλος Ιανουαρίου 2021.
Την πρόταση υπερψήφισαν η διοικούσα Επιτροπή του γηπέδου δηλαδή ψήφοι
4 (οι κ.κ. Αθανασία Πανδή, Στέργιος
Λιόλιος, Αλέξανδρος Καλλιαμβάκος
και Ανδρέας Γλαβάς) μειοψηφούντος
του προέδρου και δημάρχου Χρήστου
Βοσκόπουλου, ο οποίος καταψήφισε
εμμένοντας στη προηγούμενη θέση του
για την παραμονή του Μικρασιατικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Τ

ις τελευταίες ημέρες γίνεται μια συντονισμένη
προσπάθεια, ωθούμενη από στενά παραταξιακά και κομματικά συμφέροντα, ώστε να φανεί
ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά, είναι υπεύθυνη για την απόφαση του Δ.Σ. του
Γυμναστηρίου της Near East να παραδώσει ο
Μικρασιατικός Σύλλογος το χώρο που κρατούσε
στο γυμναστήριο της Near East.
Ο εν λόγω χώρος στέγασης του Μικρασιατικού
Συλλόγου στο γυμναστήριο της Near East, δηλαδή ένα δωμάτιο, είχε παραχωρηθεί από το προηγούμενο Δ.Σ. του γυμναστηρίου, προσωρινά!
Ας σημειωθεί ότι ο εκάστοτε Δήμαρχος της
πόλης μας είναι ex officio πρόεδρος του Δ.Σ. του
γυμναστηρίου της Near East. Στο σημερινό Δ.Σ.
τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του, εκτός του Δημάρχου, ορίσθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας.
Σήμερα, στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας
και στο πλαίσιο του προγραμματισμού που κάνει εν όψει της νέας χρονιάς, η διεύθυνση του
γυμναστηρίου ζητά το χώρο που της ανήκει για
να στεγάσει τους νέους γυμναστές των προγραμ-
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μάτων οι οποίοι ελέω COVID-19 χρειάζονται
ακριβώς περισσότερο χώρο ώστε να τηρούνται
οι αποστάσεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα!
Γνωρίζουμε όλοι το γυμναστήριο της
NearEast. Δυο δωμάτια όλα κι όλα!
Ο Μικρασιατικός Σύλλογος δεν επιτρέπεται
να συμπεριφέρεται ως επαίτης ελεημοσύνης
οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι
σύλλογος, ιδιωτικός μεν, αλλά μεγάλος, με πάνω
από 500 μέλη, που στην χειρότερη των περιπτώσεων, θα μπορούσε να ενοικιάσει δικό του
χώρο και με αξιοπρέπεια να μετακομίσει και να
στεγαστεί εκεί. Αυτό δηλαδή που κάνουν οι άλλοι
σύλλογοι, οι οποίοι δεν έτυχαν της εύνοιας της
προηγούμενης διοίκησης.
Πολλώ δε μάλλον που ο Δήμαρχος Χρήστος
Βοσκόπουλος, κατέθεσε πρόταση - καταγεγραμμένη στα πρακτικά του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου για να καλύψει ο Δήμος τα
έξοδα ενοικίασης χώρου για ΟΛΟΥΣ τους Μικρασιατικούς Συλλόγους της πόλης.
Εξ άλλου, αποτελεί πάγια δέσμευση του Δη-

Η πρόεδρος του Μικρασιατικού
Συλλόγου Καισαριανής και δημοτική
σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου-Λήλου.

μάρχου για τη δημιουργία του Σπιτιού του Μικρασιάτη, με αγορά ενός χώρου που εκτός των
άλλων (λαογραφικό μουσείο, χώρος εκδηλώσεων), εκτός της συμβολής στην διατήρηση της
ιστορικής μνήμης, θα στεγάσει και τους Μικρασιατικούς Συλλόγους της πόλης. Ο δήμος βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση προσφυγικού οικήματος (τετρακατοικίας) το οποίο με την απαραίτητη
ανακαίνιση θα είναι έτοιμο μέσα στο 2022.
Έτσι πιστεύουμε ότι θα στηριχθεί και θα αναδειχθεί η μικρασιατική κληρονομιά μας, η κληρονομιά που οι πρόγονοι παρέδωσαν σε εμάς
και εμείς θα παραδώσουμε στα παιδιά μας.
Κάθε άλλη ανακοίνωση, που έχει μόνο αντιπολιτευτικά παραταξιακά κίνητρα, εκτός από συκοφαντικά και υποβολιμαία, αδικεί την ίδια την
Μικρασιατική ιδέα και σπέρνει ψευδείς ειδήσεις
στην πόλη.
Υ.Γ. Για τις προθέσεις του Δημάρχου και ως
απάντηση στους συκοφάντες, παραθέτουμε το
πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του γυμναστηρίου της 17ης Νοέμβρη.

Συλλόγου στο γήπεδο που στεγάζεται.
Ο τέως δήμαρχος Σπύρος Τζόκας,
επανερχόμενος στο θέμα, δημοσίευσε
νέο άρθρο (19/11) ζητώντας «να αρθεί η
απόφαση του Δ.Σ του Γυμναστηρίου και
ας λήξει το θέμα». Μεταξύ των επιχειρημάτων του, ανέφερε ότι ο χώρος του γηπέδου είναι συνδεδεμένος με την ιστορία των προσφύγων και ότι ο δήμαρχος
μπορεί να αντιπαραθέσει στα άλλα μέλη
του Δ.Σ. του Δ.Π.Π.Γ.Κ. τη βούληση του
Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να παρθεί
πίσω η απόφαση.
Οι αναγνώστες μας μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά την ανακοίνωση του
Μικρασιατικού Συλλόγου όπως και τα
δύο σχετικά άρθρα του τέως δημάρχου Σπύρου Τζόκα, στο site μας www.
epikoinonia.info κάνοντας αναζήτηση
με τη λέξη κλειδί «Μικρασιατικό». Παρακάτω αναδημοσιεύουμε την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής για το θέμα
που πρωτοδημοσιεύθηκε στη σελίδα
Facebook του Δήμου Καισαριανής στις
17 Νοεμβρίου.

