Η Ζωή στο Βύρωνα
Καισαριανή και Υμηττό
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• Εφημερίδα με ειδήσεις που αφορούν τον Βύρωνα, την Καισαριανή και τον Υμηττό zoivirona@gmail.com

Δωρεάν covid 19 Test σε
ΑΜΕΑ από την Medical
Services
σε συνεργασία με τον
Δήμο Καισαριανής

Η Medical Services
που συνεργάζεται με τη
κλινική "Ταξιάρχαι" και
σε συνεργασία με τον
ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
διενέργησε, δωρεάν
τεστ covid-19 για τους
δημότες που είναι πιστοποιημένοι ως ΑMEΑ
την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.
Τα τεστ έγιναν στο
χώρο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Απασχόλησης AMEA, επί

Στήριξη της Περιφέρειας Αττικής
στο αίτημα του Δήμου Βύρωνα
για παύση οικοδομικών εργασιών στο
στρατόπεδο Σακέτα

των οδών Οδεμησίου &
Μακρυγιάννη (εντός
του Σκοπευτηρίου).
Εξάλλου την Πέμπτη
18 Φεβρουαρίου στο
χώρο της Κεντρικής
Πλατείας Καισαριανής,
πραγματοποιήθηκαν
Covid-19 test από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, για
τους δημότες Καισαριανής και των γύρω Δήμων ηλικίας 10 χρονών
και άνω.

Καταγραφή ετοιμόρροπων
κτηρίων στο Δήμο Βύρωνα
Σελίδα 8

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής σε συνέχεια των αντιδράσεων του Δήμου και του
Δημοτικού Συμβουλίου
Βύρωνα, ενέκρινε στην
συνεδρίαση του που
πραγματοποιήθηκε 10
Φεβρουαρίου 2021, ψήφισμα για το στρατόπεδο Σακέτα με το οποίο
ζητείται«ηάμεση παύση
των εργασιών και η απομάκρυνση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων
και χρήσεων καθώς και

των οικοδομικών σκελετών που βρίσκονται
στην περιοχή».
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η περιοχή βρίσκεται,
στην Α1 ζώνη (υψηλής
προστασίας) του Υμηττού, όπου απαγορεύεται
κάθε οικοδομική δραστηριότητα και οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν
ξανά, παρά την αντίθεση του Δήμου Βύρωνα
και των κατοίκων της
περιοχής».

Συνάντηση του Δημάρχου
Καισαριανής με τον πρώην
Υπουργό Εσωτερικών
Σελίδα 7

Υπενθυμίζεται ότι ο
Δήμος Βύρωνα από τις
22 Οκτωβρίου 2020 είχε
καταδικάσει την επανέναρξη των οικοδομικών
εργασιών, ενώ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων, επισκέφθηκε το
στρατόπεδο και παρέδωσε επιστολή διαμαρτυρίας.

Αίτημα του Δημάρχου Βύρωνα προς τη
Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
για τη συντήρηση του Κουταλά
Σελίδα14
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Προχωράει η ανάπλαση της
πλατείας Φατσέα και η
ενεργειακή αναβάθμιση των
1ου και 3ου Δημοτικών
Σχολείων

Εγκρίθηκαν από το
Πράσινο Ταμείο δύο
προτάσεις του Δήμου
Βύρωνα που αφορούν
η πρώτη την «Ανάπλαση της Πλατείας Φατσέα», προϋπολογισμού
520.000 € και η δεύτερη
«Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 1ου
και 3ου Δημοτικών Σχολείων» προϋπολογισμού
367.000 €. Το συνολικό
ποσόγια τα δύο έργα
ανέρχεται στα 887.000
€ και προέρχεται από
το Πράσινο Ταμείο

Η Zωή
στο Βύρωνα,
Καισαριανή
και Yμηττό

zoivirona@gmail.
com
Εκδόσεις 101
Πειραιάς
2155017550
Υπεύθυνη
έκδοσης:
Ελένη Ζαγανιάρη
Κιν. 693 655 5272
Αρχισυντάκτης:
Νίκος Ζαγανιάρης
•••
Tα ενυπόγραφα
κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις απόψεις
της εφημερίδας,
ούτε
την
δεσμεύουν.

(532.000 €)και ίδιους πόρους του Δήμου Βύρωνα(355.000 €).

