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Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η Ιδρυτική Πράξη
του Μουσείου Ιστορίας Βύρωνα που θα στεγαστεί 

στο Παλιό Δημαρχείο

Ιστορική συνεδρίαση και ιστορι-
κή μέρα για τον Βύρωνα.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία

από το Δημοτικό Συμβούλιο,στις

10 Φεβρουαρίου 2021,  η Ιδρυτι-
κή Πράξη του Μουσείου Ιστο-
ρίας Δήμου Βύρωνα με 18 ψή-
φους υπέρ, 9 κατά και 11 αποχές.

Ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Κατο-
πώδης ανέφερε τα εξής:
«Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση
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Tην Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 ο
Δήμαρχος Καισαριανής κ. Χρή-
στος Βοσκόπουλος συναντή-
θηκε με τον Υπουργό Εσωτερι-
κών Στέλιο Πέτσα και τον
πρώην Υπουργό Εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκο και συζή-
τησαν την πορεία των μελετών
και των προτάσεων που έχει κα-
ταθέσει ο Δήμος Καισαριανής
στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Αντώνης Τρίτσης».
Οι καταθέσεις των προτάσεων

για χρηματοδότηση θα ολο-

κληρωθούν μέχρι τέλος Μαρ-
τίου.Ο Δήμος Καισαριανής είναι
από πρώτους Δήμους που εκ-
πόνησαν μελέτες και κατέθε-
σαν προτάσεις για χρηματοδό-
τηση.
Τα έργα που θα γίνουν θα αλ-

λάξουν τη φυσιογνωμία της
πόλης και θα την κάνουν πιο
σύγχρονη και πιο φιλική προς
το περιβάλλον καθώς και θα
αναβαθμίσουν την ποιότητα
των υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες. 

Οι προτάσεις του Δήμου Καισαριανής
για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Μια ομάδα – ένα όραμα – ένα μονοπάτι
Υμηττός Trail

Μια ματιά μπορεί να δημι-
ουργήσει μια σκέψη, η σκέψη
ένα όνειρο, το όνειρο μια δρά-
ση, η δράση μια πραγματικό-
τητα. Έτσι ξεκίνησε το Υμητ-
τός Trail.
Περπατήσαμε σπιθαμή προς
σπιθαμή τον Υμηττό, με ήλιο,
με βροχή, με ζέστη με κρύο.
Σκαρφαλώσαμε στα βράχια
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www.zoipress.gr
Επισκεφθείτε την εφημερίδα μας στο διαδίκτυο
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Η ζωή στο Βύρωνα, 
την Καισαριανή 
και τον Yμηττό

zoivirona@gmail.com
Εκδόσεις 101

Πειραιάς
2155017550

Υπεύθυνη έκδοσης:
Ελένη Ζαγανιάρη
Κιν. 693 655 5272  
Αρχισυντάκτης: 

Νίκος Ζαγανιάρης
•••

Tα ενυπόγραφα 
κείμενα δεν εκφρά-

ζουν οπωσδήποτε τις
απόψειςτης εφημερί-

δας,  ούτε την δε-
σμεύουν.

•••

Διανέμεται 

δωρεάν

Δωρεάν Rapid test από το Δήμο Βύρωνα και τον ΕΟΔΥ
625 rapid tests, 15 κρούσματα στο Δήμο Βύρωνα

Γιατί το μουσείο
Βλέπαμε σήμερα το πρωί με

τους μαθητές μου της Γ΄Λυ-
κείου τη Φιλιώ Χαϊδεμένου να
αφηγείται συναρπαστικά τις
αναμνήσεις της από τα χρόνια
που έζησε στην Ιωνία, από τη
φρίκη της καταστροφής και
την απόγνωση της προσφυ-
γιάς. Και τη συνδύασα με τη
γερόντισσα της Κρήτης, που
είχε χάσει τα παιδιά της από
τους Γερμανούς κατακτητές,
αλλά όσο ζούσε άναβε τα καν-
τήλια των νεκρών Γερμανών,
στη θέση της μάνας τους που
δεν έμαθε ποτέ πού ήταν θαμ-
μένα τα παιδιά της. Πόσο μα-
γικός ο τρόπος που συνέλα-
βαν ενστικτωδώς αυτές οι
δυο απλές αλλά βαθιά καλ-
λιεργημένες γυναίκες το νόη-
μα της ιστορίας!
Γιατί η γνώση της ιστορίας

μάς εξανθρωπίζει, επουλώνει
τις πληγές, γιατρεύει τα τραύ-
ματα, μας απομακρύνει από

τις αγκυλώσεις και τις στερε-
οτυπικές εμμονές μας. Μας
βοηθάει να ταξινομήσουμε το
χάος, να γνωρίσουμε τον εαυ-
τό μας, αλλά και τους άλλους,
να ερμηνεύσουμε τον κόσμο,
τον πολιτισμό μας.  Και σκέ-
φτηκα τι όμορφα θα ήταν,
τόσα χρόνια που η ιστορία
του δικού μας Βύρωνα διδά-
σκεται και στο βιβλίο της Γ΄ λυ-
κείου, να μπορούσαν τα παιδιά
να περιδιαβούν την ιστορία
του μέσα από μια ζωντανή
αναπαράστασή της σ΄ ένα ζε-
στό χώρο, αντί να τους γυρο-
φέρνω στα σοκάκια της πό-
λης.
Αυτό το σπουδαίο ρόλο κα-

λείται να παίξει και το Μουσείο
που πριν λίγες μέρες επικυ-
ρώσαμε την ίδρυσή του. Ένας
χώρος που θα συμφιλιώνει
τις παλιότερες γενιές και θα
διδάσκει τις νέες. Ειδικά τα
δικά μας παιδιά, που θα θέ-
σουν το χέρι τους επί τον

τύπο των ήλων, που θα δουν
πώς φτιάχτηκε ο κόσμος στον
οποίο γεννήθηκαν. Γιατί όλοι
μας είμαστε δημιούργημα ,
αλλά και πρωταγωνιστές της
ιστορίας. Το μουσείο είναι η
οθόνη όπου προβάλλεται η
μεγάλη εικόνα και μόνο μέσα
από τη μεγάλη εικόνα μπορείς
να δεις καθαρά και να συλλά-
βεις το βάθος και το εύρος
των γεγονότων. Αλλιώς είναι
σαν να βρίσκεσαι στο μέσον
μιας πορείας εκατομμυρίων
ανθρώπων όπου δεν μπορείς
να δεις παρά μόνο τι γίνεται σε
απόσταση 3 μέτρων. Η ιστορία
και το Μουσείο θα μας ανοί-
ξουν το οπτικό πεδίο για να
δούμε αυτή την πορεία από
ψηλά. Να συνειδητοποιήσου-
με το μέγεθος και το μεγαλείο
αυτής της πορείας, που είναι
η ανθρώπινη εξέλιξη.
Το Μουσείο ελπίζω πως θα γί-

νει το στολίδι του Βύρωνα,
ένα σημείο αναφοράς για τους

κατοίκους και ειδικά τους νέ-
ους, όχι μόνο του δήμου μας
αλλά και όλης της Αθήνας.
Ένα τοπόσημο περηφάνειας
για όλους τους Βυρωνιώτες.
Όπως περήφανος νιώθω κι
εγώ που είχα την τιμή να
βάλω την υπογραφή μου, μαζί
με άλλους 17 δημοτικούς συμ-
βούλους, κάτω από το κείμε-
νο της ιδρυτικής του πράξης. 
Θα ήθελα – και προσπάθησα

πολύ- να ήταν ομόφωνη η
ψήφισή του και πιστεύω πως
κάποιοι θα στενοχωρηθούν
στο μέλλον, που άφησαν αυτή
την ευκαιρία να περάσει ανεκ-
μετάλλευτη. Για λόγους σκο-
πιμότητας ή από κάποια προ-
κατάληψη – γιατί θεώρησαν
ότι το μουσείο θα είναι πολύ
«αριστερό» ή πολύ «δεξιό»,
γιατί κάποιες περίοδοι θα
έπρεπε να προβληθούν πε-
ρισσότερο ή λιγότερο, γιατί
δεν προσκλήθηκαν κάποια
πρόσωπα (που προφανώς θα

προσκληθούν και θα τιμηθούν
στο μουσείο όταν αυτό λει-
τουργήσει)- αρνήθηκαν να
προσυπογράψουν την ίδρυ-
σή του ή και την καταψήφισαν.
Δεν πειράζει όμως. Το μου-

σείο θα προχωρήσει και οι
πόρτες του θα είναι ανοιχτές
για όλους. Όλοι θα κληθούν να
βοηθήσουν και να καταθέσουν
με νηφαλιότητα και ψυχραιμία
τις απόψεις τους. Γιατί το Μου-
σείο δεν είναι ένα μαυσωλείο
κατασκευασμένης μνήμης,
αλλά ένας ζωντανός χώρος
παιδείας, καλλιέργειας, έρευ-
νας,  και  δημιουργικής αν-
ταλλαγής απόψεων. Με μια
απαραίτητη προϋπόθεση. Να
υπάρχει!»

Γιώργος Πλακίδας
Φιλόλογος- Ιστορικός
Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Βύρωνα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα 
για την προοπτική του νέου μουσείου στο Βύρωνα

Για τρίτη φορά μέσα σε δυό-
μιση μήνες έγιναν την Τετάρ-
τη 3/3 rapid tests κορονοϊού
στο Δήμο Βύρωνα σε συνερ-
γασία με τον ΕΟΔΥ.  
Συνολικά εξετάστηκαν στην

Πλατεία Αγίου Λαζάρου, 625
πολίτες (αναμεσά τους ο
δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι

Βύρωνα) και εντοπίστηκαν 15
κρούσματα.