[Ζωγράφου]

Μέτρα κατά του COVID-19 σε κάθε επίπεδο στον Δήμο Ζωγράφου

Υπηρεσία εξυπηρέτησης στο σπίτι, απολυμάνσεις παντού, διεύρυνση ηλεκτρονικών συναλλαγών

Στιγμιότυπο από τις στοχευμένες δράσεις καθαριότητας
και απολύμανσης που πραγματοποίησε στις 18
Νοεμβρίου ο Δήμος Ζωγράφου. Επικεντρώθηκαν στο
πάρκο της Γεωργίου Παπανδρέου, στην πλατεία και
την παιδική χαρά «Μερκάτη», στην πλατεία Πεσόντων
Σμηνιτών στο όρος Όθρυς και στους γειτονικούς δρόμους.

Μ

έτρα για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού συνεχίζει να παίρνει ο Δήμος Ζωγράφου σε κάθε επίπεδο, εν μέσω του δεύτερου
lockdown που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές
του Νοέμβρη.
Οι δράσεις που αφορούν τόσο στην πρόληψη για
την εξάπλωση της πανδημίας όσο και στην αρωγή
των δημοτών - από την παροχή βοήθειας σε όσους
έχουν αδυναμία να μετακινηθούν εκτός της οικίας
τους μέχρι και τη διευκόλυνση των συναλλαγών με
τον Δήμο λόγω των περιοριστικών μέτρων- υλοποιούνται αδιάλειπτα.
Η υπηρεσία «Είμαστε δίπλα σου», με την οποία
διαπιστευμένοι δημοτικοί υπάλληλοι αναλαμβάνουν
να πραγματοποιήσουν αγορές για άτομα, τα οποία

Τα δύο ΚΕΠ του Δήμου Ζωγράφου είναι συνδεδεμένα με την
ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης «myKEPlive.
gov.gr» η οποία, παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης εξ
αποστάσεως από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ (Στη φωτογραφία
διακρίνεται το ΚΕΠ της οδού Μπισκίνη 39).

λόγω των συνθηκών δεν μπορούν να μετακινηθούν
εκτός της οικίας τους, συνεχίζει να λειτουργεί. Από
την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, ΑμΕΑ ή πρόσωπα
που με εντολή γιατρού βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό εξυπηρετήθηκαν και συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας
ώστε κανείς να μην μένει απομονωμένος ή αβοήθητος αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την
αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας,
έχουν ενταθεί οι απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους
χώρους, πλατείες, δημοτικά κτίρια αλλά και σε χώρους που φιλοξενούν κρίσιμες υπηρεσίες.
Καθημερινά και βάσει προγραμματισμού ο Δήμος

Εργαζόμενοι των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
Ζωγράφου και συγκεκριμένα του προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι» και του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Ζωγράφου
υποβάλλονται προληπτικά σε τεστ για τον κορωνοϊό.

Ζωγράφου διενεργεί απολυμάνσεις σε δρόμους,
πλατείες, πάρκα, παρκονησίδες, πεζοδρόμια, στάσεις, παγκάκια, κ.ά., σε Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή
προκειμένου να διατηρήσει ασφαλές και καθαρό το
περιβάλλον για τους πολίτες.
Ωστόσο, για την αποφυγή των μετακινήσεων των
πολιτών λόγω των περιορισμών αλλά και την εν γένει διευκόλυνση τους, έχουν διευρυνθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με τον Δήμο Ζωγράφου. Πλέον, οι
δημότες μπορούν, μέσω της υπηρεσίας «mykep
live» -που ο Δήμος Ζωγράφου ήταν από τους πρώτους Δήμους στη χώρα που συμμετείχε- αλλά και
της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών αιτημάτων
πολιτών που λειτουργεί στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου Ζωγράφου www.zografou.gov.gr, να

εξυπηρετούνται ταχύτερα και χωρίς κόπο, διεκπεραιώνοντας τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά. Με ένα
κλικ, μπορούν να λάβουν μέσω ταχυδρομείου,
e-mail ή από τον Δήμο, αντίγραφα ληξιαρχικών
πράξεων ή να αιτηθούν πιστοποιητικά δημοτολογίου, χωρίς να χρειάζεται να προσέλθουν σε κάποια
υπηρεσία.
Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει
και να πιστεύει ότι ο κορωνοϊός δεν θα τον αγγίξει.
Μόνο λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
και ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών απαρέγκλιτα, μπορεί να προστατεύσει την υγεία του. Υπενθυμίζεται ότι η μάσκα, οι αποστάσεις, η αποφυγή του
συνωστισμού και η χρήση αντισηπτικού μπορούν να
είναι οι συμμαχοί μας απέναντι στην πανδημία.

Η πορεία του προϋπολογισμού του Δήμου με… ένα κλικ

Μ

ία νέα λειτουργία του Δήμου
Ζωγράφου τέθηκε στη διάθεση των δημοτών, οι οποίοι
μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά, με ένα
κλικ και σε πραγματικό χρόνο,
την πορεία του προϋπολογισμού.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία
είναι διαθέσιμη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου
www.zografou.gov.gr
στην
ενότητα «Γρήγορη Πρόσβαση»,
όπου ο χρήστης μπορεί να δει

online τα ακριβή στοιχεία, όπως
αυτά εμφανίζονται και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Ζωγράφου.
Τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι χωρισμένα σε δύο
κατηγορίες, έσοδα και δαπάνες.
Για το σκέλος των εσόδων, παρέχονται πληροφορίες ανά κωδικό (ΚΑ) σχετικά με το ποσό που
εγκρίθηκε, διαμορφώθηκε, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ενώ
για το σκέλος των εξόδων παρέ-
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χονται πληροφορίες για το ποσό
που εγκρίθηκε, διαμορφώθηκε,
δεσμεύτηκε, ενταλματοποιήθηκε και το ποσό που τελικώς έχει
καταβληθεί.
Επίσης, παρέχεται στον πολίτη η δυνατότητα να αναζητήσει
έσοδα και δαπάνες με βάση το
έτος, τον μήνα, τον κωδικό (ΚΑ)
και την περιγραφή του κωδικού.
«Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης Πολιτών,
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέ-