Η ανάπλαση της
Πλατείας Φατσέαπροβλέπει:
• την αισθητική και λειτουργική βελτίωση της
πλατείας, μέσα από την
πλήρη αναδιαμόρφωση
της
• την καλύτερη αξιοποίησή της από κατοίκους και επισκέπτες της
πόλης
• την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

Η ενεργειακή αναβάθμισητων 1ου και
3ουδημοτικών σχολείων αφορά:
• την αντικατάσταση
των κουφωμάτων
• την αποκατάσταση
της θερμοϋγρομόνωσης
του δώματος
• τις βελτιώσεις στο
κέλυφος των κτιρίων
για τη μείωση των θερμικών απωλειών
• την αντικατάσταση
των παλαιών φωτιστικών με νέας γενιάς, τύπου LED.
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Νέα κίνηση πολιτών
“Φίλοι της πλατείας Αγίου Λαζάρου”

Με Πρόεδρο τον Χρήστο Αθανασάκη, αξιωματικό ΕΑ, αντιπρόεδρο την
δασολόγο Νατάσα Βαρουχάκη, γεν. γραμματέα
τον φοιτητή Δημήτρη Σωτηρόπουλο και ταμία τον
επιχειρηματία Βασίλη Κατσαϊδώνη συγκροτήθηκε
σε σώμα το προσωρινό
συμβούλιο της νεοσύστατης κίνησης πολιτισμού
και οικολογίας «Φίλοι της
Πλατείας Αγίου Λαζάρου», Βύρωνα. Τις δημόσιες σχέσεις ανέλαβε ο
τραγουδιστής Δημήτρης
Κώσταβασίλης.
Πρώτη ενέργεια της κίνησης, η επιδίωξη συνάντησης με την διοίκηση
του Δήμου Βύρωνα προκειμένου να ενημερωθεί
για τα σχέδια ανάπλασης
της πλατείας και γενικότερα του ιστορικού κέντρου της πόλης του
Μπάιρον.
Ακολουθεί η Ιδρυτική
Διακήρυξη
«Η καρδιά της πόλης
του Μπάιρον εξακολουθεί
να χτυπά στην πλατεία
Αγίου Λαζάρου, όπου έχει
τοποθετηθεί προτομή του
κορυφαίου των φιλελλήνων με δίπλα της την
ιστορική μαρμάρινη πλάκα του 1924, η οποία διασώθηκε από το πρώην
Διοικητήριο διακίνησης
της βοήθειας στους Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Εδώ και περίπου από
ένα αιώνα, η πλατεία
αυτή επισήμως καλούμενη «Ελευθερίου Βενιζέλου» ευρύτατα όμως
γνωστή ως «Αγίου Λαζάρου», με το ιστορικό
εκκλησάκι στον χώρο
της, έχει ταυτιστεί με την
δημιουργία, την πρόοδο
και τον πολιτισμό του Βύρωνα. Όσοι και όσες την
επισκεπτόμαστε και αναζητούμε σε αυτήν ώρες
ηρεμίας, νιώθουμε ότι συνομιλούμε με την Ιστορία.
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους οι
υπογράφουσες και υπογράφοντες αποφασίσαμε
να συγκροτήσουμε κίνηση ενεργών πολιτών για
τον πολιτισμό με τίτλο
Φίλοι της Πλατείας Αγίου
Λαζάρου Βύρωνα, με
τους ακόλουθους στόχους:
-Την ανάδειξη της ιστορίας της πλατείας αυτής
σε άμεση συνάρτηση με
την ιστορία της Πόλης.
-Την διεκδίκηση της
ανάπλασής της με κριτήρια την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής και
την προστασία του περιβάλλοντος.
-Την προσέλκυση στην
πλατεία σχολείων του Βύρωνα, με σκοπό να γίνει
κτήμα της νέας γενιάς η
σημασία και η ιστορική
της εξέλιξη.»