Η δημοτική αρχή ευχαριστεί
τον ΕΟΔΥ, τους εργαζόμε-
νους στο Δήμο που εργάστη-
καν γι΄ αυτό το σκοπό αλλά
και τα μέλη της Εθελοντικής
Ομάδας Πολιτικής Προστα-
σίας Δήμου Βύρωνα, που πρό-
σφεραν τις υπηρεσίες τους
για την ομαλή έκβαση της
διαδικασίας.
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Συνέχεια από τη σελίδα 1
για το δημοτικό συμβούλιο και

μια ιστορική ημέρα για την πόλη.
Το Μουσείο Ιστορίας Βύρωνα στο
χώρο του Παλαιού Δημαρχείου,
είναι πλέον γεγονός και επίσημα.
Για μας, ως δημοτική αρχή, είναι
η δικαίωση ενός οράματος για το
οποίο εργαστήκαμε συστηματικά
και επίμονα από την πρώτη μας
θητεία
Ο δήμος, που πλησιάζει πλέον τα

100 χρόνια του (σ.σ. το 2024), το
οφείλει αυτό στους παλαιότε-
ρους, αλλά το οφείλει και στη νέα
γενιά. Αυτή την ιστορική μνήμη,
τη χρωστάμε στους παππούδες
μας, αλλά είναι και μια παρακα-
ταθήκη για τα παιδιά μας, που
πρέπει να γνωρίζουν για την προ-
σφυγιά, η οποία αποτέλεσε τη ρα-
χοκοκαλιά της κοινωνίας μας,
για την αντίσταση στην Κατοχή
που έγινε η ταυτότητά μας, αλλά
και για τους πνευματικούς αν-
θρώπους του Βύρωνα.
Το Μουσείο Ιστορίας είναι και μια
δικαίωση ενός οράματος που εί-
χαμε, ένα όραμα που ήθελε ο κό-
σμος να το δει να γίνεται πράξη.
Άλλωστε αποτέλεσε μέρος του
προεκλογικού προγράμματός
μας. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο,
όμως εργαστήκαμε πολύ από το
2017, όταν έγινε και η πρώτη σύ-
σκεψη με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς».
Σχετικά με το κτίριο που θα στε-

γαστεί το Μουσείο ο Δήμαρχος
Βύρωνα δήλωσε: «Επιλέξαμε το
συγκεκριμένο και γιατί είναι ένα
πανέμορφο παλιό κτίριο, που ται-
ριάζει στην αισθητική ενός Μου-
σείου, αλλά και για λόγους ιστο-
ρικούς, αφού εκεί ακριβώς έγινε
για πρώτη φορά ο δήμος μας και
είναι το παλιό Δημαρχείο μας.
Χωρίς να γκρεμίσουμε τίποτα,

κάναμε τις απαραίτητες εργα-
σίες και είναι έτοιμο, ενώ είναι ση-
μαντικό και το ότι βρίσκεται στο
κεντρικότερο σημείο της πόλης.
Θα αξιοποιήσουμε και άλλα κτί-

ρια, όπως το παλαιό ταπητουρ-
γείο, όπου έφτιαχναν τάπητες
στους αργαλειούς. Υπάρχει και μια
δομή στον λόφο Κοπανά, που
ήταν το Κέντρο Χορού της Ισι-
δώρα Ντάνκαν και του αδελφού
της Ραϊμόνδου. Χτισμένο το 1903
με αρχαιοελληνικά πρότυπα, στέ-
γασε τους δύο χορευτές και δη-
μιούργησαν σχολή. Υπάρχει σχέ-
διο αξιοποίησης και αυτού του κτι-
ρίου».
Στόχος του μουσείου είναι η ανά-

δειξη της ταυτότητας της πόλης
του Βύρωνα μέσα από την προ-
βολή των περιόδων που τη δια-
μόρφωσαν. Τα χρόνια της δημι-
ουργίας της με τον ερχομό των
προσφύγων, τα δύσκολα χρόνια
της κατοχής και της αντίστασης
στην οποία οι Βυρωνιώτες συμ-
μετείχαν ενεργητικά μέσα από
τις τάξεις του ΕΑΜ, αλλά και τα
χρόνια της ραγδαίας οικιστικής
και πληθυσμιακής εξέλιξης που
διαμόρφωσαν τη σημερινή φυ-
σιογνωμία της. Ένα μουσείο που
φιλοδοξεί να γίνει εστία πολιτι-
σμού, παιδείας και έρευνας κα-
θώς και σημείο αναφοράς για
όλη την Αθήνα. Ένας χώρος για
τον οποίο κάθε Βυρωνιώτης θα
αισθάνεται περήφανος.
Επισυνάπτεται, η Ιδρυτική Πρά-

ξη του Μουσείου Ιστορίας Δή-
μου Βύρωνα
Προοίμιο
Η πόλη του Βύρωνα ξεπήδησε

μέσα από τις στάχτες της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής, και
πρόσφερε καταφύγιο και εφαλ-
τήριο στους Πρόσφυγες του
1922, για να επιβιώσουν, να ερ-

γαστούν, να αγωνιστούν και να
δημιουργήσουν.
Ο πυρήνας του αποτέλεσε τον

πρώτο κρατικό προσφυγικό συ-
νοικισμό της Αθήνας και πήρε το
όνομα του από τον ήρωα Φιλέλ-
ληνα λόρδο Βύρωνα, ως σύμβο-
λο του αγώνα για την ελευθερία
και της αλληλεγγύης στον Ελλη-
νικό λαό.
Η ονομασία «Βύρωνας» αποδό-

θηκε και σε ολόκληρο το δίκτυο
των συνοικισμών που ιδρύθηκαν
με πρωτοβουλία των ίδιων των
προσφύγων στο έδαφος του ση-
μερινού Δήμου. Λίγα χρόνια μετά
την ίδρυση του, ο Βύρωνας απο-
τέλεσε ξεχωριστό δήμο, με πλού-
σια κοινωνική, οικονομική, πολι-
τιστική και αθλητική δραστηριό-
τητα.
Κατά την περίοδο της Ιταλογερ-

μανικής Κατοχής οι κάτοικοι του
Βύρωνα συμμετείχαν ενεργά στο
κίνημα της Αντίστασης και του αν-
τιφασιστικού αγώνα. Κατά την
περίοδο της Ιταλογερμανικής Κα-
τοχής οι κάτοικοι του Βύρωνα
συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα
της Αντίστασης κατά του ναζι-
σμού, κυρίως μέσα από την
ΕΠΟΝ και το ΕΑΜ . Τα Δεκεμ-
βριανά και ο Εμφύλιος σημάδε-
ψαν τα επόμενα χρόνια, δίχασαν
τους Έλληνες ωστόσο αποτέλε-
σαν μάθημα για να μην επανα-
ληφθούν τα λάθη του παρελθόν-
τος και αυτό γίνεται μόνο αν με-
λετήσουμε σε βάθος την ιστορία
μας.
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν

τον πόλεμο η πόλη επεκτάθηκε,
συμπληρώθηκαν οι υποδομές
της, υποδέχθηκε νέους κατοί-
κους και διαμόρφωσε μια ιδιαίτε-
ρη φυσιογνωμία στο πλαίσιο της
ανοικοδόμησης και της αναδιορ-
γάνωσης της Ελληνικής κοινω-

νίας.
Η προσφυγική μικρασιατική κλη-

ρονομιά αποτέλεσε το διαχρονι-
κό ενωτικό στοιχείο, πηγή περη-
φάνειας για τους κατοίκους της
πόλης και πηγή έμπνευσης για
την πατριωτική αντιστασιακή δρά-
ση του λαού του Βύρωνα κατά
την Κατοχή. Στις πρώτες μετα-
πολεμικές δεκαετίες, η πόλη ανα-
πτύχθηκε στο σημερινό της έδα-
φος και συμμετείχε ενεργά στις
προσπάθειες για την ανασυγ-
κρότηση και τον εκσυγχρονισμό
της Ελληνικής κοινωνίας.
Ο σύγχρονος Βύρωνας γνώρισε

την αντικατάσταση των προ-
σφυγικών τετραγώνων από
μπλοκ πολυκατοικιών, την δημι-
ουργία νέων επικοινωνιακών δυ-
νατοτήτων και την άνθηση των
οργανωμένων δημοτικών, τοπι-
κών και κοινωνικών θεσμών και
συλλογικοτήτων. Στην λιγόχρονη
ιστορία του ο Βύρωνας διαμόρ-
φωσε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία
που αποτυπώνεται, στα υλικά κα-
τάλοιπα, στην μνήμη και τον άυλο
πολιτισμό των κατοίκων του και
ανέδειξε σημαντικές προσωπι-
κότητες.
Στις αρχές του 21ου αιώνα μόνο

ένα μικρό ποσοστό των κατοίκων
της πόλης έχουν βιώσει την ιστο-
ρία της και οι απόγονοι των πρώ-
των οικιστών των συνοικισμών
του Βύρωνα αποτελούν μια μικρή
ομάδα στον Δήμο.
Οι πολίτες μέσα από μια σειρά

αξιόλογων εργασιών και εκδό-
σεων, μέσα από την ερευνητική
δράση και τις εκδηλώσεις συλ-
λογικών φορέων, μέσα από τις
εκπαιδευτικές δράσεις των σχο-
λείων της περιοχής, και πρό-
σφατα μέσα από τις διαδικτυακές
ομάδες και σελίδες για την ιστο-
ρία και τις αναμνήσεις του Δήμου
Βύρωνα, έχουν επιδείξειέμπρα-
κτο και γόνιμο ενδιαφέρον για την
καταγραφή της ιστορίας και της
μνήμης της πόλης.
Ο Δήμος Βύρωνα από την πλευ-

ρά του έχει προχωρήσει στην
ψηφιοποίηση των πινακίδων του
πολεοδομικού σχεδίου του Συ-
νοικισμού Βύρωνος στο πλαίσιο
του Έργου «Ψηφιακές Υπηρε-
σίες Πολιτισμού για το Δήμο Βύ-
ρωνα», για το Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και
πρόσφατα (2018) στη σύνταξη ει-
δικής μελέτης για την «Προετοι-
μασία υλοποίησης του Μουσείου
Ιστορίας της Πόλης».
Σκοπιμότητα δημιουργίας Μου-

σείου
Η δημιουργία του Μουσείου Ιστο-

ρίας του Δήμου Βύρωνα απο-
σκοπεί
-στην καλλιέργεια της ιστο-

ρικής γνώσης και ταυτότητας
των κατοίκων του Βύρωνα.
-στην διάσωση, μελέτη και

αξιοποίηση του υλικού και άυ-
λου πολιτιστικού αποθέματος
της πόλης.
-στην προβολή της ιδιαίτε-

ρης φυσιογνωμίας και του υλι-
κού και άυλου πολιτισμού της 
στασία της αρχιτεκτονικής και

περιβαλλοντικής κληρονομιάς
της πόλης.Περαιτέρω, με αφορ-
μή την ιστορία το Μουσείο θα εν-
θαρρύνει τον δημόσιο διάλογο
για τα μεγάλα 
Περαιτέρω, με αφορμή την ιστο-

ρία το Μουσείο θα ενθαρρύνει τον
δημόσιο διάλογο για τα μεγάλα
προβλήματα της πόλης μας και
θα προωθήσει την ανάπτυξη
νέων ιδεών για τη βελτίωση της
ζωής και των βιωμάτων των πο-
λιτών. Η δημιουργία του μουσεί-
ου παρέχει την δυνατότητα σε
πολίτες και ειδικούς να οραματι-
σθούν μια πιο όμορφη, λειτουρ-
γική και εν τέλει παραγωγική
πόλη.
Επωνυμία και Σήμα
Το Μουσείο φέρει την επωνυμία

Μουσείο Ιστορίας του Δήμου Βύ-
ρωνα, η οποία θα χρησιμοποιείται
σε κάθε περίπτωση, στις επιγρα-
φές του Μουσείου, στο σήμα του,
στις σφραγίδες - εκτός των πε-
ριπτώσεων επικύρωσης διοικητι-
κών εγγράφων και επίσημης αλ-
ληλογραφίας, στο λογότυπο, στα
επίσημα έγγραφα, στις ανακοι-
νώσεις και στην γραπτή επικοι-
νωνία στο πλαίσιο των δημοτικών
υπηρεσιών αλλά και με κάθε άλλο
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σε
φυσικά ή ψηφιακά μέσα. Με την
ίδια επωνυμία θα επισημαίνονται
τα αντικείμενα, τεκμήρια και εκ-
θέματα του Μουσείου καθώς και
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Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
η Ιδρυτική Πράξη του Μουσείου Ιστορίας Βύρωνα που θα στεγαστεί στο Παλιό Δημαρχείο
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τα ψηφιακά αντίγραφα και τα

οπτικοακουστικά ή ψηφιακά έργα
που παράγονται από αυτό ή χάριν
αυτού.
Έδρα
Ως έδρα του Μουσείου ορίζεται