σεων Λάμπρο Καλαρρύτη, σας
παραθέτουμε τον αναλυτικό προϋπολογισμό των δύο τελευταίων
ετών. Κοινός σκοπός και στόχος

είναι η μετατροπή οποιασδήποτε
διαδικασίας σε ψηφιακή, καθώς
και η σωστή ενημέρωση του
πολίτη με διαφάνεια και εντιμό-

τητα», δήλωσε ο αντιδήμαρχος
Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας
Γενιάς, Δημήτρης Κολομπάτσος.
Από την πλευρά του, ο κ. Καλαρρύτης τόνισε: «Όλοι θα μπορούν πλέον να παρακολουθούν
με διαφάνεια και σε πραγματικό
χρόνο την πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, τον σχεδιασμό,
τις προβλέψεις και τις μεταβολές.
Στόχος να έχουν οι δημότες μας
εικόνα για το έργο που υλοποιείται στον Δήμο Ζωγράφου».

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΟΛΩΝ
ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Ο Δήμος Ζωγράφου, στο πλαίσιο των νέων περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, υπενθυμίζει ότι η υπηρεσία «Είμαστε δίπλα σου», με την οποία
φροντίζουμε για την εξυπηρέτηση συμπολιτών μας που αδυνατούν να μετακινηθούν εκτός της οικίας
τους, προκειμένου να εφοδιαστούν με είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα, συνεχίζει να λειτουργεί.
Οι δικαιούχοι της υπηρεσία «Είμαστε δίπλα σου» είναι οι εξής:
∑•
∑•
∑•
∑•

Ηλικιωμένοι που δεν έχουν στο περιβάλλον τους πρόσωπο να τους εξυπηρετήσει.
Άτομα με χρόνια νοσήματα που δεν έχουν στο περιβάλλον τους πρόσωπο να τα εξυπηρετήσει.
ΑμΕΑ με κινητικά προβλήματα που δεν έχουν στο περιβάλλον τους πρόσωπο να τα εξυπηρετήσει.
Πρόσωπα που με εντολή γιατρού βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι κάτοικοι που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα
210-7700945, 210-7700545, 210-7773805,
από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προκειμένου να ενημερώνουν για το αίτημά τους.
Το αρμόδιο προσωπικό του Δήμου Ζωγράφου θα πραγματοποιεί αντ’αυτών τις αγορές και θα τις
παραδίδει στο σπίτι τού ενδιαφερόμενου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Διευκρινίζεται, ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση για τη μετάβαση στο κατάστημα, την
προμήθεια των προϊόντων ή φαρμάκων και την παράδοσή τους στον δικαιούχο της υπηρεσίας, όχι
την κάλυψη του κόστους για την αγορά.
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Κοινωνικό Φαρμακείο εξακολουθούν να εξυπηρετούνται δωρεάν από τις ανωτέρω δομές.

[Βύρωνας]

Αντιπαράθεση για την ανάπλαση της πλατείας Φατσέα

Η

διαβούλευση με τους δημότες, τους φορείς και
τις δημοτικές παρατάξεις του Βύρωνα, για τη
μελέτη ανάπλασης της πλατείας Φατσέα ολοκληρώθηκε στις 2 Νοεμβρίου.
Η μελέτη προβλέπει: καθιστικά με κερκίδες που
δημιουργούν φιλόξενες γωνίες, στεγασμένες από
βιοκλιματικές πέργκολες, ειδικά υπερυψωμένα
deck για χρήση τραπεζοκαθισμάτων, αντικατάσταση
του φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά led, υπόγειους κάδους απορριμμάτων, πίδακες νερού κ.α.
H δημοτική αρχή του Άκη Κατωπόδη υποστηρίζει
ότι θα είναι μια πλατεία φιλική προς το περιβάλλον,
προς τους κατοίκους, τη νεολαία και τα παιδιά, η
οποία παράλληλα θα συμβάλει και στην τόνωση της
επιχειρηματικότητας στην περιοχή. «Η ανάπλαση
μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων υλικών και τεχνολογιών στοχεύει στην αισθητική και λειτουργική
αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και στην καλύτερη
δυνατή χρήση της πλατείας, τόσο από κατοίκους, όσο
και από επισκέπτες».
Αντίθετη άποψη έχουν οι παρατάξεις Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα (Βασιλική Σάρολα) και
Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα (Τάσος
Μαυρόπουλος) οι οποίες εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις.
Ειδικότερα, η παράταξη της κυρίας Σάρολα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αντίο πλατεία καλώς ήρθες
πελατεία. Δίνουν τα 4/5 της πλατείας για τραπεζοκαθίσματα... (…) Εκτίμηση μας είναι ότι αν περάσει η
συγκεκριμένη πρόταση για την πλατεία Φατσέα θα είναι πιλότος για όλες τις πλατείες της πόλης, σε βάρος
του ελεύθερου δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Πόσο
εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών η πρόταση τους
όταν από τα 2,5 στρέμματα της πλατείας μόνο τα 500 τ.
μέτρα θα είναι ο δημόσιος κοινόχρηστος χώρος;. (…)
Μεταξύ άλλων, στη μελέτη προβλέπονται:  Η κοπή
τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) υψηλόκορμων δένδρων,
προκειμένου στα παρτέρια που σήμερα φύονται να
δημιουργηθούν εξέδρες (deck) για την ανάπτυξη

Η πλατεία Φατσέα όπως είναι σήμερα
τραπεζοκαθισμάτων.  Η κατάργηση των υφιστάμενων πράσινων παρτεριών και η αντικατάστασή τους
από βαρέως τύπου ξύλινες συνθετικές κατασκευές
(deck), με στέγαστρα ύψους τριών και πλέον μέτρων,
με σκοπό τη δημιουργία χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.  Μείωση του κοινόχρηστου χώρου με
δυνατότητα αναψυχής, περιπάτου και συνάθροισης
από 1500 μ2 που είναι σήμερα, σε 500 μ2.  Η εκτεταμένη χρήση μπετόν για την κατασκευή καθιστικών
(κερκίδες), εσωτερικών και εξωτερικών τοιχίων,
πλαισίων για την κατασκευή των στεγάστρων για τα
τραπεζοκαθίσματα.  Εκσκαφές για τη ταπείνωση της
στάθμης του εδάφους στα επίπεδα που απαιτούνται
για τις περιγραφόμενες κατασκευές.  Αντικατάσταση του υφιστάμενου σιντριβανιού από πίδακες νερού.  Αντικατάσταση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Έρμου με θέσεις στάθμευσης
ηλεκτρικών πατινιών. (…) Το κόστος της ανάπλασης
(περίπου 550.000 ευρώ) είναι μη αναγκαίο σε σχέση
με το αποτέλεσμα της επέμβασης.
Αν τελικά εγκριθεί η μελέτη και βρεθεί χρηματοδότηση, οι συνέπειες της δρομολογούμενης
«ανάπλασης» θα είναι καταστροφικές. Η κοπή των