Το προσωρινό Δ.Σ. είναι
το εξής:
Αθανασάκης
Χρήστος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βαρουχάκη
Νατάσα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσαιδώνης
Βασίλης
ΤΑΜΕΙΑΣ

Κωσταβασίλης
Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ
Μάνδαλος
Νίκος
ΜΕΛΟΣ

Παπανδρέου
Θεμιστοκλής
ΜΕΛΟΣ

Σταματόπουλος
Ευθύμιος
ΜΕΛΟΣ
Σωτηρόπουλος
Δημήτριος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τασούλας Τάσος
ΜΕΛΟΣ

Τριγάζης
Παναγιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μια σταγόνα αίμα, μια ολόκληρη ζωή!!!
Γίνε κι εσύ εθελοντής αιμοδότης.
Σώσε μια ζωή!
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Family House
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Παραδίδονται
μαθηματικά

Γυμνάσιο, Λύκειο,
ομάδες

προσανατολισμού,
μάθημα

με λογισμικό
geogebra,

μεθοδικότητα.
Πληροφορίες:

Tηλ. 6973799561

Αγίας Σοφίας 6-14 Βύρωνα
Τηλ.: 210 7660056

Καλλυντικά

Βασίλης
Από το 1971

Μια αυθεντική Βυρωνιώτικη
οικογενει ακή επιχείρηση

Χειμάρας 25 Βύρωνας ή παράδοση στο
χώρο σας!
Τηλ. 2107629778 Κιν. 6989431703 και
6986867712
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Εθελοντική Αιμοδοσία του Δήμου Βύρωνα
πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ», πραγματοποίησε
Εθελοντική Αιμοδοσία την
Τετάρτη 17/2/2021 στο
Κ.Α.Π.Η. Αγίας Τριάδας,
Βουτζά 73 & Φλέμινγκ (Εντευκτήριο Προσκόπων).
Για την αποφυγή συγχρωτισμού,σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν
με τηλεφωνικά ραντεβού,
ενώ παράλληλα τηρήθηκαν
όλα τα μέτρα προστασίας
για τους εθελοντές αιμοδότες.
Εξαιτίας της επιδημίας
COVID-19 έχουν μειωθεί σημαντικά τα αποθέματα αίματος στη χώρα μας, ενώ
οι ανάγκες αυξάνονται, γεγονός που κάνει επιτακτική
την ανάγκη για υψηλότερη
συμμετοχή στις αιμοδοσίες
από την πλευρά των πολιτών.

ΠΡΟΣΦΕΡΕ
ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ
ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
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Αναβάθμιση και πιστοποίηση
οχτώ ακόμα παιδικών χαρών
του Δήμου Βύρωνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το

έργο «προμήθεια και το-

(Καρέας)

Παιδική Χαρά Επτα-

ποθέτηση εξοπλισμού για

πύργου και Προποντί-

ύψους 300.000 € συνολι-

και Προποντίδος

δημος ΙΙ και ιδίους πόρους

χου και Χαριδήμου

αναβάθμιση οχτώ (8) παι-

δικών χαρών του Δήμου,
κά, χρηματοδοτούμενο

από το Πρόγραμμα Φιλότου Δήμου Βύρωνα. Οι

δος

Παιδική Χαρά Παξινού

Παιδική Χαρά Κάλβου

Παιδική Χαρά Νεάρ-

Παιδική Χαρά Ιγνατίου

εργασίες αφορούν τις παι-

Άρτης

μα εκσυγχρονισμού και

σοβαρές ελλείψεις όσον

δικές χαρές που δεν είχαν

περιληφθεί στο πρόγραμ-

πιστοποίησής των προηγούμενων δώδεκα.

Οι Παιδικές χαρές που

Οι παραπάνω χώροι

παιχνιδιού παρουσιάζουν

αφορά τις προδιαγραφές

ασφαλείας, των παιχνιδιών, των δαπέδων και

εκσυγχρονίζονται είναι:

του φωτισμού. Μετά την

Παιδική Χαρά ΚΕ (Κα-

εκσυγχρονιστεί και πιστο-

Παιδική Χαρά Παύλου

Μελά (Καρέας)

ρέας)

Παιδική Χαρά Βιάνου

ολοκλήρωση του συγκε-

κριμένου έργου θα έχουν

ποιηθεί όλες οι Παιδικές

χαρές του Δήμου Βύρωνα.
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«Γυμνάζομαι παίζοντας», προγράμματα φυσικής αγωγής
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βύρωνα

Οργανωμένα προγράμματα φυσικής αγωγής, προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας που γίνονται μέσα