το κτήριο του παλαιού Δημαρχεί-
ου του Δήμου Βύρωνα με τον
περιβάλλοντα χώρο, όπως ορί-
ζεται από τις οδούς Βορείου Ηπεί-
ρου, Ευαγγελικής Σχολής και την
Λεωφόρο Κύπρου. Το κτήριο αυτό
αποτελεί το παλαιότερο σωζό-
μενο δημόσιο κτήριο που δια-
δραμάτισε κεντρικό ρόλο στην
ζωή της πόλης.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν για τις ανάγκες του Μου-
σείου και άλλα κτήρια που να
πληρούν τις τεχνικές και μου-
σειολογικές προδιαγραφές, όπως
το Ταπητουργείο και κάποια προ-
σφυγικά σπίτια.
Θεσμικό Πλαίσιο
Το νέο Μουσείο εντάσσεται στο

οργανόγραμμα του Δήμου, στην
Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού με προοπτική να
ενταχθεί στο υπό ίδρυση Τμήμα
Μουσείου, σύμφωνα με την από-
φαση 130/2020 της 19ης Συνε-
δρίας του Δημοτικού Συμβουλίου
που πραγματοποιήθηκε στις 11-
11-2020. Ως τμήμα του οργανι-
σμού του Δήμου το Μουσείο υπο-
στηρίζεται στη λειτουργία του
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου Βύρωνα (πχ προμήθειες,
καθαριότητα, τεχνική υπηρεσία,
πράσινο κλπ).
Διοίκηση
Τα όργανα διοίκησης του Μου-

σείου είναι ο/η Δήμαρχος, ως αι-
ρετός πολιτικός προϊστάμενος, το
Δημοτικό Συμβούλιο, ο Προϊστά-
μενος / η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Διεύθυνσης Παιδείας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού, η
Ομάδα Διοίκησης Έργου του
Μουσείου, ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Μουσείο και ο Επιμε-
λητής / η Επιμελήτρια και Επι-
στημονικός/ή Υπεύθυνος/η του
Μουσείου.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό

Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο
70 του νόμου Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 75
του νόμου 4555 / 2018 και το άρ-
θρο 12 του Κανονισμού Λειτουρ-

γίας του Δημοτικού Συμβουλίου
διορίζουν Επιστημονική Επιτροπή
του Μουσείου για τον σχεδια-
σμό, παρακολούθηση και αξιο-
λόγηση του επιστημονικού και
εκπαιδευτικού έργου του Μου-
σείου.
Ήδη με την απόφαση 228/2019

του Δημοτικού Συμβουλίου έχει
συγκροτηθεί «Επιτροπή Μουσεί-
ου», η οποία συνεχίζει το έργο της
μέχρι τον διορισμό Ομάδας Διοί-
κησης Έργου του Μουσείου σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό.
Μέχρι τον διορισμό οργάνων δι-

οίκησης του Μουσείου η διοίκηση
ασκείται από τον Δήμαρχο, το
Δημοτικό Συμβούλιο, και τον Προ-
ϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος
και της Διεύθυνσης Παιδείας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού. Ως μό-
νος υπεύθυνος απέναντι στον
νόμο θεωρείται ο Δήμαρχος Βύ-
ρωνα.
Η Διοίκηση του Μουσείου ασκεί-

ται σύμφωνα με τους Νόμους
της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους
κανονισμούς για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, τους περί Μουσεί-
ωννόμους και διατάξεις του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και τον Κανονισμό του
Μουσείου, όπως εγκρίνεται και
τροποποιείται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βύρωνα.
Περιουσία – Συλλογές
Το Μουσείο δεν κατέχει ίδια πε-

ριουσία αλλά νέμεται περιουσια-
κά στοιχεία του Δήμου που του
παραχωρούνται για την επίτευξη
των σκοπών και των στόχων του.
Κινητή περιουσία και εξοπλισμός
μπορεί να αποκτηθεί μέσω δω-
ρεών προς το Μουσείο, μέσω
προγραμμάτων στα οποία συμ-
μετέχει το Μουσείο, μέσω εθνι-
κών ή ενωσιακών προγραμμά-
των προμήθειας εξοπλισμού και
μέσω προμηθειών από την πλευ-
ρά του Δήμου με τήρηση των οι-
κείων νόμων και κανόνων.
Ο εξοπλισμός του Μουσείου κα-

ταγράφεται σε ειδικούς καταλό-
γους και τηρούνται οι ισχύοντες
στο Δημόσιο κανόνες για την
απόσυρση και αντικατάσταση εξο-
πλισμού και ειδικών μηχανημά-
των και δεν μπορεί να παραχω-
ρηθεί παρά μόνο σε περίπτωση
που δεν χρειάζονται στο Μουσείο
και με απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα.
Συλλογές Οι Συλλογές του Μου-

σείου διακρίνονται σε υλικά τεκ-
μήρια και ενθυμήματα και σε ψη-
φιακά πρωτότυπα και σε ψηφια-
κά αντίγραφα.
Οι Συλλογές του Μουσείου

προέρχονται από
- Τεκμήρια και Αντικείμενα

ιδιοκτησίας του Δήμου Βύρω-
να που παραχωρούνται στο
Μουσείο
-Τεκμήρια και Αντικείμενα που

δωρίζονται στο Μουσείο με
πράξη δωρεάς από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα
- Ψηφιακά έργα που δημι-

ουργούνται για λογαριασμό ή
από το προσωπικό, τους συ-
νεργάτες και τους εθελοντές
του Μουσείου
- Ψηφιακά αντίγραφα που

παραχωρούνται με δικαιώμα-
τα χρήσης με συμφωνητικό
από φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα.
Οι δωρεές προς το Μουσείο

καταγράφονται σε ειδικά βι-
βλία και βάσεις δεδομένων
και διατηρούνται ως μουσει-
ακές συλλογές ακόμα και σε
ενδεχόμενη διάλυση ή διακο-
πή λειτουργίας του Μουσείου.
Επιπρόσθετα στην περιουσία

και τις συλλογές του Μουσεί-
ου πρέπει να προσμετρώνται
τα συγγραφικά, οπτικοακου-
στικά και ψηφιακά έργα και τα
δικαιώματα που απορρέουν
από αυτά και δημιουργήθη-
καν από το Μουσείο, το προ-
σωπικό και τους συνεργάτες
του ή παραχωρήθηκαν σε
αυτό στο πλαίσιο της ερευνη-
τικής ή εκδοτικής του δρα-
στηριότητας ή από την συμ-
μετοχή του σε ειδικά προ-
γράμματα.
Αντικείμενο του Μουσείου
Αντικείμενο του Μουσείου

Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα
αποτελεί η μελέτη, καταγρα-
φή, τεκμηρίωση, παρουσίαση
και προβολή σε φυσικό και
σε ψηφιακό χώρο της ιστο-
ρίας, του πολιτισμού, του
αθλητισμού, της καθημερινής
κουλτούρας, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και του πολιτι-
στικού αποθέματος του Δή-
μου Βύρωνα και των κοινωνι-
κών ομάδων και θεσμών που

φιλοξενούνται στο έδαφος
του.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται

στην καταγραφή, μελέτη και
ανάδειξη της προσφυγικής,
μικρασιατικής, ποντιακής,
θρακιώτικης και Κωνσταντι-
νουπολίτικης κληρονομιάς κα-
θώς και της ιστορίας και της
παράδοσης των Αρμενίων
συμπολιτών μας.
Κύρια δραστηριότητα του

Μουσείου είναι η οργάνωση
της μόνιμης έκθεσης, των πε-
ριοδικών εκθέσεων, των εκ-
παιδευτικών δράσεων, των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
και των εκδόσεων που αφο-
ρούν στην ιστορία και τον πο-
λιτισμό του Βύρωνα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για

την επίτευξη της αποστολής
του αποτελεί η διατήρηση,
συντήρηση και εμπλουτισμός
των συλλογών του Μουσεί-
ου, η ανασυγκρότηση του
ιστορικού αρχαίου του Δήμου
Βύρωνα και η δημιουργία
νέων εκθεμάτων και πρωτό-
τυπων έργων.
Βασικό στοιχείο για την επι-

τυχία του Μουσείου αποτελεί
η δημιουργική συμμετοχή των
πολιτών στο έργο του και η
επικοινωνία με το κοινό μέσα
από το Διαδίκτυο, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τα
ΜΜΕ, με τρόπους και πρακτι-
κές που συνάδουν με τον Κα-
νονισμό του Μουσείου.
Ειδικότερα το Μουσείο
-Συγκροτεί, καταγράφει, τεκ-

μηριώνει και καταγράφει λε-
κτικά και οπτικά τα αντικεί-
μενα των συλλογών του σε
συμβατικούς και ψηφιακούς
καταλόγους και βάσεις δεδο-
μένων.
-Μεριμνά για τον εντοπισμό,

καταγραφή, τεκμηρίωση και
καταλογογράφηση του πολι-
τιστικού αποθέματος και των
πηγών της ιστορίας του Δή-
μου Βύρωνα και σε όποιο βαθ-
μό αυτό βρίσκεται σε χέρια
ιδιωτών ή άλλων φορέων.
-Οργανώνει ερευνητικές και

πολιτιστικές δράσεις για την
μελέτη και προβολή του έργου
του Λόρδου Βύρωνα και της
ιστορίας της σύνδεσης του
με την πόλη μέσα από την

ονοματοδοσία του Συνοικι-
σμού, το 1924.
-Φροντίζει για την ορθή δια-

τήρηση, συντήρηση και απο-
κατάσταση των συλλογών του
και των δωρεών, δανείων ή
χρησιδανείων που του παρα-
χωρούνται.
-Οργανώνει και επιμελείται

την μόνιμη έκθεσή του και τις
ανανεώσεις της με συμβατικά
ή ψηφιακά εκθέματα
-Φιλοξενεί περιοδικές εκθέ-

σεις, εκπαιδευτικές, καλλιτε-
χνικές και επιστημονικές δρά-
σεις του ίδιου η συνεργαζό-
μενων υπηρεσιών και φορέων
- Οργανώνει ερευνητικές

δράσεις και προγράμματα και
συμμετέχει σε αντίστοιχες
δράσεις άλλων φορέων ή
εθνικών, ενωσιακών και δια-
κρατικών θεσμών.
-Καταστρώνει και υλοποιεί

εκδοτικό πρόγραμμα με ενη-
μερωτικό, εκπαιδευτικό και
επιστημονικό χαρακτήρα και
περιεχόμενο.
-Συμμετέχει σε δίκτυα συ-

νεργασίας και αλληλοϋπο-
στήριξης ανάλογων Μουσείων
της Ελλάδας και του Εξω-
τε.ρικού
-Αναπτύσσει εκπαιδευτικά

προγράμματα για παιδιά, έφη-
βους και ενήλικες εντός και
εκτός του Μουσείου και δρά-
σεις ευαισθητοποίησης για
θέματα ιστορίας, πολιτισμού
και διαχείρισης του περιβάλ-
λοντος.
-Εξασφαλίζει την παροχή στο

κοινό αξιόπιστης επιστημονι-
κά ενημέρωση για το αντικεί-
μενο και τις συλλογές του
Μουσείου και διασφαλίζει την
σύμφωνη με τον νόμο και τον
κανονισμό απρόσκοπτη πρό-
σβαση στις συλλογές και στα
πληροφοριακά σύνολα που
οργανώνονται στο Μουσείο.
-Μεριμνά για την αποκατά-