Η μακέτα ανάπλασης της πλατείας Φατσέα που παρουσίασε η δημοτική αρχή
δένδρων και οι νέες κατασκευές θα οδηγήσουν στην
τσιμεντοποίηση της πλατείας, ενώ ταυτόχρονα θα
μειωθεί ο κοινόχρηστος χώρος με την κατάργηση
των παρτεριών και θα αυξηθούν ανάλογα οι χώροι
εμπορικών χρήσεων».
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η ανακοίνωση της
παράταξης του κύριου Μαυρόπουλου: «Η πρόταση
της δημοτικής αρχής για την πλατεία Φατσέα δεν έχει
ως στόχο τον περιορισμό του τσιμέντου, την αύξηση
του ελεύθερου χώρου, την ενίσχυση του πράσινου,
τη δημιουργία θέσεων για την στάθμευση, ούτε καν
των δικύκλων.
Είδαμε τη μελέτη για τον ανασχεδιασμό της πλατείας Φατσέα που έθεσε προσχηματικά για διαβούλευση σε ελάχιστο χρόνο η dημοτική aρχή. Από την
ενημέρωση που έκανε στις δημοτικές παρατάξεις
φάνηκε ότι δεν συζητάει τίποτε άλλο εκτός μικροτροποποιήσεις της συγκεκριμένης μελέτης.
Σε γενικές γραμμές ξηλώνονται όλα τα καθιστικά, οι πέργκολες και τα πέτρινα τοιχάκια. Στη
θέση τους θα μπουν τσιμεντένιες κερκίδες και
γωνιές που θα στεγάζονται με νέες πέργκολες.
Κόβονται 32 δέντρα και θάμνοι με την προοπτι-

Τα κλειστά καταστήματα του Βύρωνα

Ο

κλάδος της εστίασης πλήρωσε βαρύ
τίμημα στην υγειονομική κρίση του
κορωνοϊού. Σε αντίθεση με τον έμπορο που έχει ελπίδες να πωλήσει το στοκ
των εμπορευμάτων του μετά τη λήξη του
lockdown (καθολικό περιορισμό μετακινήσεων), ο εστιάτορας δεν μπορεί να
αναπληρώσει τις μέρες που έμεινε κλειστός.
Στο Βύρωνα η κρίση είναι αισθητή ακόμη και σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία
της πόλης, την πλατεία Αγ. Λαζάρου. Από
την πλευρά της οδού Παναγή Τσαλδάρη

προς την πλατεία εκεί που υπήρχαν άλλοτε το καφενείο «Σουζάνα» και το σουβλατζίδικο «Πίτα Αλλιώς». Τώρα υπάρχουν
άδειες βιτρίνες προς ενοικίαση.
Το «Πίτα Αλλιώς» είχε κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα το 2012 παρά τα Μνημόνια
λιτότητας που εφαρμόστηκαν στη χώρα
μας αλλά ανέστειλε φέτος τη λειτουργία
του μετά το πρώτο lockdown (23 Μαρτίου-4 Μαΐου). Ακόμη και η υπηρεσία
delivery (παράδοση κατ’ οίκον) που συνέχισε να παρέχει, δεν ήταν αρκετή για να
καλύψει τα έξοδά του.
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κή να αντικατασταθούν με νέα όσα δεν μπορούν να
ξαναφυτευτούν σε άλλη θέση, ενώ είναι ηλίου φαεινότερον ότι δέντρα και θάμνοι μεγάλης ηλικίας δεν
είναι δυνατόν να ξαναφυτευτούν. Δηλαδή δέντρα 25
χρονών θα αντικατασταθούν με νέα, που θα χρειαστούν άλλα τόσα χρόνια μέχρι να μεγαλώσουν.
Επεκτείνεται η επιφάνεια της πλατείας προς τους
πεζόδρομους και ο χώρος που δημιουργείται καταλαμβάνεται από deck για να μπουν τα τραπεζοκαθίσματα των γύρω καταστημάτων.
Το χάπι χρυσώνεται με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, βιοκλιματικών στοιχείων, wi fi, ψυχρών
υλικών και την οριοθέτηση χώρου για ηλεκτρικά πατίνια. Το γεγονός ότι η πλατεία είναι ασυντήρητη δεν
μπορεί να αποτελεί πρόσχημα της δημοτικής αρχής
για τη μετατροπή της σε αυλή των παρακείμενων καταστημάτων».

[Καισαριανή]

Περίπατος στην Καισαριανή των Δεκεμβριανών ΑΤΜ στο δημαρχείο
Σ

τις 12 Σεπτεμβρίου, ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης εγκαινίασε
ένα νέο ιστορικό περίπατο με θέμα την
«πτώση» της Καισαριανής στις 29 Δεκεμβρίου 1944 στο πλαίσιο του εγχειρήματος Athens History Walks (www.
athenshistorywalks.com).
Λόγω της πανδημίας τέθηκε όριο
συμμετοχής 20 άτομα ανά περίπατο
φορώντας μάσκα και έχοντας μαζί ένα
ζευγάρι γάντια, γιατί στο τέλος δίνονται
φάκελοι με τυπωμένες φωτογραφίες
που σχολιάζονται σε ανοιχτούς χώρους.