στο χώρο των παιδικών
σταθμών της πόλης
μας, με την επιμέλεια
των γυμναστών από τα
προγράμματα «Γυμναστική για Όλους» του

Δήμου Βύρωνα πραγματοποιήθηκαν στους
Παιδικούς Σταθμούς του
Δήμου Βύρωνα (μέχρι
το κλείσιμο όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης

λόγω των υγειονομικών
μέτρων για τον περιορισμό του COVID-19)
Τα παιδιά συμμετείχαν
στο πρόγραμμα δύο φορές την εβδομάδα, στό-

χοι του οποίου ήταν να
προάγει την σωματική,
κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξή των παιδιών.

ΑΦΟΙ Ι ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΕ Αγίας Σοφίας 115 & Κερκύρας 24, τ.κ. 162 32 Βύρωνας, 2107627221 - 22 - info@arahovas.gr
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Aντικαπνιστικές πινακίδες στις 13 παιδικές χαρές
του Δήμου Βύρωνα

«Μην καπνίζετε. Εδώ
παίζουμε εμείς!» είναι
το μήνυμα που αναγράφεται σε αντικαπνιστικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν στις 13
παιδικές χαρές του Δήμου μας,οι οποίες ανακαινίστηκαν πρόσφατα.
Ο Δήμος Βύρωνα εντάχθηκε στο σχετικό
πρόγραμμα της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείαςκαι ανέλαβε
αυτήν την πρωτοβουλία
με σκοπό να αποτρέψει

το κάπνισμα σε χώρους
που παίζουν τα παιδιά.
Όπως εξηγεί ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κατωπόδης: «Στόχος μας είναι
να ευαισθητοποιήσουμε
τους γονείς και γενικά
τους καπνιστές, που
επισκέπτονται τις παιδικές χαρές, σε θέματα
προστασίας της υγείας
των παιδιών, τα οποία
αφενός υφίστανται το
παθητικό κάπνισμα και
αφετέρου εξοικειώνονται και «εκπαιδεύονται»

με την εικόνα του καπνιστή, ως σύμβολο
ενηλικίωσης και χειραφέτησης. Ο προγραμματισμός μας προβλέπει
την τοποθέτηση πινακίδων σε όλες τις παιδικές χαρές, τα πάρκα
και τα ανοικτά γήπεδα
της της πόλης μας αλλά
και τη διεύρυνση της
συνεργασίας με την Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία, για περισσότερες αντικαπνιστικές
δράσεις».
Αντικαπνιστικές πινα-

κίδες τοποθετήθηκαν
στις:
1. Παιδική Χαρά Βαρουτίδη (Αγαλματάκια)
2. Παιδική Χαρά Πλατείας Δημήτρη Νικολαΐδη (Καρέας)
3. Παιδική Χαρά Κατερίνα Κουγιά (Καρέας)
4. Παιδική Χαρά Γράμμου
5. Παιδική Χαρά Άλσους Αγίας Τριάδας
6. Παιδική Χαρά Άλσους Ανάληψης
7. Παιδική Χαρά οδού
Χρυσάφης (πλησίον
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Κέντρου Μελέτης χορού «Ι. και Ρ. Ντάνκαν»)
8. Παιδική Χαρά Νέας
Ελβετίας
9. Παιδική Χαρά Πλατείας Μανώλη
10. Παιδική Χαρά Πάρκου Καραολή και Δημητρίου
11. Παιδική Χαρά οδού
Ραιδεστού
12. Παιδική Χαρά οδού
Κισσού (Καρέας)
13. Παιδική Χαρά Πλατείας Αυγούστου Λιντ
(Καρέας)

Παραδίδονται μαθηματικά
Γυμνάσιο, Λύκειο, ομάδες

προσανατολισμού, μάθημα
με λογισμικό geogebra,
μεθοδικότητα.