σταση των αρχειακών συνό-
λων για την ιστορία του Δήμου
με δάνεια, ψηφιοποιήσεις και
συλλογή αντιγράφων από άλ-
λους θεσμούς, φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα.
-Καταγράφει και παρακολου-

θεί την εξέλιξη των σημαντι-
κών τοποσήμων και μνημείων
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της πόλης και οργανώνει ει-

δικές ξεναγήσεις και δράσεις
σχετικές μετην ιστορία του
δημόσιου χώρου και την αρχι-
τεκτονική και βιομηχανική
κληρονομιά.
-Οργανώνει, τέλος, την συ-

στηματική μελέτη και γνώση
για τον πληθυσμό του Βύρω-
να, την προέλευση, τα πολιτι-
σμικά του χαρακτηριστικά, την
κοινωνική οργάνωση και την
γενεαλογική του εξέλιξη με
σεβασμό στους νόμους για τα
προσωπικά δεδομένα και στις
ηθικές αξίες της προστασίας
της ιδιωτικότητας, της τιμής
και της μνήμης προσώπων και
ομάδων.
-Συνεργάζεται με τα άλλα

τμήματα, υπηρεσίες και ΝΠ
του Δήμου για την υλοποίηση
δράσεων ή την διεκπεραίωση
πάγιων λειτουργιών.
-Παρέχει τους χώρους του

για την φιλοξενία εκδηλώσε-
ων που δε θέτουν σε κίνδυνο
τα εκθέματα, τις συλλογές ή
τον εξοπλισμό του Μουσείου
και δεν προσβάλουν τον χα-
ρακτήρα του.
-Διαμορφώνει στο πλαίσιο

της επικοινωνιακής πολιτικής
του Δήμου την δημόσια εικόνα

του με την διαρκή προβολή
της δραστηριότητας του στον
Τύπο, στο Διαδίκτυο και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κοινό
Το Μουσείο απευθύνεται σε

κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα
από τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της καταγωγής, των πε-
ποιθήσεων, της γλώσσας, των
σωματικών ή διανοητικών του
ιδιαιτεροτήτων και καταβάλει

σύντονες προσπάθειες ώστε
να δίνει την ευκαιρία της επί-
σκεψης και της συμμετοχής
σε άτομα με αναπηρία.
Η απεύθυνση του Μουσείου

Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα
κλιμακώνεται κατά σειρά
- στους Βυρωνιώτες, παλι-

ούς και νέους που διατηρούν
μια ζωντανή σχέση με την
πόλη και αναζητούν ταύτιση
με την ιστορία της
- στο κοινό των ιδιαίτερων

ιστοριών στις οποίες ο Βύρω-
νας κατέχει μια κεντρική
θέση, την προσφυγική εγκα-
τάσταση, την Αντίσταση αλλά
και την μικρασιατική ιστορία.
-στους ξένους επισκέπτες

που θα εντάξουν την επίσκε-
ψη στο μουσείο σε μια επί-
σκεψη στην πόλη ή στις κον-
τινές περιοχές.
Προσωπικό• 

παροχή εργασίας 
και υπηρεσιών

Το προσωπικό του Μουσείου
αποτελείται από υπαλλήλους
του Δήμου Για εξειδικευμένες
εργασίες μπορεί να συνά-
πτονται συμβάσεις με εξωτε-
ρικούς συνεργάτες, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις για
τους ΟΤΑ και την παροχή υπη-
ρεσιών σε φορείς του δημο-
σίου.
Ειδικότερα το Μουσείο πρέπει να

μεριμνά για την μόνιμη συνεργα-
σία με πιστοποιημένους επιστή-
μονες, όπως προβλέπουν οι προ-
ϋποθέσεις αναγνώρισης των
Μουσείων από το Υπουργείο Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, όπως
Συντηρητές.
Το Μουσείο μπορεί να διαθέτει

εθελοντές με τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος, οι οποίοι εγ-

γράφονται στο Μητρώο Εθελον-
τών του Δήμου και δεν εξυπηρε-
τούν μόνιμες και διαρκείς ανάγ-
κες, όπως εν γένει εργασίες ροής.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας

του Μουσείου με Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα μπορεί να ασκούνται
σε αυτό φοιτητές και φοιτήτριες,
όπως και να εκπονούν εργασίες
με αντικείμενο το Μουσείο και τις
Συλλογές του με όρους που θα
συμφωνούνται με το Εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα και επικυρώνονται
από τα όργανα διοίκησης του
Μουσείου σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό.
Χρηματοδότηση του Μουσείου
Το Μουσείο λειτουργεί με την ευ-

θύνη και την οικονομική υποστή-
ριξη του Δήμου Βύρωνα, ο οποί-
ος παρέχει τα οικονομικά μέσα για
την λειτουργία του με εγγραφή
ανάλογων κονδυλίων στον ετήσιο
προϋπολογισμό του και με την
υποστήριξη στις λειτουργίες του
μουσείου από τις υπηρεσίες και τα
νομικά του πρόσωπα.
Το Μουσείο διεκδικεί μέσω του

Δήμου εθνικές και ενωσιακές
χρηματοδοτήσεις για την ανά-
πτυξη του εκθεσιακού του προ-
γράμματος και των υπόλοιπων
δράσεων του, τον εξοπλισμό και
την ψηφιακή του οργάνωση. Επί-
σης μπορεί να δέχεται δωρεές σε
χρήμα και επιχορηγήσεις από
ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Η διοίκηση και το προσωπικό

του μουσείου επιτρέπεται να ανα-
πτύσσουν στο πλαίσιο του νό-
μου οικονομική δραστηριότητα
με την πώληση αναμνηστικών, βι-
βλίων και οπτικοακουστικών ή
ψηφιακών έργων και να έχουν
έσοδα από παραχώρηση των χώ-
ρων του Μουσείου και παροχή

υπηρεσιών.
Συμμορφώσεις
Το Μουσείο συμμορφώνεται από-

λυτα με τις κείμενες διατάξεις για
την λειτουργία των Δήμων, τις ερ-
γασιακές σχέσεις, τα λογιστικά
πρότυπα και τον Γενικό Κανονισμό
Προσωπικών Δεδομένων.
Ισχύς – Τροποποιήσεις
Η Ιδρυτική πράξη ισχύει από την

έγκριση της από το Δημοτικό
Συμβούλιο. Κάθε τροποποίηση
χρειάζεται την έγκριση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με
τους νόμους και τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.
Το θέμα της ίδρυσης του νέου

Μουσείου Ιστορίας στο Βύρωνα
καλύφθηκε μάλιστα και από το
Αθηναικό Πρακτορείο με τίτλο
«Ο Δήμος Βύρωνα «στεγάζει»
τις ρίζες του στο δικό του Μου-
σείο Ιστορίας» σε υπογραφή του
Δημήτρη Βασιλόπουλου.
Ακολουθούν αποσπάσματα

από το κείμενο:
«Τυχερός όποιος διδάχθηκε Ιστο-

ρία», γράφει ο Ευριπίδης στα
σωζόμενα αποσπάσματα της «Αν-
τιόπης» και στον δήμο Βύρωνα θα
μπορούν πλέον να αισθάνονται
τυχεροί, αφού θα στεγάσουν την
ίδια την Ιστορία τους. Με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η
σχετική Ιδρυτική Πράξη κι έτσι η
περιοχή θα αποκτήσει το δικό
της Μουσείο Ιστορίας.
Στόχος είναι η ανάδειξη της ταυ-

τότητας της πόλης μέσα από την
προβολή των περιόδων που τη
διαμόρφωσαν, δηλαδή τα χρόνια
της δημιουργίας της με τον ερ-
χομό των προσφύγων το 1922, τα
δύσκολα χρόνια της Κατοχής και
της Αντίστασης, αλλά και τα χρό-

νια της ραγδαίας οικιστικής και
πληθυσμιακής εξέλιξης, που δια-
μόρφωσαν τη σημερινή φυσιο-
γνωμία της. Ένα Μουσείο, που
σύμφωνα με τους ανθρώπους
του δήμου φιλοδοξεί να γίνει
εστία πολιτισμού, παιδείας και
έρευνας, καθώς και σημείο ανα-
φοράς για όλη την Αθήνα.
Πέρα από το ήδη υπάρχον υλικό,

η δημοτική Αρχή είχε ζητήσει
από τους δημότες να προσφέ-
ρουν φωτογραφικό υλικό ή οποι-
οδήποτε άλλο ντοκουμέντο έχουν
από τους παππούδες, τις γιαγιά-
δες και γενικότερα τους προγό-
νους τους, στα χρόνια της προ-
σφυγιάς και της Κατοχής, και
ήδη συγκεντρώνεται ένα πλούσιο
υλικό, που μελετάται, καταγρά-
φεται και θα εμπλουτίσει τα εκ-
θέματα. Το Μουσείο θα στεγαστεί
στο παλιό Δημαρχείο, το οποίο εί-
ναι ένα ιστορικό και όμορφο κτί-
ριο στο κέντρο της πόλης.
Αντικείμενο του Μουσείου Ιστο-

ρίας του δήμου Βύρωνα θα απο-
τελέσει η μελέτη, καταγραφή,
τεκμηρίωση, παρουσίαση και προ-
βολή σε φυσικό και σε ψηφιακό
χώρο της ιστορίας, του πολιτι-
σμού, του αθλητισμού, της καθη-
μερινής κουλτούρας, της πολιτι-
στικής κληρονομιάς και του πο-
λιτιστικού αποθέματος του Βύ-
ρωνα και των κοινωνικών ομάδων
και θεσμών που φιλοξενούνται
στο έδαφος του. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δίνεται στην καταγραφή, με-
λέτη και ανάδειξη της προσφυ-
γικής, μικρασιατικής, ποντιακής,
θρακιώτικης και κωνσταντινου-
πολίτικης κληρονομιάς καθώς και
της ιστορίας και της παράδοσης
των Αρμενίων.»

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
η Ιδρυτική Πράξη του Μουσείου Ιστορίας Βύρωνα που θα στεγαστεί στο Παλιό Δημαρχείο



Όταν η σύζυγος θυσιάζει την γυναίκα 
Του κ. Π. Παλαιολόγου  (δημοσιεύτηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 1958)

Κύπρου και 
Ερυθραίας 1

Βύρωνας 
Tηλ.: 

210 7668588
Kιν.:

6945748947
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Μεγάλη, άραγε, ή καλωσύνη
της, ή μεγάλη ή τασις της στον
έξευτελισμό; 

Ακούστε και κρίνετε: Θύμα της
εξαιρετικής καλωσύνης της θε-
ωρείται η γυναίκα αυτή που έχει
μεταμορφώσει τον εαυτό της σε
υπηρέτρια του άντρα της. Ούτε
τα νειάτα, ούτε η ομορφιά, ούτε
η προίκα της ελειψαν. Λευκό το
μητρώο της. Τίποτα εις βάρος
της. Άλλες, χωρίς το δικό της
εφοδιασμό, προβάλλουν αξιώ-
σεις, ποζάρουν, διεκδικούν δι-
καιώματα, γίνονται τυραννικές,
παίρνουν την πρώτη θέση στη
συζυγική αμαξοστοιχία.