Το κόστος συμμετοχής (15 ευρώ ανά
άτομο) δεν αποθάρρυνε τους συμμετέχοντες, αντίθετα οι θέσεις για τους
4 περίπατους που διοργανώθηκαν
στην Καισαριανή μέχρι τον Οκτώβριο,
εξαντλήθηκαν. Κατά κανόνα οι συμμετέχοντες δεν είχαν σχέση με την
Καισαριανή αλλά ήταν άνθρωποι που
ενδιαφέρονταν για την ιστορία.
Σύμφωνα με τον ιστορικό, η έκβαση των Δεκεμβριανών κρίθηκε πρωτίστως στην Καισαριανή και λιγότερο
στους στρατώνες του Συντάγματος
Χωροφυλακής Μακρυγιάννη.
Η οδός Μανώλη & Στέφανου Τσάφου αποτελεί ένα σημαντικότερα σημεία του περίπατου. Από ’κει ξεκίνησε
η πρώτη γενική επίθεση
του ΕΛΑΣ στο ανατολικό μέτωπο κατά της 3ης
Ορεινής Ταξιαρχίας στο
Γουδί στις 7 Δεκεμβρίου
1944. Υπήρξε η κρισιμότερη μάχη των Δεκεμβριανών με μεγάλες απώλειες για τον ΕΛΑΣ.
Στις 18 Δεκεμβρίου,
η 3η Ορεινή Ταξιαρχία
πραγματοποιεί επίθεση
αντιπερισπασμού στην

Στο τέλος του ιστορικού περίπατου στο Σκοπευτήριο, ακολουθεί συζήτηση
όπου ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης απαντά σε απορίες συμμετέχοντων.
Καισαριανή προς υποστήριξη της επίθεσης των βρετανικών δυνάμεων για
την εκκαθάριση της λεωφόρου Συγγρού. Τα εχθρικά άρματα μάχης φτάνουν μέχρι την κεντρική πλατεία της
πόλης.
Στις 29 Δεκεμβρίου 1944 ξεκινά η
πρώτη φάση της γενικής επίθεσης
των Βρετανών για την κατάληψη των
ανατολικών συνοικιών με συγκρούσεις στο Παγκράτι, στο άλσος Συγγρού
και στον Άγιο Νικόλαο Καισαριανής.
Κατά τη δεύτερη φάση η Καισαριανή
βομβαρδίζεται από τους βρετανούς

Οι προσφυγικές πολυκατοικίες στη συμβολή των οδών
Βρυούλων και Φώκαιας, τον Δεκέμβριο του 1944, υπέστησαν τις
μεγαλύτερες καταστροφές. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία που
χτίστηκε τη δεκαετία του 1930, υπάρχει ακόμα. Η φωτογραφία
τραβήχτηκε για το αμερικανικό περιοδικό Life το 1945, από τον
κορυφαίο φωτορεπόρτερ Ντμίτρι Κέσελ (Dmitri Kessel).

με απώλειες αμάχων. Στην συμβολή
των οδών Βρυούλων και Φώκαιας,
στις «πυροβολημένες» πολυκατοικίες
όπου είχαν οχυρωθεί δυνάμεις του
ΕΛΑΣ, ο επισκέπτης μπορεί να δει ακόμη τα σημάδια των σφαιρών και των
όλμων στους τοίχους.
Φυσικά είναι άλλο να τα διαβάζεις
και άλλο να σου τα εξηγεί ένας ιστορικός, περπατώντας στους δρόμους
όπου εξελίχθηκαν τα γεγονότα.
Προς το παρόν, εν μέσω lockdown
οι ιστορικοί περίπατοι έχουν σταματήσει. Το ενδιαφέρον του κόσμου όμως
γι’αυτούς δείχνει ότι η ιστορική μνήμη
της Καισαριανής αποτελεί κεφάλαιο,
που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον
Δήμο για την προβολή της πόλης. Είναι σημαντικό εξάλλου και οι ίδιοι οι
κάτοικοι να γνωρίζουν την ιστορία της.

Η Alpha Bank
εγκατέστησε ATM στο
ισόγειο
του
δημαρχείου
Καισαριανής
που λειτουργεί
από την 23η
Νοεμβρίου,
από τις 07:00 μέχρι τις 21:00 καθημερινά. Μετά το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Alpha Bank στην Καισαριανή,
δεκάδες πολίτες ζητούσαν λειτουργία
ενός ATM της Alpha Bank. Ο δήμαρχος
Χρήστος Βοσκόπουλος το ζήτησε επίσης
από τη διοίκηση της Τράπεζας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη διευκολύνει ιδιαίτερα
τους συνταξιούχους που αναγκάζονταν
να πηγαίνουν εκτός Καισαριανής για να
παίρνουν τις συντάξεις τους.

Διανομή τροφίμων
Στις 23 Νοεμβρίου, ο Δήμος Καισαριανής
πραγματοποίησε διανομή προϊόντων σε
ωφελούμενους της επισιτιστικής βοήθειας απόρων, μέσω του προγράμματος
ΤΕΒΑ, στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου
«Μιχάλης Κρητικόπουλος».
285 οικογένειες εξυπηρετήθηκαν από
τη διανομή των προϊόντων, παρουσία του
δημάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου, του
αντιπεριφερειάρχη Αττικής Γιώργου Δημόπουλου και του αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργου Φασκιώτη.
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[Βύρωνας - Καισαριανή]

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ MΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Πορεία από Βύρωνα προς Καισαριανή
Πεζοπόρες αστυνομικές
δυνάμεις κατευθύνονται
προς το Σκοπευτήριο
Καισαριανής.