Πληροφορίες: Tηλ. 6973799561
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Συνάντηση του Δημάρχου Καισαριανής
με τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών
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Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου συναντήθηκε
ο Δήμαρχος Κασαριανής
κ. Χρήστος Βοσκόπουλος με τον πρώην
Υπουργό Εσωτερικών κ.
Τάκη Θεοδωρικάκο και
συζήτησαν θέματα που
αφορούν την Καισαριανή.
Πιο συγκεκριμένα ο κ.
Θεοδωρικάκος ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο σχετικά με την πρόοδο των έργων στην
πόλη καθώς και για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της
Καισαριανής εν καιρώ
πανδημίας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχολογικό τομέα.
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Καταγραφή ετοιμόρροπων κτηρίων στο Δήμο Βύρωνα

Μετά από έλεγχο της
Τεχνικής Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν στον Δήμο
Βύρωνα, τα πρώτα 40
ετοιμόρροπα κτίρια, τα
οποία εστάλησαν στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
περαιτέρω ενέργειες.
Ο κατάλογος (επισυνάπτεται παρακάτω)
μπορεί να συμπληρωθεί
μεπερισσότερα ακίνητα, που θα εντοπιστούν
στη συνέχεια και θα
σταλούν επίσης στο
Υπουργείο. Μετά από

αυτοψία από εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας που αναμένεται το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί
ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες για καθένα από αυτά.
Η καταγραφή των
ετοιμόρροπων κτηρίων
στο Δήμο Βύρωνα γίνεται στο πλαίσιο μιας συνολικής καταγραφής εγκαταλελειμμένων κτηρίων που πραγματοποιείται από το υπουργείο,
ύστερα από τους σει-

σμούς στη Σάμο.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ (ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΚΥΠΡΟΥ)
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 33
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 33
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 25
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 29Αναμένεται
απόφαση Πολεοδομίας
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 33

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
(ΓΩΝΙΑ)
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
38
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 11
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 13
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3
ΔΗΛΒΟΗ 40Αναμένεται απόφαση Πολεοδομίας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΡΟΔΩΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ
18 – 22 – 24
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 22 & ΚΥΠΡΟΥ
Αναμένεται απόφαση Πολεοδομίας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 59
ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ 46
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 66
ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 31
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 47
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 79 &
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 86 &
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 27
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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 52
& ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 16
ΚΥΠΡΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 35
ΚΥΠΡΟΥ 43-45 (x2)
ΚΥΠΡΟΥ 79-81
ΚΥΠΡΟΥ 106
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5 & ΧΕΙΜΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 76 – 78 – 80
ΜΑΔΥΤΟΥ & ΔΕΛΗΛΑΜΠΡΟΥΑναμένεται
απόφαση Πολεοδομίας
ΜΑΚΡΗΣ 1
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 57
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ &
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
(ΓΩΝΙΑ)
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (ΓΩΝΙΑ)
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
&
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ
ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ
46
Χ ΡΥ ΣΟΣ ΤΟ Μ ΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ 120
Χ ΡΥ ΣΟΣ ΤΟ Μ ΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
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Απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Καισαριανής
για το τριήμερο της κακοκαιρίας.

Απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Καισαριανής για το τριήμερο της κακοκαιρίας.
Το γραφείο Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου
Καισαριανής ενημερώνει για τα πεπραγμένα
του τριημέρου 15-1617/2 κατά το οποίο εξελίχθηκε το έντονο καιρικό φαινόμενο χιονοπτώσεων και παγετού
«ΜΗΔΕΙΑ».
«Το τριήμερο 15 με 17
Φεβρουαρίου παρουσιάστηκαν έντονα και πρωτοφανή για τα τελευταία
χρόνια, καιρικά φαινόμενα που έπληξαν όλη
τη χώρα.
Είχε προηγηθεί Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας
(Σ.Ο.Π.Π.) στον κεντρικό
τομέα της Περιφέρειας
για την ενημέρωση και
το συντονισμό.
Στο συγκεκριμένο
Σ.Ο.Π.Π. αλλά και σε

προηγούμενα αναφέρθηκε και έγινε καταγραφή της έλλειψης απαραίτητων μηχανημάτων
του Δήμου μας καθώς
και εξειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.
Μετά το Σ.Ο.Π.Π. είχαμε ενημερώσει την
Περιφέρεια για την επιχειρησιακή ικανότητα
του Δήμου μας και προχωρήσαμε σε προμήθεια 16 τόνων αλατιού,
χύμα και σε τσουβάλια
και ενημερώθηκαν οι
Δημότες για τη δυνατότητα προμήθειας του
από τα συνεργεία του
Δήμου.
Οι υπηρεσίες του Δήμου, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας και το
γραφείο Δημάρχου ήταν
σε ετοιμότητα όλο το
24ωρο όπου απαιτήθηκε
και σε συνεργασία με
την Περιφέρεια έγιναν