Η σημερινή μας κυρία, κατά-
φορτη απο χαρίσματα, ταξιδεύει
με τη σκευοφόρο. Σε θέση πο-
λυτελείας ο άντρας της  στην τε-
λευταία θέση αυτή.

Γιατί η ταπείνωση; Επειδή σας
απαντούν  είναι «καλή». 

Μαύρη καλωσύνη.  Μια καλω-
σύνη που, χωρίς να δίνει χαρά σε
κανένα οδηγεί στη δική της δυ-
στυχία. Άν μπορεί να νοηθεί κα-
λωσύνη ή ταπείνωσις. Άλλο κα-
λωσύνη καί άλλο τσαλάκωμα της
περηφάνειας. Τη ραπίζεις στο
ένα μάγουλο, και  αυτή όχι μόνο
δεν αμύνεται, αλλά στρέφει και
τό άλλο. Υποζύγιο τού άντρα της.
'Ο ένας διατάζει, η άλλη εκτελεί.
Ο ένας αφέντης, η άλλη σκλάβα
του. Για να μη του φάμε, όμως, το
δίκιο, πρέπει να πούμε ότι δεν εί-
ναι αυτός που από δεσποτισμό
δημιούργησε τέτοια κατάστασι. Η
ίδια, με τη δουλικότητα της, τον
κακόμαθε και σβήνοντας την
προσωπικότητά της, προσπα-
θώντας να προλάβει τις επιθυμίες
του, ή και δημιουργώντας επι
τριετίας που δεν είχε εκδηλώσει,
του αλλοίωσε τον χαρακτήρα, 

και από ένας συνηθισμένος
τύπος πού ήταν, έγινε ο σατρά-
πης, ο οποίος δίνει προσταγές
καί ταπεινώνει τη συνοδοιπόρο
του...Και να σκέπτεται κανείς
ότι παντρεύτηκαν από έρωτα...
Από τις πρώτες, όμως, μέρες της
ένωσεώς τους τέτοια ήταν η τα-
κτική που ακολούθησε, ώστε
μοιραία βάδισαν προς την οδό
της υποδουλώσεως της μιας
στον άλλον. Μοναχοκόρη και
χαϊδεμένη. Μη στάξει και μη
βρέξει την είχαν στο σπίτι της. 

Στα πούπουλα μεγάλωσε.  Πώς
τα κατάφερε να γίνει στη συζυ-
γική της στέγη η υπηρεσία; Μια
υπηρεσία του παλιού καιρού. Για-
τί, οι σημερινές αμύνονται και
δεν σ’ αφήνουν να τους πάρεις
τον αέρα.

Δεν κάνετε να σηκώσετε χέρι
πάνω στην κοπέλλα που σας
υπηρετεί; 

Άν δεν σας φερθεί κατά τον
ίδιο τρόπο, θά σας πάει στην
αστυνομία.

Απλή παρατήρηση της κάνε-
τε και δεν την ανέχεται σας
αυθαδιάζει.

Χωρίς άμυνα η δική μας, η
«Καλή». Σκύβει μοιρολατρικά
το κεφάλι σ’ όλες τις δοκιμασίες
που μόνη της δημιούργησε.
Πλήρης εγκατάλειψης του εαυ-
τού της. Βλέπει περιποιημένες
τις άλλες γυναίκες, τις γνω-
στές, τους συγγενείς, τις γει-
τόνισσες και απορεί... Σαν να
μην είναι στη φύση του θηλυκού
ο στολισμός, η κοκετταρία, η
προσπάθεια ν’ αρέσει σε όλους
και ιδιαίτερα στον ανθρωπο που

αγαπά. Με διαφορετικό τρόπο
λειτουργεί το δικό της ένστικτο.
Ή εικόνα της παραμελημένης.
Σε διάσταση με τον καθρέφτη
της. Το φόρεμα γι’ αυτήν είναι
ένα απλό κάλυμμα. Δεν είναι,
όπως για τις άλλες, μέσον για
να γίνει ενδιαφέρουσα.

Βλέπετε γυναίκες, από τις
οποίες λείπουν τα οικονομικά
μέσα, και όμως, κατορθώνουν
να φαίνονται κομψές. Η«Καλή»
δέν κάνει χρήση των μέσων
πού διαθέτει...

Κατά την πρώτη περίοδο του
γάμου της ό άντρας της έξε-
δήλωνε τον ενδιαφέρον του
για την περιβολή της. Την ρω-
τούσε άν της χρειάζονταν φο-
ρέματα, καπέλλα, τσάντες, όλα
τά εξαρτήματα της γυναίκας.
Σταθερά αρνητική ήταν η απάν-
τησή της. ΄Ετσι, όμως, ήλθε η
ώρα που ό άντρας έπαυσε να
ρωτά.  Κάτι χειρότερο : άν τα
πράγματα έφθαναν στο νυν και
αεί και το βεστιάριο της «Κα-
λής» καταντούσε σε τέτοιο ση-
μείο καταρρεύσεως, ώστε αναγ-
καζόταν κάτι να του ζητήσει, τό
μικροαίτημα του ερχόταν άσχη-
μα, του φαινόταν δυσάρεστο,
τό εύρισκε έξω άπό την τάξη
στην οποία η ίδια τον είχε συ-
νηθίσει.

Νάχει ανάγκη από παπούτσια
η «Καλή»! Τι άλλο θ’ ακούσου-
με;...

Οί περιπτώσεις, όμως, του
αιτήματος ήταν τόσο σπάνιες...
Τίποτα στα μάτια της. Ένα πλά-
σμα χωρίς οντότητα γεννημένο
για να ευχαριστήσει τους άλ-

λους. Μοναδική χαρά της να δει
εκείνον ευχαριστημένο η ευ-
τυχία της, ήταν καταλαβαίνει τις
έπιθυμίες του...

Θυσία χωρίς αποτέλεσμα.
Όσο άναλίσκεται στή,...δουλική,
τόσο τον κάνει» περισσότερο
ιταμό, πιο βάναυσο, πιο απαι-
τητικό... Δεν τον ημερεύει τον
αγριεύει. Κάτι ακόμα: τον κάνει
να νοιώθει ότι δεν έχει κοντά
του γυναίκα, άλλα μια οικονόμο.
Δεν είναι οικονόμος που ζήτη-
σε. σύζυγο ήταν η επιθυμία του
να αποκτήσει. Ή σύζυγος,
όμως, έγινε σκούπα, έγινε
σφουγγαρόπανο, έγινε κατσα-
ρόλα, έγινε στιλβωτής για να
του καθαρίζει τα παπούτσια...

Συγχωρούν τέτοιες προσφο-
ρές οί άντρες; Περισσότερο
ίσως συγχωρούν την ακατα-
στασία του σπιτιού παρά τη
δουλοποίηση της γυναίκας
τους. Αλλά υπάρχει ο μέσος
δρόμος. Ούτε η δουλεύτρα να
φάει τη γυναίκα, ούτε η γυναί-
κα ν’ άφήσει το σπίτι σε άπο-
σύνθεση. Δεν είναι ό δρόμος
που ακολουθεί  η «Καλή». Έξω
από τό μέτρο, και αυτή υποφέ-
ρει και ό άντρας της δεν είναι
ευχαριστημένος. Τον μακαρί-
ζουν οί άλλοι για την νοικο κυ-
ρωσύνη, την καλωσύνη, την
αυταπάρνηση της γυναίκας του.
Κουνάει τό κεφάλι του αυτός.
Άς ήταν ολιγώτερο καλή, άς μη
κατεχόταν τόσο από το πνεύμα
της θυσίας, ας την ένοιωθε και
μια στάλα γυναίκα στο πλευρό
του. Θα ήταν και αυτός καλά και
η «Καλή» καλύτερα...

Κρεοπωλείο
Σκουτελογιώργης 



Μετά το ηρωϊκό ολοκαύτω-
μα των τριών αγωνιστών που
θυσίασαν την ζωή τους για
την ελευθερία των Λαών, στο
Θρυλικό κάστρο του Υμηττού,
ένας άλλος δρόμος, έχει τώρα
την σειρά του να γίνει γνω-
στός, όχι μόνο στους νέους
συμπολίτες μας, αλλά και σε
όλους εμάς που ζούμε με τις
αναμνήσεις απο τα δύσκολα
πέτρινα χρόνια των δεκαε-
τιών που πέρασαν.

Ναι, παιδιά... Πρόκειται για
την οδό Δερβενακίων, (τιμη-
τικό όνομα απο την μάχη στα
Δερβενάκια, στην ελληνική
επανάσταση του 1821). Τον
δρόμο των μεγάλων αντιθέ-
σεων. Και το λέω αυτό διότι
κατά την ταπεινή μου γνώμη,
ο δρόμος αυτός στον οποίο
τυχαίνει να κατοικώ, είναι
φορτωμένος με όλων των ει-
δών ανεξίτηλες πολιτικές και
οικονομικές αποχρώσεις που
δεν μπορεί να τις σβήσει ο
χρόνος.

Περπατώντας λοιπόν απο
μικρό παιδί, κατέγραφα στην
μνήμη μου όχι μόνο την οικι-
στική αλλαγή αλλά και τα πρό-
σωπα των συμπολιτών μου,
που είχα την τύχη να γνωρίζω,
λόγω της παραδοσιακής μου
εργασίας σαν διανομέας γα-
λατάς, απο το γαλακτοπω-
λείο “Ηρώον” και πρατήριο
της Ε.Β.Γ.Α. των γονιών μου.

Με αφετηρία την πλατεία
Αγίας Λαύρας και το μνημείο
των Ηρώων. η οδός Δερβε-
νακίων πλαγιασμένη στους
πρόποδες του λόφου “Άρη

Αλεξάνδρου”, (πρώην λόφος
Γερμανού-από το γνωστό κα-
νόνι που είχαν στημένο οι
γερμανοί κατακτητές, για να
ελέγχουν το πολεμικό εργο-
στάσιο Μαλτσινιώτη, σήμερα
ΠΥΡ-ΚΑΛ), εκτείνεται σε ένα
μήκος του ενός χιλιομέτρου
περίπου καταλήγοντας στο
παλιό λατομείο εργάνη, όπου
σήμερα διέπεται η άθληση
των παίδων, με πολτιστικά
κέντρα και το μουσικοθέατρο
των Βράχων “Μελίνα Μερ-
κούρη”, έργο των κατοίκων
Βύρωνος και Υμηττού, με
μπροστάρη τον ανυπέρβλητο
Δήμαρχο και Συγγραφέα (πο-
λιτικό) Ανδρέα Λεντάκη.

Ως πρώτη λοιπόν, χαρακτη-
ριστική μορφή που έρχεται
στην μνήμη μου είναι ο αι-
ωνόβιος μικρασιάτης Σμυρ-
νιός, κ. Λουκάς Αρναούτης ή
Αρναούτογλου, πρωταθλητής
δρομέας με μετάλλεια σε
αθλητικές εκδηλώσεις της
Σμύρνης πριν την καταστρο-
φή (Βλ.Κοσμά Πολίτη).

Δεν γνωρίζω που ανήκε
Απόλλων ή Πανιώνιο (τα δύο
ιστορικά πολιτιστικά και αθλη-
τικά κέντρα-σωματεία της
Σμύρνης).

Πολύ κοντά συναντάμε τον
πολιτικάντη ιχθυέμπορο στην
Βαρβάκειο Αγορά, κ. Νίκο Τρί-
κατζη, με το απέραντο πάν-
τοτε καλοσυνάτο χαμόγελό
του.