Ε

ν όψει της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η Ελληνική
Αστυνομία ανακοίνωσε την «απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων
συναθροίσεων άνω των 4 ατόμων σε
όλη την επικράτεια, από τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής 15ης Νοεμβρίου
έως και τις 9 το βράδυ της Τετάρτης 18
Νοεμβρίου».
Στο Βύρωνα, ο δήμαρχος Άκης
Κατωπόδης αλλά και η Ριζοσπαστική
Ενωτική Κίνηση με επικεφαλής τον
Τάσο Μαυρόπουλο, κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο της Αντίστασης.
Συλλογικότητες-συνελεύσεις αντιεξουσιαστών από τις ανατολικές συνοικίες συγκεντρώθηκαν στις 2 το
μεσημέρι στην Αγορά του Βύρωνα και
πραγματοποίησαν πορεία στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με σύνθημα
«οι εξεγέρσεις δεν είναι νόμιμες ή παράνομες, αλλά δίκαιες και αναγκαίες».
Κατά τις 15:30 η πορεία κατέληξε
μέσα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
ενώ έξω από το Σκοπευτήριο συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός της ομάδας
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ΔΙ.ΑΣ, των ΜΑΤ και των ΕΚΑΜ αργότερα. Παράλληλα πετούσε πάνω από την
περιοχή ελικόπτερο της αστυνομίας.
Ωστόσο, αποφεύχθηκαν τα επεισόδια
σε αντίθεση με το κέντρο της Αθήνας
όπου η αστυνομία επιτέθηκε σε μέλη
του ΚΚΕ και άλλους διαδηλωτές με
χημικά, νερό ακόμη και ξύλο, με προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ επέβαλλε
και πρόστιμα των 300 ευρώ ανά άτομο.
Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος
Βοσκόπουλος δήλωσε στην «Ε» ότι
ζήτησε από τις αστυνομικές δυνάμεις
έξω από την πύλη του Σκοπευτηρίου
να απομακρυνθούν. Οι δε διαδηλωτές
αποχώρησαν από τον χώρο κατά τις
17:00.
Η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής
με επικεφαλής την Άννα Παραγυιού
και η Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα
(Βασιλική Σάρολα), με ανακοινώσεις
τους, καταδίκασαν την αναστολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων χωρίς ωστόσο να καλέσουν
τους πολίτες να συμμετέχουν σε μαζικές εκδηλώσεις.

Κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Παγκρατίου

Σ

τα πλαίσια της μέρας δράσης για την Υγεία, στις 10 Νοεμβρίου, η Καισαριανή συμμετείχε με κινητοποίηση φορέων της πόλης στο Κέντρο Υγείας
Παγκρατίου (πρώην ΠΕΔΥ και πρώην ΙΚΑ) Παγκρατίου επί της Κόνωνος, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και ενίσχυση των δομών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Κατά την κινητοποίηση αναρτήθηκαν πανό, μοιράστηκαν ανακοινώσεις
στους δεκάδες επισκέπτες του Κέντρου, έγιναν συζητήσεις με το υγειονομικό
προσωπικό της δομής, οι οποίοι ανέφεραν τα προβλήματά τους και ακούστηκαν τα αιτήματα των φορέων από ντουντούκα.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καισαριανής, τον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Καισαριανής, ο
Σύλλογος Α/Α Επαγγελματιών – Βιοτεχνών - Εμπόρων Καισαριανής (ΣΑΕΒΕΚ), οι Σύλλογοι Γυναικών Καισαριανής και Παγκρατίου, η Ένωση Γονέων
Καισαριανής, ο Σύλλογος Παιδικών Σταθμών Καισαριανής, η Επιτροπή Αγώνα Νέων και Ανέργων 2ου Διαμερίσματος Αθήνας.

TΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΦΘΗΝΟ, STREET FOOD ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Όταν πιστεύεις σ’αυτό που
κάνεις, μπορείς να κινήσεις
βουνά. Το Merso άνοιξε στο
Βύρωνα την 1η Νοέμβρη αυτού
του έτους, μέσα στη δυσκολότερη περίοδο που διανύει
η εστίαση στη χώρα μας.

Η κουζίνα του Merso διευθύνεται
από τον νέο αλλά έμπειρο σεφ
Κώστα Τσουχλάρη. Ο Κώστας,
ξεκίνησε την καριέρα του ως
σεφ στη Σίφνο. Έκτοτε ανέλαβε
πολλές προκλήσεις στη σταδιοδρομία του σε όλη την Ελλάδα:
σύνθεση μενού σε εστιατόρια
και ξενοδοχεία, διοργάνωση
εκδηλώσεων, private dinners
καθώς και γαμήλιες δεξιώσεις
για απαιτητικούς πελάτες.

O σεφ
Κώστας
Τσουχλάρης

Το όνομα «Μερσώ» σημαίνει
ευχαριστώ στην παλιά αργκό.
Συμβολίζει τον συνδετικό
κρίκο των βέλτιστων
στοιχείων της παλιάς και της
μοντέρνας εποχής. Υλικά
φρέσκα και αγνά αντί για
προπαρασκευασμένα και
βιομηχανοποιημένα, όπως
στα παλιά καλά εστιατόρια.
Σεβασμός στον πελάτη
όπως παλιά. Γρήγορο και
οικονομικό φαγητό, όπως
επιτάσσει η σύγχρονη εποχή,
χωρίς όμως εκπτώσεις στην
ποιότητα. Γιατί γίναμε πιο
απαιτητικοί και μάθαμε να
δίνουμε μεγάλη σημασία στη
σχέση της με την τιμή.

Ζήστε νέες εμπειρίες
ανακαλύπτοντας πρωτότυπες
γεύσεις. Το Merso προσφέρει
πολλές επιλογές. Για το πρώτο
σας ταξίδι στη γεύση όμως θα
συνιστούσαμε να ξεκινήσετε από
τα τρια δημοφιλεστέρα πιάτα:
1. Γύρος προβατίνα σε
χειροποίητο pita bread που
σιγομαγειρεύεται σε κενό αέρος
για 6 ώρες

2. Crispy cajun chicken σε
ψωμάκι brioche, παναρισμένο
στήθος κοτόπουλο με corn flakes
και μείγμα μπαχαρικών cajun,
τυρί edam και cajun cream.
3. Λουκουμάδες γεμιστοί
με μπισκότα Oreo και πραλίνα
λευκής σοκολάτας.

Σε συνθήκες lockdown το
delivery στο Merso δουλεύει
κανονικά (211 1824565-6)
από τη 1 το μεσημέρι έως
τη 1 το βράδυ. Στόχος της
ομάδας του, όμως, είναι
να γίνει ένα πολυσύχναστο
street food spot της
περιοχής μας, με τα τραπέζια
γεμάτα από κόσμο όπως τις
μέρες πριν το lockdown.
«Στην μετα-κορωνοϊό εποχή,
ανυπομονούμε να ξαναδούμε
τη χαρά και την ευχαρίστηση
στα πρόσωπα των ανθρώπων
που μας επισκέπτονται και
δοκιμάζουν τις γεύσεις μας»,
όπως τονίζει ο σεφ Κώστας
Τσουχλάρης.