πολλές προσπάθειες για
να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η λεωφόρος
Δημήτρη Καραμολέγκου
και η Εθνικής Αντιστάσεως. Η κεντρική Λεωφόρος της πόλης μας
δεν έκλεισε ούτε μια
στιγμή και μάλιστα η λεωφορειακή γραμμή 224
λειτουργούσε κανονικά.
Σε πλήρη ετοιμότητα
ήταν και η Εθελοντική
Δασοπροστασία του Δήμου Καισαριανής, που
όλες τις ημέρες ήταν
παρούσα και στον αστικό αλλά και περιαστικό
χώρο του Δήμου, απελευθερώνοντας δρόμους από πεσμένα δένδρα και κλαδιά και βοηθώντας στο συσσίτιο και
τη «Βοήθεια στο σπίτι».
Την Τρίτη 16, την Τετάρτη 17, και την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου,
συνεργεία του Δήμου ρίξανε περίπου 15 τόνους
αλάτι κατά μήκος των

κεντρικών αρτηριών του
Δήμου μας και με μεγάλη προσπάθεια λόγω
της μεγάλης επικινδυνότητας, σε οδούς στην
άνω Καισαριανή όπου
αυτό ήταν εφικτό. Έγιναν εργασίες κοπής
δένδρων κατά μήκος
της πόλης και τις τρεις
μέρες του φαινομένου
όπου και όποτε χρειάστηκαν για να μην
υπάρξει καμία διακοπή
ρεύματος. Οι εργασίες
αυτές συνεχίζονται και
θα συνεχιστούν και τις
επόμενες ημέρες μέχρι
την πλήρη κοπή και συλλογή των σπασμένων
κλαδιών και δένδρων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
ο Δήμος μας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πρασίνου ανά δημότη, με
αποτέλεσμα ο όγκος
της εργασίας να είναι
δυσανάλογο της επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

ΣΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
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Το συσσίτιο του Δήμου
λειτούργησε κανονικά
όλες τις ημέρες και μοιράστηκαν όλες οι μερίδες ενώ όπου χρειάστηκε η υπηρεσία «Βοήθεια
στο σπίτι» και εθελοντές
με δικά τους οχήματα
μοίρασαν τις μερίδες
φαγητού κατ’ οίκον.
Συνολικά η κοινωνική
υπηρεσία και το Κέντρο
Επιχειρήσεων του Δήμου ήταν σε πλήρη λειτουργία διεκπεραιώνοντας τα εισερχόμενα αιτήματα των πολιτών
που βρίσκονταν σε
ανάγκη.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους
εθελοντές και τους
εργαζόμενους του
Δήμου Καισαριανής
για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας.»

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ - ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 28 -16232 - ΒΥΡΩΝΑ
ΚΙΝ: 6944665020

ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΤΟΣ: 212 1072181
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 210 7610741

Η Ζωή στο Βύρωνα Καισαριανή και Υμηττό
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σελίδα 3
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Με υπευθυνότητα & εμπειρία αναλαμβάνουμε:
•Κατασκευές Μνημείων

•Κοπή & Επεξεργασία Μαρμάρων
(κατόπιν παραγγελίας)

•Μνημόσυνα / Υπηρεσίες κυλικείου

•Άναμμα κανδηλίων & περιποίηση μνημείων
•Στολισμούς

Πληροφορίες στο γραφείο μας εντός

του Δημοτικού Κοιμητηρίου ή στο τηλέφωνο
2107641774

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 17

(εντός κοιμητηρίου Βύρωνα) 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ
Τ. 2107641774, F: 2107656666 Ε:
deadb@otenet.gr

Η Ζωή στο Βύρωνα Καισαριανή και Υμηττό
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Έρευνα για τις επιπτώσεις της καραντίνας
στην ψυχική υγεία των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας
Δήμου Βύρωνα και η Διεύθυνση Βρεφικών –
Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα σε συνερ-

τιμετωπίζουν πλέον οι
οικογένειες του Δήμου
μας καθώς και να αποτυπωθούν οι ανάγκες
που αναδύονται εξαιτίας
της παρούσας