Ο δε, κ. Κώστας Σάκος,
οδοντίατρος και πρώτος Δή-
μαρχος της Δημοκρατικής πα-
ράταξης , αφότου ο Υμηττός
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Οδός Δερβενακίων
Ο δρόμος των μεγάλων αντιθέσεων 

Χρονικό του Ανδρέα Κύρκου 
έγινε από Κοινότητα, Δήμος
στις Δημοτικές εκλογές του
1963.

Μία άλλη φιγούρα είναι ο
παραδοσιακός βαρκάρης, ο
Μαθιός, που οι βαρκούλες
του αρμενίζουν ακόμα και σή-
μερα στον Αργοσαρωνικό και
όχι μόνο.
Ο μπακάλης, πρώην αστυ-

νομικός κ. Κώστας Ρούσσος
και απέναντι ακριβώς στην
γωνία ο γνωστός τότε κο-
σμηματοπώλης κος Ζώης, με
παράπλευρο γείτονα στην οδό
Θυρών, τον Αστυνομικό Δι-
ευθυντή της αγορανομίας
Αθηνών, κ.  Γιάννη Παπανικο-
λάου. Αυστηρός-Δίκαιος-Αδέ-
καστος. Ο Θεός να του δίνει
χρόνια ακόμα και σήμερα.
Στο νούμερο 25 της οδού

Δερβενακίων, κάθε μέρα θα
συναντούσα τους γνωστούς
φίλους των γονιών μου. Τον
Γυραλαίο Χιώτη, αυτοκινητι-
στή κ. Στράτο Ματσούκη με
την αξιοσέβαστη σύζυγό του,
κα Άννα Κουμπούρα (πατρώ-
νυμο) με καταγωγή την Μά-
δυτο της Ανατολικής Θράκης
και πατρίδα της μητέρας μου
Ευανθίας Ιωάννου Δούκα (πα-
τρώνυμο). Ο κος Στράτος διε-
τέλεσε ενεργός συνεργάτης
στην οργάνωση των Αστικών
Συγκοινωνιών  Αθηνών - Πει-
ραιώς με την επωνυμία
Α.Σ.Π.Α.
Στην γωνία με την οδό Αμα-

σείας βρίσκονται αντικριστά οι
δύο οικίες των κ.κ. Κωνσταν-
τίνου Σηφάκη, εγγονό του
κρητικού καπετάν Σήφακα
στα βουνά του Ψηλορείτη και
κ. Στράτου Πετρέλη, “πατέ-
ρα” της εσωτερικής διακό-
σμησης των σπιτιών (ταπε-
τσαρίες), να μας δίνουν ένα
ξεχωριστό βάρος στο οικογε-
νειακό περιβάλλον της πε-
ριοχής με την φροντίδα των
γραφικών κηπουρών, Κώστα
Ραϊση και Ανέστη Ιντζόγλου.
Η οικογένεια Σηφάκη έλαβε

το προσφυγικό οικόπεδο με
πληρωμή, επειδή η σύζυγός
του Βασιλεία Αντωνιάδου, κα-

θηγήτρια γαλλικών με γενέ-
τειρα στην Σμύρνη, χτίστικε το
1930, είναι δε απο τα πρώτα
σπιτια στην οδό Δερβενακίων.
Ο κ. Πετρέλης το έχτισε το
1939. 
Ο Νικόλαος Σηφάκης, πατέ-

ρας του Κωνσταντίνου, διε-
τέλεσε φιλόλογος καθηγη-
τής, Γυμνασιάρχης και συγ-
γραφέας. Συντάκτης του
γλωσσολογικού λεξικού ΠΑ-
ΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ και πολλών
συγγραμάτων. Επίσης ο αγα-
πητός σε όλους υιός του Κων-
σταντίνος Σηφάκης, τ.Δ/ντής
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, άριστος κρι-
τικός γραπτών άρθρων και
φιλομουσικός πιανίστας, μας
γοήτευε με τον πρωτότοκο
υιό του Νίκο Σηφάκη (επίσης
γλωσσολόγο, τακτικό καθη-
γητή στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών) με τις νέες τραγουδί-
στριες Μαριάνα Χατζοπούλου
και Μυρτώ Δουλή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ

και κάθε χρόνο η οδός Δερ-
βενακίων στις 6 Δεκεμβρίου,
εορτή του Αγίου Νικολάου,
γέμιζε απο μαθητές και μα-
θήτριες που ερχόντουσαν να
τους ευχηθούν χρόνια πολλά,
κάτω απο τις μουσικές μελω-
δίες του Κωνσταντίνου και
του υιού του Νικόλαου.
Ο Ευστράτιος Πετρέλης με το

πανέμορφο πέτρινο σπίτι,
πραγματικό στολίδι στον Υμητ-
τό, υπήρξε και πρωτεργάτης
του Φιλοπρόοδου Ομίλου
Υμηττού Φ.Ο.Υ. απο την ίδρυ-
σή του το 1955 με κλειστές
προσφορές του μέχρι και την
αγορά του πρώτου πιάνου,
διασκεδάζοντας αφιλοκερδώς
μα τον πιανίστα Κώστα Ση-
φάκη, μικρούς και μεγάλους
στον υπαίθριο κινηματογράφο
“Αμύντα”.
Πέραν όμως όλων αυτών των

ευχάριστων δημιουργιών, με
πρότυπο την πολιτισμική ταυ-
τότητα, μικροί και μεγάλοι και
ιδίως οι μεγαλύτεροι ζήσανε
και στιγμές δυσάρεστες, με το
να βλέπουν νυχθημερόν τους

βάρβαρους κατακτητές της
πατρίδας μας, γερμανούς, τα-
λούς να διασχίζουν τον πανέ-
μορφο δρόμο μεταφέροντας
αιχμάλωτα παλικάρια αγωνι-
στές, στα νταμάρια για να
τους εκτελέσουν. Τι ντροπή
Θεέ μου, ο πρωτογωνισμός
ξεπερνούσε τα όριά του. Τα
μεγάλα παιδιά κάτω απο τους
οδυρμούς των μανάδων που
έχασαν τα παιδιά τους μαζέ-
βανε τους κάλυκες μετρώντας
τον αριθμό των άδικα εκτελε-
σθέντων.
Κάποιες φορές ακούω ένα

παλιό τραγούδι με τον εξαί-
ρετο ερμηνευτή Μανώλη Αγ-
γελόπουλο, (πόσο μας λεί-
πει). Αναφέρεται στην Μι-
κρασιατική καταστροφή με
τις μανάδες να κλαίνε τα σκο-
τωμένα παιδιά τους, με τον
χαρακτηριστικό στίχο που κό-
βει την ανάσα...
“Η μάνα η τούρκα, η μάνα η
γκρέκα, τους κλαίνε ακόμα,
τους κλαίνε ακόμα.

Εσύ κύριε Ερντογάν, δεν
έχεις κανένα φίλο Έλληνα να
σου το τραγουδίσει στο παλάτι
σου; 

Νομίζω ότι υπάρχει ένας.
(φωνή βοόντως εν την ερή-

μω).
Αλλά που ξέρεις, γίνονται

και θαύματα.
Αδελφοί μου αναγνώστες

συγχωρέστε με, αλλά οι αλή-
θειες πρέπει να γράφονται
και να καταγράφονται, απο-
τυπώνοντας στην μνήμη, τους
αγώνες των ελλήνων αγωνι-
στών. Ο Θεός να βάλει το
χέρι του παιδιά.

Αν και εγώ θα προτιμούσα το
πόδι του σε μερικούς. Αν
υπάρχει δηλαδή Θεός. Ήμαρ-
τον.

Μια μικρή ιστορία που μοι-
άζει  σαν παραμύθι, είναι όμως
αληθινή. 
Στο σπίτι μας, ο παππούς φι-

λοξενούσε και δύο ορφανά
ανήψια. Την Αγγελική και τον
Γιώργη.

Συνέχεια στη σελίδα 8
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Οδός Δερβενακίων ο δρόμος των μεγάλων αντιθέσεων 
Χρονικό του Ανδρέα Κύρκου 

φός του,  Γρίβας Ιωάννης, νο-
μικός Πρόεδρος του Αρείου Πά-
γου και υπηρεσιακός πρωθυ-
πουργός στις βουλευτικές εκλο-
γές του 1990. Στο ίδιο τετρά-
γωνο, θα συναντήσουμε την
οικία του Πάτροκλου Πανονίδη,
πρωτοψάλτη στην ενοριακή εκ-
κλησία ‘’Μεταμόρφωση του Σω-
τήρως’’ με τον γιο του Τάκη Πα-
νονίδη, ονομαστό φωτογράφο
του Παναθηναϊκού. Και δίπλα
του αντιδημάρχου κ. Δημήτρη
Βασιλακάκη στις δημοτικές επι-
χειρήσεις Βύρωνα με συγκά-
τοικο τον ιατρικό επισκέπτη
Ευάγγελο Καβαλιεράτο που
απεβίωσε. Οι κληρονόμοι του το
επούλησαν στην επίσης Ιατρική
επισκέπτρια Αθηνά Γραμματι-
κοπούλου με την φαρμακοποιό
αδελφή της Ατζελίνα (Αγγελι-
κή).  Απέναντι ακριβώς βρίσκε-
ται το δικό μου σπίτι ανακαινι-
σμένο, με παραγωγικά δέντρα
με το καθημερινό μου χόμπι, να
τα φροντίζω με αγάπη, περ-
νώντας με δημιουργία τις συν-
ταξιοδοτικές μέρες της ζωής
μου. 

Η επόμενη μεγάλη αξία της
περιοχής είναι το ιδιόκτητο σχο-
λείο της κυρίας Μποσινάκου, με
τους πολυάριθμους συναδέλ-
φους δασκάλους της παριανής
οικογένειας Χρήστου Αλιμ-
πράντη. Εδώ θέλω να ευχαρι-
στήσω ιδιαιτέρως τον διευθυν-
τή της εφημερίδας ‘’Παριανά
Νέα’’, κ. Νίκο Αλιμπράντη, ακα-
δημαϊκό, για τα εύσημά του λό-
για στο βιβλίο πο έγραψα με τίτ-
λο ‘’Όπου ο νους μας ταξιδεύει’’.
Κύριε Νίκο σε ευχαριστώ πολύ.
Α.Κ.Κ. 
Μία μεγάλη μορφή των γραμ-

μάτων και της τέχνης που έζη-
σε σε αυτόν τον τόπο είναι και
ο αείμνηστος δημοσιογράφος
και θεατρικός συγγραφέας κ.
Ιωάννης Μπέρτσος. Αρκάς με
ρίζες από τα Κούλα της Ιωνίας,
πρωτεργάτης στις ονομασίες
των δρόμων. Το χαρακτηριστι-
κό σταυροδρόμι Κούλων και
Δερβενακίων, στέλνει το νου
μας σε πορφυρογέννητους και-
ρούς. Συντάκτης Διευθυντής
της πολιτικής εφημερίδας
‘’Έθνος’’. Στην εποχή του ως θε-
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Η θεία Αγγελική, εργαζόμε-

νη στου Μαλτσινιώτη αγα-
πιόνταν με έναν αυστριακό
Αξιωματικό. Αστειευόμενοι με
τις λέξεις ‘’Κουμουνής’’ η θεία,
‘’φασίστ’’ ο Βάλτερ, τσακω-
θήκανε. Σε πείσμα η ερωτευ-
μένη Αγγελική πήρε ένα
άσπρο σεντόνι και το έβαψε
με ώχρα κόκκινο και το κρέ-
μασε στο μπαλκόνι. Σε μηδέν
χρόνο πλακώσανε οι γερμα-
νοί. Ο Γιώργης που κρυβότα-
νε μεσα λαχταρισμένος, βού-
τηξε απέναντι στο πηγάδι του
Μητσάνη όταν φτάσανε οι
γκεσταπίτες η γιαγιά έβγαζε
με τον κουβά ένα κρύο καρ-
πούζι, τους το πρόσφερε, το
πήρανε και πάει. Έτσι γλίτω-
σε ο αγωνιστής Γιώργης. Συγ-
χωρέθηκε σχεδόν κατοστά-
ρης.