ΜΥΣΙΑΣ 2 ΚΑΙ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, T: 211 1824565 - 6 • DELIVERY: 13:00 - 1:00
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[Παγκράτι - Ιστορία]

Η ΟΠΛΑ, Ο ΣΙΓΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ

Μία ιστορία από το Παγκράτι της Κατοχής

πείνα από το 1941 θερίζει την Αθήνα
Η
αλλά και όλη την χώρα. Είναι ο καιρός
που όπως λέγεται, σκυλιά και παιδιά παλεύ-

ουν στα σκουπίδια για ένα κομμάτι σκουλικιασμένη μπομπότα. Ο κόσμος στρέφεται
στο ΕΑΜ που οργανώνει συσσίτια. «Να μην
πεθάνει ο λαός» είναι το σύνθημα.
Ο Διεθνής Ερυθρός σταυρός έρχεται σε
συνεννόηση με τους Γερμανούς και αποστέλλει στην χώρα το περίφημο τούρκικο
πλοίο «Κουρτουλούς» γεμάτο ανθρωπιστική
βοήθεια, γεμάτο μαμουνιασμένα άλευρα και
όσπρια. Φυσικά η βοήθεια αυτή έχει πληρωθεί στους Τούρκους από τον ελληνικό χρυσό.
Ποιός όμως να πρωτοφάει από μιά πεινασμένη χώρα; Πρώτα πρώτα κλέβαν οι
φορτωτές πετώντας τσουβάλια ολόκληρα
στην θάλασσα. Δεύτερον κλέβαν οι Γερμανοί τελωνειακοί και οι Έλληνες βοηθοί τους.
Τρίτον η υπηρεσία μεταφοράς στις αποθήκες και τέλος οι αποθηκάριοι Γερμανοί και
Έλληνες. Μετά, ξεκινούσε το θεάρεστο έργο
της διαχείρησης των εναπομείναντων ποσοτήτων. Εκεί γίνονταν όργιο κλεψιάς και μαυραγοριτισμού.
Το ΕΑΜ μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση εξαγγέλει: «Όποιος πιαστεί να κλέβει
ή να πουλάει στην μαύρη αγορά το φαγητό
του ελληνικού λαού θα εκτελείται» Φυσικά
η απόφαση αφορούσε τους συνεργάτες των

Το ζεύγος θα νιώσει τα περίστροφα της ΟΠΛΑ στο πλευρό του και το αμάξι
φυσικά θα κινηθεί σε ένα άγνωστο μέρος. (Εικονογράφηση Γιάννη Αντωνόπουλου).
Γερμανών στις προαναφερθείσες υπηρεσίες
και τους μαυραγορίτες.
Ένα βράδυ λοιπόν, η ΟΠΛΑ ζωγραφίζει
το ρολόι στις 12 παρά δέκα στο σπίτι ενός
τελώνου στο Παγκράτι. Ο τελώνης είχε κα-

τηγορηθεί από κατοίκους της περιοχής ότι
κράταγε για τον εαυτό του μεγάλες ποσότητες τροφίμων και πούλαγε σε μαυραγορίτες
ότι του περίσσευε. Το πρωί της ερχόμενης
βλέπει εκείνος το σήμα της ΟΠΛΑ και παίρ-

Ο γιατρός της Αντίστασης Μανώλης Σιγανός

Ο

Μανώλης Σιγανός γεννήθηκε στο Σκαλάνι της
Κρήτης το 1904 από οικογένεια
τσιφλικάδων. Μπήκε στην Ιατρική του Πανεπιστημίου της
Αθήνας το 1922. Το 1925 πέθανε η μητέρα του από φυματίωση (μάστιγα της εποχής) στην
Αθήνα κι εκείνος ορκίζεται να
γίνει φυματιολόγος. Η ιατρική
του ταυτότητα: 695/12 στις 1510-1946 αναφέρει ότι τελείωσε
τις ιατρικές του σπουδές στις
20-12-1929.
Στη δικτατορία του Μεταξά
(4-8-1936) συλλαμβάνεται στην
Αθήνα ως στέλεχος του ΚΚΕ
και καταλήγει στις φυλακές της
Ακροναυπλίας.
Γερμανοκρατούμενος
πια

ακροναυπλιώτης, αφού η Ελληνική κυβέρνηση παρέδωσε
τους πολιτικούς κρατουμένους
στο Γερμανό κατακτητή, δραπετεύει στις 14 Ιουλίου 1942
από τη Σωτηρία. Εντάσσεται
αμέσως στον ΕΛΑΣ Αθήνας και
γίνεται καπετάνιος της Β’ ταξιαρχίας του Α’ Σώματος Στρατού
του ΕΛΑΣ.
Τον Ιούνη του 1944, τραυματισμένος από τους Γερμανούς
συλλαμβάνεται από Τσολιάδες
στο δάσος του Φιλοπάππου.
Παρά τα βασανιστήρια, εκμεταλλεύεται τη σύντομη παραμονή του στο αναρρωτήριο για να
δραπετεύσει για δεύτερη φορά
τον Αύγουστο.
Κατά τη διάρκεια του Εμφυ-
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λίου, φυλακίζεται, υποβάλλεται
σε βασανιστήρια ενώ παραμένει στη φυλακή, με μικρά διαλλείματα ελευθερίας, μέχρι το
1964.
Την 1η μέρα της Δικτατορίας
του 1967 συλλαμβάνεται ξανά
και μεταφέρεται στη Γυάρο
και στο Παρθένι της Λέρου απ’
όπου περίπου ένα χρόνο μετά,
επιτέλους ελευθερώνεται λόγω
βαρύτατης μορφής καρδιοπάθειας.
Στις 7 Ιουνίου του 1972 πέθανε στο πάρκο του Ζαππείου από
κρίση στηθάγχης.
Πηγή: Εφημερίδα «Πατρίς»
Ηρακλείου 28/01/2003