Δήμου Βύρωνα.
Τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας αποτελούν μια
ευαίσθητη πληθυσμιακή
ομάδα. Τα μέτρα περιορισμού λόγω της παν-

γασία με τη Υπηρεσία
Παιδιών και Εφήβων
ΚΚΨΥ Βύρωνα-Καισαριανής, της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
διεξάγουν έρευνα για
τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων
λόγω της πανδημίας
στην ψυχική υγεία παιδιών προσχολικής ηλικίας (1 έως 4 ετών),
προκειμένου να διερευνηθούν οι δυσκολίες και
οι προκλήσεις που αν-

κατάστασης της πανδημίας.
Η έρευνα πραγματοποιείται με την συμπλήρωση διαδικτυακού
ερωτηματολογίου, το
οποίο απευθύνεται σε
όλους τους γονείς και
κηδεμόνες παιδιών προσχολικής ηλικίας (1-4
ετών) που είναι κάτοικοι
του Δήμου Βύρωνα ή
που τα παιδιά τους φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς που ανήκουν στην
περιοχή του

δημίας σε συνδυασμό
με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες αλλά
και το άγχος στο οικογενειακό περιβάλλον είναι πιθανό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά
και την ψυχική τους
υγεία. Με την παρούσα
μελέτη γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθούν
τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά και στις συνήθειες των παιδιών
κατά την περίοδο της
πανδημίας. Τα αποτελέ-

σματα της έρευνας θα
αξιοποιηθούν για τον
προγραμματισμό και την
υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων για τη
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα (γονείς &
παιδιά).
Η συμπλήρωσή του
ερωτηματολογίου είναι
ανώνυμη, εθελοντική
και διαρκεί περίπου 710 λεπτά. (Δείτε εδώ:
Έρευνα για τις επιπτώσεις της καραντίνας
στην ψυχική υγεία των
παιδιών προσχολικής
ηλικίας :: Δήμος Βύρωνα
(dimosbyrona.gr)).
Για περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Νάντια Μαγκλάρα nadia.magklara@gmai
l.com
Μαριλίνα Μπαδικιάν
- badikian@dimosbyrona.gr
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Μαριλίνα Μπαδικιάν
- Ψυχολόγος Μsc
Κατερίνα Ζαχαριάδου - Koινωνική Ανθρωπολόγος
Κωνσταντίνα Πεθεριώτη - Κοινωνική
Λειτουργός
Αντωνία Σταυροπούλου - Κοινωνιολόγος
Ηλέκτρα Εταιρίδου
- Ψυχολόγος
Ζαμπέλλα Μαραγκού - Ψυχολόγος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΚΚΨΥ
ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, Α’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
Ελένη Λαζαράτου Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Υπεύθυνη
Υπηρεσίας Παιδιών
και Εφήβων, ΚΚΨΥ
Βύρωνα Καισαριανής
Νάντια Μαγκλάρα Παιδοψυχίατρος
Φρόσω Κασωτάκη Κοινωνική Λειτουργός
Ευδοκία Λαγάκου Σχολική Ψυχολόγος

Η Ζωή στο Βύρωνα Καισαριανή και Υμηττό
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Gino Genius
Παιδικά Ρούχα

Χρυσοστόμου Σμύρνης 109,
Βύρωνας
Τηλ.: 210 7668332, E-Mail:
fgino29@hotmail.gr

Η Ζωή στο Βύρωνα Καισαριανή και Υμηττό
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Γυναικεία Ρούχα

Χρυσοστόμου Σμύρνης 77-79 Βύρωνας Τηλ: 210 7642872

Σεβαστείας 4 και Μαγνησίας
Βύρωνας τηλέφωνο 210 7657590
Πεζόδρομος
pezodromos@11ve.com

Αγαπάμε την πόλη μας, στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους,
θέλουμε ζωντανή την γειτονιά μας
για να βλέπουμε φώτα αναμμένα στα μαγαζιά
και όχι σκοτεινούς και μοναχικούς δρόμους!