Αφήγηση από τον γαμπρό
του κ.  Μητσάνη, Θανάση Βα-
σιλακάκη. Ο δε παππούς μου
θαλασσινός καπετάνιος, έλε-
γε γελώντας, ‘’τα φουρτου-
νιασμένα κύματα της θάλασ-
σας είναι πολύ μικρά μπρος
στη φουρτουνιασμένη καρ-
διά μιας κόρης που αγαπάει”.

Συνέχεια...
Στην γωνία με την Καλλι-

πόλεως θα συναντήσουμε το
μεγάλο παραδοσιακό σιδε-
ράδικο του κ. Γιώργου Λάλα
και αμέσως μετά το γνωστό
σπίτι των οικογενειών Γρίβα. 

Παιδιά δύο αδελφών, τα συ-
νώνυμα εξαδέλφια. Ο μεν
πρώτος Γιάννης Γρίβας ονο-
μαστός δάσκαλος της ελληνι-
κής επιπλοποίας και ο κατά αρ-
κετά χρόνια νεότερος ξάδελ-

ατρικός συγγραφέας μας δια-
σκέδαζε θεατρικά και στο ρα-
διόφωνο με τα κωμικά επεισό-
δια του γνωστού αρμένη ηθο-
ποιού Νίκου Τριανταφυλλίδη,
με το καλλιτεχνικό όνομα ‘’Αγ-
κόπ’’.Ο δε γιός του, Γιώργος
Μπέρτσος, δημοσιογράφος,
αθλητικογράφος και σπίκερ των
ποδοσφαιρικών αγώνων, με
τον παλμό της φωνής του, ξε-
σήκωνε τις καρδιές μας, περι-
γράφοντας χαρακτηριστικά τις
εξελίξεις των παιχνιδιών και
συγκεκριμένα στο παιχνίδι των
εθνικών ομάδων Ελλάδας-Γαλ-
λίας το 1960. ‘’Την μπάλα την
έχει ο Ροσσίδης, κάνει πάσα
στον Μπέμπη, αυτός στον
Υφαντή που μπαίνει με φόρα
και σουτάρει......αχ,αχ,αχ... τι
χάσαμε..η μπάλα βρίσκει δο-
κάρι. Την μπάλα την έχει ο Νεμ-
πίδης, την δίνει στον Πανάκη, ο
Βαγγέλαρος μπαίνει με φόρα
και σουτάρει και γκόλ...γκολ
αγαπητοί μου ακροατές, βάλα-
με γκολ, με τον Πανάκη γκολ....”
Τι να πω..αλησμόνητα παιδικά
χρόνια. Ανηφορίζοντας πλέον
προς το τέλος της διαδρομής
μου, θα θυμηθώ τον αλησμό-
νητο Ιπποκράτη Παπαθεοδώ-
ρου, πατέρα του προπονητή
της Εθνικής Νέων στο μπά-
σκετ, όπου καιι κατακτήσαμε το
Ευρωπαϊκό κύπελο.
Στην συμβολή των δρόμων

Μελίνας Μερκούρη, Πανόρμου
και Δερβενακίων, ένα τσούρμο
παιδιά θα καλημερίζουμε τον
πάντοτε καλοσυνάτο ρουμε-
λιώτη ηθοποιό, Γιώργο Φούντα.
Αναμεσά μας βέβαια και τα

παιδιά του, Θύμιος και Τζέλα,
φωνάζοντας το χαρακτηριστικό

“ Στέλλα κρατάω μαχαίρι” από
το ομώνυμο έργο του Ελληνι-
κού Κινηματογράφου. Τέλος,
μεγάλη αντίθεση είναι και η
στάνη (μαντρί) με γίδια και πρό-
βατα του Πράγκα, που με σύν-
τροφο τον βοσκό Κοντούλη Αν-
δρέα με την παραδοσιακή φλο-
γέρα του αλλά και τις εμφανί-
σεις του στον ελληνικό ασπρό-
μαυρο κινηματογράφο.. Στο χω-
ριό μου, μικρό τσομπανάκι, η
μουσική της φλογέρας με μά-
γευε. 
Για αυτό και το υποστηρίζω με

εθνική περηφάνια, ότι το δη-
μοφιλέστερο μουσικό όργανο
στον τόπο μας, με το ιστορικό
υπόβαθρο είναι η φλογέρα. Διό-
τι ο βοσκός παίζει συνεπαρμέ-
νος την φλογέρα, τραγουδάει
την Αστέρω, την Γκόλφω, την
Μαρία Πενταγιώτισσα, φυλάει
τη βοσκοπούλα, και φυλάει και
τα πρόβατα. Αξιοσημείωτο εί-
ναι ότι ο Πράγκας θεωρείται
σαν ο πρώτος βοσκός του Δή-
μου Αθηναίων. Το δε επίσημο
όνομά του είναι Γεώργιος Μερ-
κούρης, γεννηθείς στην οδό
Κανάρη 6 στον Βύρωνα. Απε-
βίωσε 102 ετών.
Οι αναμνήσεις σε εμάς τους

μεγάλους έχουν πολύ μεγάλη
σημασία διότι θυμόμαστε και
τιμούμε τις παραδόσεις της πα-
τρίδας μας, μεταφέροντας τα
ήθη και τα έθιμα στις νεώτερες
γενιές, όπως μας ορίζει η πολι-
τιστική ιστορική μας ταυτότητα. 

Σας χαιρετώ θερμά, 
με αγάπη 

Ο ταπεινός σας φίλος
Ανδρέας Κων/νος Κύρκος



Συνεργείο Αυτοκινήτων 
Πανταγιάς Κ. Ιωάννης Πανταγιάς Κ. Ιωάννης 

Φλέμιγκ 85 Βύρωνας τηλέφωνο: 210 76.55.726

Χρυσοστόμου
Σμύρνης 109,

Βύρωνας
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7668332,
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E-Mail : 
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Παιδικά 
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Μια ομάδα – ένα όραμα – ένα μονοπάτι
Υμηττός Trail

Συνέχεια από τη σελίδα 1
του, περπατήσαμε κάτω από

τα δέντρα του, μυρίσαμε το θυ-
μάρι του, τη ρίγανή του, δοκι-
μάσαμε τα κούμαρα του το φθι-
νόπωρο, τα μανιτάρια του με τις
πρώτες δυνατές βροχές, γλι-
στρήσαμε στις λάσπες, στις
πέτρες του. Γνωρίσαμε τη χλω-
ρίδα και την πανίδα του. Μάθα-
με, ζήσαμε την μοναδική ομορ-
φιά του Υμηττού.
Ο Υμηττός χρειάζεται την αγά-

πη και την φροντίδα μας. Μπο-
ρεί να συνεχίσει να βρίσκεται
εκεί μόνος του για χρόνια και
χρόνια και να βασιλεύει, όπως
έκανε μέχρι τώρα. Αν όμως θέ-
λουμε να κουβαλάει τις όμορ-
φες στιγμές μας, τα όνειρά
μας, τις συζητήσεις, τα παιχνί-
δια μας, θα πρέπει να τον φρον-
τίσουμε.
Ο Υμηττός έχει παρελθόν, πα-

ρόν και μέλλον. Έχει ιστορία μο-
ναδική, όπως οι ιεροί χώροι λα-
τρείας που είναι διάσπαρτοι σε
ολόκληρο τον ορεινό όγκο, δια-
φορετικών χρονικών περιόδων
και λατρευτικών στοιχείων. Έχει
μοναδική φυσική ομορφιά που
την ορίζουν τα πολλά σπήλαιά
του, τα πολλά υπόγεια νερά
του, που για αιώνες πότιζαν
την Αττική γη, οι συνεχείς εναλ-
λαγές τοπίου, η άφθονη βιο-
ποικιλότητα του, τα μοναδικά
είδη φυτών, τα ζώα, τα πτηνά
του.

Ένα βουνό γεμάτο ζωή. Μια
ζωή που την έδινε και συνεχίζει
να τη δίνει σε όποιον του τη
ζητά! Ιερά γονιμότητας, τόποι
λατρείας της θεάς Αφροδίτης,
της Κυβέλης, της Δήμητρας,
του Δία, του Απόλλωνα, του
Πάνα. Μοναδικό εμπορικό σταυ-
ροδρόμι και οικονομικό κέντρο
για πολλά χρόνια στο μεσαίωνα
και την Τουρκοκρατία. Βότανα
με θεραπευτικές ιδιότητες γε-
μίζουν τις πλαγιές του και δεν
άργησε να γίνει θεραπευτικό
κέντρο για πολλά χρόνια. Όλα
αυτά είναι στοιχεία που πρέπει
να συνεχίσουν να μας δίνουν
γνώση, να μας δίνουν ζωή.
Αυτό που σκεφτήκαμε ως τρό-

πο για να συνεχίσει το βουνό να
μας προσφέρει, αλλά και να
προστατεύεται είναι τα μονο-
πάτια του. Η σύνδεση του αν-
θρώπου με το βουνό. Αυτά τα
μονοπάτια πρέπει να προστα-
τέψουμε και αν το καταφέρου-
με, αυτό το βουνό θα συνεχίσει
να βασιλεύει δίπλα στη Αθήνα.
Μονοπάτια με Ευρωπαϊκή πι-
στοποίηση, δοκιμασμένος τρό-
πος σε πολλούς ορεινούς όγ-
κους σε όλη την Ελλάδα, είναι
ο τρόπος προστασίας του Υμητ-
τού. Και εδώ ο Υμηττός συνε-
χίζει να είναι γενναιόδωρος.
Πολλά υπέροχα μονοπάτια χα-
ραγμένα πάνω του για αιώνες.
Γεμάτα με ότι χρειάζεται ο πε-
ζοπόρος για να γεμίσει με ει-

κόνες την καρδιά, την ψυχή
και το μυαλό του. Αυτά τα μο-
νοπάτια τα περπατήσαμε, τα
αποτυπώσαμε στο χάρτη. Αυτά
τα μονοπάτια θα δημιουργή-
σουν το Ευρωπαϊκά πιστοποι-
ημένο μονοπάτι του Υμηττού, το
Υμηττός Trail. Αυτά τα μονο-
πάτια περπάτησαν οι γονείς
μας, περπατήσαμε εμείς και
θέλουμε να τα περπατούν και
τα παιδιά μας.
Το όνειρο λοιπόν ξεκίνησε πριν