Φωτογραφία από το Αρχείο του ΚΚΕ

νει αμέσως της Γκεστάπο. Τους ειδοποιεί
ότι εάν δεν σπεύσουν να τον βοηθήσουν θα
εκτελεστεί από την ΟΠΛΑ. Εκείνοι ακούγονται καθησυχαστικοί. Όμως η ΟΠΛΑ το έχει
προβλέψει αυτό, οπότε ένα αμάξι με τέσσερις άνδρες με παλτά εμφανίζεται στην πόρτα
του τελώνη και του χτυπά. «Πολιτσάι όφνεν
ζι μπίτε» του λένε και εκείνος σπεύδει να
ανοίξει. Οι κύριοι της Γκεστάπο τον παρακαλούν να περάσει μετά της συμβίας του στο
αυτοκίνητο για να πάνε στην «Γκρας Κομαντάντ». Το ζεύγος θα νιώσει τα περίστροφα
της ΟΠΛΑ στο πλευρό του και το αμάξι φυσικά θα κινηθεί σε ένα άγνωστο μέρος. Στους
δύο υπόδικους θα φορεθούν κουκούλες για
να μην βλέπουν που πάνε.
Το αυτοκίνητο σταματά στα στενά του πεντάγωνου σε ένα σπιτάκι. Εκεί ο θρυλικός
Μανώλης Σιγανός, απόφοιτος της ιατρικής,
μέλος του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ τους περιμένει. Αυτοί λιποθυμούν. Ο Σιγανός τους συνεφέρει με ηρεμία.
– «Έχουν καταδώσει;» ρωτάει.
–«Δεν έχουμε τέτοιο στοιχείο. Κλέβουν αβέρτα όμως μαζί με τους γκεσταπίτες».
Ο Σιγανός τους ρωτάει αυστηρά:
–«Δεν έχετε δει τα παιδάκια που πεθαίνουν
στους δρόμους; Πόσα από αυτά πήρατε στο
λαιμό σας;»
–«Δεν θα ξανασυμβεί» του απαντά το τελώνης
–«Και την Γκεστάπο θα την ξαναπάρετε;»
–«Ποτέ πασά μου άσε μας να σου φιλήσουμε
τα πόδια» Ο γιατρός τραβιέται και τους ανταπαντά: _«Αφήστε τα πασά μου και τα πόδια
μου ήσυχα, είναι πιό καθαρά από το σάλιο
σας»
Ο γιατρός Σιγανός ανακαθίζει και τους ρωτάει:
«Κάποιος από εσάς πουλάει Εβραίους
στους Γερμανούς. Τους πουλάει φούμαρα
ότι θα τους περάσει στην Τουρκία για 20
λίρες το κομμάτι και μετά τους δίνει στα Ες
Ες» O τελώνης ασπρίζει γιατί ξέρει το όνομα. Ο Σιγανός οπλίζει αργά ένα περίστροφο.
«Το ξέρω ότι τον ξέρετε και δεν έχετε ούτε ένα
λεπτό να μου πείτε ποιός είναι.». Ο τελώνης
πέφτει στα γόνατα και του λέει το όνομα. Ο Σιγανός του επιβιβάζει ξανά στο αμάξι και τους
στέλνει σπίτι τους. Ο τελώνης σταμάτησε την
δράση του αυτή και δεν ξαναμπλέχτηκε με
τους Γερμανούς.

Πηγή: kokkinosfakelos.blogspot.com

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Κορωνοϊός: Χριστούγεννα με καραντίνα;

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού
συμβούλου Βύρωνος

Μ

ία περίπου εβδομάδα πριν την
λήξη του lockdown, τα κρούσματα του κορωνοϊού στην χώρα
μας συνεχίζουν να είναι αυξημένα, ενώ οι αριθμοί σε νοσούντες,
διασωληνωμένους και θανάτους
είναι αρκετά υψηλοί. Το Ε.Σ.Υ. βρίσκεται στα όρια του τη στιγμή που
η επιδημιολογική καμπύλη δεν
έχει ακόμη φθάσει στα επιθυμητά
επίπεδα! Βάσει αυτών, η κυβέρ-

Η πλατεία Αγ. Λαζάρου
τον Δεκέμβριο του 2019

Xριστουγεννιάτικη συναυλία από το νεανικό συγκρότημα Prestige, έξω από το δημαρχείο Βύρωνα το 2016
νηση έχει παραδεχθεί ευθέως πώς
το lockdown δεν θα τελειώσει την
1η Δεκεμβρίου. Επίσης θεωρείται δεδομένο ότι Χριστούγεννα οι
πολίτες θα τα περάσουν στον τόπο
διαμονής τους και δεν θα επιτραπεί
η μετακίνηση από περιφέρεια σε
περιφέρεια!
Όπως οι περισσότερες εορτές
του 2020 έτσι και τα Χριστούγεννα
φέτος θα είναι διαφορετικά. Όχι

μόνο αντιμετωπίζουμε την πανδημία και την καραντίνα, αλλά επηρεάζεται αρνητικά η σωματική και η
ψυχική μας υγεία, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις οικονομικές συνέπειες του lockdown.
Φέτος τα πάρτι και οι εορταστικές εκδηλώσεις μοιάζουν άπιαστο
όνειρο, αλλά το σημαντικό είναι
ότι περιορίζονται οι επαφές με τα
αγαπημένα μας πρόσωπα που χα-

ρακτηρίζουν τις γιορτές. Όλη αυτή
η κατάσταση μας προκαλεί φόβο,
μοναξιά και απογοήτευση!
Όμως το καλύτερο που έχουμε
να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε
την κατάσταση ακόμη και αν αυτό
μας είναι πολύ δύσκολο.
Είναι ξεκάθαρο ότι φέτος πολλές
παραδόσεις όπως τα ψώνια ακόμα
και το οικογενειακό τραπέζι θα είναι διαδικτυακά!

Η υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε μας κάνει να εκτιμάμε
τα μικρά πράγματα, τον χρόνο με
την οικογένειά μας. Ακόμη και αν
φέτος η επικοινωνία τα Χριστούγεννα είναι εικονική, οι στιγμές θα
είναι πιο πολύτιμες. Φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά,
αλλά κανείς δεν μπορεί να μας στερήσει τη μαγεία και τα συναισθήματα των Γιορτών.
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