Η Ζωή στο Βύρωνα Καισαριανή και Υμηττό
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Αίτημα του Δημάρχου Βύρωνα προς τη Φιλοδασική Ένωση
Αθηνών για τη συντήρηση του Κουταλά

Ο Δήμαρχος Βύρωνα,
Γρηγόρης Κατωπόδης,
κατέθεσε επίσημα αίτημα στη Φιλοδασική
Ένωση
Αθηνών
(Φ.Ε.Α.), για τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων ενεργειών, ώστε
να δοθεί η άδεια στο
Δήμο ναπροχωρήσει
στη συντήρηση του χώρου δασικής αναψυχής
στον Κουταλά.
Η κατάθεση του αιτήματος ήταν το αποτέλεσμα σειράς συναντήσεων εργασίας με στελέχη της Φ.Ε.Α., υπηρεσιακούς παράγοντες
της Δ/νσης Πρασίνου
και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα, προκειμένου να
καθοριστεί το πλαίσιο
συνεργασίας και οι απαιτούμενες ενέργειες,
ώστε ο Δήμος να μπορέσει να παρέμβει στον

δασικό χώρο του Κουταλά. Ο χώρος ανήκει -

Ένωσης και Δήμου, έχει
εγκαταλειφθεί, εδώ και

κατά χρήση- στην Φιλοδασική Ένωση αλλά
για κάθε παρέμβαση επ’
αυτού απαιτείται έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κατωπόδης:
«Ο Κουταλάς, λόγω
της σύγχυσης αρμοδιοτήτων μεταξύ Δασικής
Υπηρεσίας, Φιλοδασικής

πολλά χρόνια και πλέον
δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πολιτών.
Στόχος μας είναι να αναλάβουμε ως Δήμος, τη
συντήρηση του χώρου
για
τα
επόμενα
χρόνια,με βάση την ειδική δασοτεχνική μελέτηπου θα εγκριθεί από
την αρμόδια Δασική
Αρχή».
Ο χώρος δασικής ανα-

ψυχής στον Κουταλά
αποτελεί πολύτιμη διέξοδο των κατοίκων της
πόλης στον Υμηττό για
άθληση και αποφόρτιση
στη φύση, για περίπατο
και επίσκεψη κοντινών
σημείων ενδιαφέροντος
είτε στο υπόλοιπο Αισθητικό Δάσος της Καισαριανής είτε σε άλλες
περιοχές του Υμηττού.
Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘80 από την
Δ/νση Αναδασώσεων
του τότε Υπουργείου Γεωργίας και αρχικά περιλάμβανε: τέσσερα (4)
γήπεδα και πολλά ξύλινα τραπέζια με πάγκους
για υπαίθριο γεύμα. Στον

ίδιο χώρο είχαν εγκατασταθεί όργανα παιχνιδιού, υπήρχε χώρος
στάθμευσης και προ εικοσαετίας είχε τοποθετηθεί λυόμενο αναψυκτήριο από το Δήμο.
Το σχέδιο του Δήμου
Βύρωνα για την αποκατάσταση του χώρου,που
προβλέπει ήπιες και όχι
περιττές παρεμβάσεις,
περιλαμβάνει:
Να απομακρυνθούν

οι αυθαίρετες κατασκευές (αναψυκτήριο)
Να συντηρηθούν τα
γήπεδα όπως ήταν
στην αρχική τους
έκταση
Να αντικατασταθούν τα ξύλινα τραπέζια και οι πάγκοι
Να διαμορφωθεί ο
χώρος στάθμευσης
ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα
κατά τις ημέρες αιχμής
Να δημιουργηθεί
νέα πύλη εισόδου
Να τοποθετηθούν
νέα όργανα παιχνιδιού και εξερεύνησης
για τα παιδιά
Να αποκατασταθεί
η λειτουργία της βρύσης και να τοποθετηθούν τουαλέτες
Να δημιουργηθεί
στο χώρο που ήταν
το αυθαίρετο αναψυκτήριο ένα μικρό περίπτερο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και
να διαμορφωθεί ο
χώρος, ώστε να γίνονται προγράμματα
για σχολεία σε συνεργασία με την Φ.Ε.Α.
Με την υλοποίηση των
έργων αυτών ο χώρος
του Κουταλά θα αλλάξει
πρόσωπο και θα αποτελέσει μια διέξοδο για
τους πολίτες, που θα
μπορούν να απολαμβάνουν καθημερινά τα
οφέλη του δάσους του
Υμηττού με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