έξι χρόνια το Μάιο του 2015,
από μια περιπατητική ομάδα
την Περιπατητική Ομάδα Υμητ-
τού, που ζούσε το βουνό κάθε
Κυριακή, και μέσα από αυτή
την ομάδα, άτομα με γνώσεις
του αντικειμένου, ξεκίνησαν να
συζητάνε να σχεδιάζουν και να
περπατάνε σπιθαμή προς σπι-
θαμή το «μονοπάτι». Τα προ-
βλήματα πολλά, αλλά το μεγα-
λύτερο ένα. Πως θα αποφασί-
σουμε από κοινού, με όσους
ασχολούνται με τον Υμηττό,
πως πρέπει να γίνει αυτό το μο-
νοπάτι, που και πότε. Πολλές οι
άκαρπες προσπάθειες όλα τα
χρόνια μέχρι σήμερα από πολ-
λούς. Προσπάθειες που το μόνο
που κατάφεραν ήταν ένας «τε-
μαχισμένος» Υμηττός χωρίς
αρχή και τέλος. Ένα Υμηττός
που για να τον περπατήσεις
και να τον χαρείς, είναι καλύ-
τερα να το κάνεις με κλειστά
μάτια τώρα, διαφορετικά κιν-

δυνεύεις αλλού να ξεκινήσεις
και αλλού να φτάσεις.
Βάλαμε κάτω τους χάρτες,

βρήκαμε και συνομιλήσαμε με
περιπατητές, ανακαλύψαμε
μέρη και πολλά άγνωστα μέχρι
τώρα στοιχεία. Δουλέψαμε σε
αυτά με ομάδες εθελοντών πε-
ζοπόρων. Κάναμε δράσεις, τις
αξιολογήσαμε, βγάλαμε απο-
τελέσματα. Όλα τα δουλέψαμε
με αγάπη και πολύ μεράκι. Μετά
από πολλές ώρες δουλειάς
τόσο στο πεδίο όσο και στα
γραφεία μας, αποφασίσαμε ότι
έπρεπε το όνειρο να πάρει σάρ-
κα και οστά.
Χρονικά το ιστορικό των ση-

μαντικών στιγμών μέχρι την
υπογραφή του μνημονίου:
• Μάιος 2015 ξεκινάει η δημι-

ουργία της ομάδας
• 2017 ξεκινά η συνεργασία για

δράσεις στον Υμηττό με άλλες
εθελοντικές ομάδες.
• 2017 ξεκινά η συνεργασία με

την ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ και τον τοπο-
γράφο αγρονόμο κο Δημήτρη
Θεοδοσόπουλο που ενισχύει
σημαντικά τα θεματικό πλαί-
σιο των πεζοποριών μας και
μας γνωρίζει την ιστορία και γε-
ωλογία του Υμηττού.
• 2017 ξεκινά η συνεργασία με

τον κο Σταύρο Αποστόλου και
τη «βιοποικιλότητα του Υμητ-
τού», σελίδα που διαχειρίζεται
στο FB, ερασιτέχνη και με βα-
θιά γνώση της βιοποικιλότη-

τας του Υμηττού που μας προ-
σφέρει ακούραστα τις γνώσεις
του.
• 2017 ξεκινάει η συνεργασία

με την κα Γεωργία Κανελλο-
πούλου μηχανικό περιβάλλον-
τος που μας βοηθάει στις θε-
ματικές δράσεις της ομάδας,
οργανώνουμε τις Πράσινες Πο-
λιτιστικές • 2018 με την βοήθεια
και την συνεισφορά των παρα-
πάνω η ομάδας μας γίνεται φυ-
σιολατρικός σύλλογος με την
ονομασία «Περιπατητική ομάδα
Υμηττού»
• 2018 η ομάδα στην οποία συ-

νεργάζονται ο κος Κιτσέλλης
Μάνος πρόεδρος της Π.Ο.Υ,
Γιάννης Λαγός, Δημήτρης Θε-
οδοσόπουλος , Γεωργία Κανελ-
λοπούλου, Σταύρος Αποστό-
λου και Γιώργος Πουλής Δασο-
λόγος, ξεκινάει το σχεδιασμό
του μονοπατιού.
• 2019 γίνεται η πρώτης συ-

νάντηση με το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και ακολουθούν
αρκετές στη συνέχεια.
• 26 Μαΐου 2021 υπογράφεται

το Μνημόνιο συνεργασίας με-
ταξύ των, Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, Σ.Π.Α.Υ., Περιπατητι-
κής Ομάδας Υμηττού Π.Ο.Υ.,
Τμήμα Τοπογράφων του Ε.Μ.Π.,
Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ.,Σώμα Ελ-
λήνων Προσκόπων.
Οι ενέργειες και οι δράσεις

συνεχίζονται με σκοπό την υλο-
ποίηση του οράματος!



ΣΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΗΔΕΙΕΣ- ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ
Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 28 -16232 - ΒΥΡΩΝΑ

ΚΙΝ: 6944665020
ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΤΟΣ: 212 1072181
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 210 7610741

Ο Δήμος Βύρωνα σε συνερ-
γασία με το Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗ-
ΡΙΑ», πραγματοποίησε Εθε-
λοντική Αιμοδοσία την Τε-
τάρτη 3/3/2021 στο Κ.Α.Π.Η.
Αγίας Τριάδας, Βουτζά 73 και
Φλέμινγκ (Εντευκτήριο Προ-
σκόπων).
Οι αιμοληψίες πραγματοποι-

ήθηκαν με τηλεφωνικά ραν-
τεβού ενώ τηρήθηκαν
όλα τα απαραίτητα μέτρα

προστασίας των εθελοντών
αιμοδοτών.

Εξαιτίας της επιδημίας
COVID-19 έχουν μειωθεί ση-
μαντικά τα αποθέματα αίμα-
τος
στη χώρα μας, ενώ οι ανάγ-

κες αυξάνονται, γεγονός που
κάνει επιτακτική την ανάγκη
για υψηλότερη συμμετοχή
στις αιμοδοσίες από την πλευ-
ρά των πολιτών.

ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΕΝΑ ΔΩΡΟ
ΖΩΗΣ

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Αγαπητές συνδημότισσες και
αγαπητοί συνδημότες, σήμερα
8 Μαρτίου, όπως και κάθε χρό-
νο τέτοια μέρα, γιορτάζουμε
την Ημέρα της Γυναίκας. Μια
Ημέρα που τιμά από την μία την
ίδια τη γυναίκα και τον ξεχωρι-
στό ρόλο που διαδραματίζει σε
κάθε κοινωνία και από την άλλη
τους αγώνες του γυναικείου
κινήματος για την ισότητα στα
δικαιώματα και στη ζωή. 
Κάθε φορά που γιορτάζουμε

αυτή την Ημέρα σκέφτομαι πως
αυτή είναι μια ημέρα που θα
έπρεπε να γιορτάζουμε κάθε
μέρα. Μία μόνο ημέρα μέσα σε
έναν χρόνο σε καμία περίπτω-
ση δεν είναι αρκετή. Από την
άλλη βέβαια αυτή η μέρα έχει
καθαρά συμβολικό χαρακτήρα.
Ειδικά φέτος, αφού φαίνεται
πως ήρθε η σειρά της χώρας
μας να αφουγκραστεί το κίνη-
μα "Me Too" και να δώσει φωνή
και σχήμα σε όλα τα περιστατι-
κά άνισης και κακοποιητικής
συμπεριφοράς απέναντι στις
γυναίκες. Το ξέσπασμα αυτού
του κινήματος στη χώρα μας,
παρότι με σχετική καθυστέρη-
ση, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο.
Είναι υγιές για μία κοινωνία να
μιλά ανοικτά και χωρίς ταμπού
για ό,τι στρεβλό συμβαίνει, να
αναγνωρίζει τις αδυναμίες και
τα λάθη της και να μην κρύβει
κάτω από το χαλί τα προβλή-
ματά της.
Ας μην κρυβόμαστε πίσω από

το δάχτυλό μας, οι γυναίκες
στη χώρα μας ακόμα και σή-
μερα σε πολλές περιπτώσεις
γίνονται θύματα διακρίσεων.
Αν αυτό δεν συνέβαινε, κινή-
ματα όπως το "Me Too" πολύ
απλά δεν θα υπήρχαν. Αντί για
ευχολόγια λοιπόν, ένας και μο-
ναδικός είναι ο τρόπος να τι-
μήσουμε πραγματικά τη ση-
μερινή συμβολική Ημέρα. 
Αυτός είναι να αφήσουμε να

ακουστούν μόνο τα θύματα.
Όχι μόνο τα θύματα των πρό-
σφατων υποθέσεων που βγή-
καν στη δημοσιότητα και εξέ-
θεσαν την κυβέρνηση για την
-στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων- αδρανή αντίδρασή της
στο ολοένα και μεγεθυνόμενο
κίνημα, αλλά να ανοίξουμε τα
αυτιά μας σε κάθε υπόθεση,
στον οικογενειακό μας περί-
γυρο, στους φίλους, στους
γνωστούς, στους γείτονες. Να
ξεχάσουμε στρουθοκαμηλι-
σμούς τύπου "δεν ήξερα" ή
"κάτι θα έκανε κι αυτή", να
ανοίξουμε τα αυτιά μας και να
ανοίξουμε και την αγκαλιά και
την καρδιά μας. Μόνο αν αφή-
σουμε να ακουστούν αυτοί οι
άνθρωποι, μόνο αν πραγματι-
κά εμείς οι ίδιοι κατανοήσουμε
τη δύναμη ψυχής που έχει μια
γυναίκα που καταγγέλλει τέ-
τοιες συμπεριφορές, μόνο τότε
μπορούμε να προοδεύσουμε
ως κοινωνία.
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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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Εθελοντική Αιμοδοσία 
του Δήμου Βύρωνα

την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

Χαιρετισμός του Δημάρχου
Βύρωνα, Γρηγόρη Κατωπόδη, 
για την Ημέρα της Γυναίκας



Καλλυντικά
Βασίλης
Από το 1971

Μια Μια 
αυθεντική αυθεντική 

Βυρωνιώτικη Βυρωνιώτικη 
οικογενειοικογενειαακή κή 
επιχείρηση επιχείρηση 
Χειμάρας 25 Βύ-

ρωνας ή παράδοση
στο χώρο σας!

Τηλ. 2107629778
Κιν. 6989431703 και
6986867712

Καραολή και Δημητρίου 63, Βύρωνας, Τηλέφωνο 2107658530

Ξεκίνησε το τελευταίο στάδιο
του έργου για την “Ολοκλή-
ρωση οριστικού δικτύου απο-
χέτευσης ακαθάρτων του Δή-
μου Καισαριανής”, ενός από
τα σπουδαιότερα έργα υπο-
δομής της πόλης, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Πε-
ριφέρεια Αττικής.
Η χρηματοδότηση του έργου

έγινε πραγματικότητα μετά
από επίμονες προσπάθειες
της Δημοτικής Αρχής που

ανάδειξε την σπουδαιότητα
του έργου για την Καισαριανή.
Τα στάδια που έχουν ολο-

κληρωθεί μέχρι σήμερα είναι
τα εξής:
Πρώτο στάδιο:Απομάκρυνση

μετά από 2,5 χρόνια διακοπής
του έργου των προϊόντων εκ-
σκαφής από τον ιστό της πό-
λης (στο Parking έξω από το
Στάδιο «Μ. Κρητικόπουλος»)
Δεύτερο στάδιο: Δημιουργία

νέου εργοταξίου (περιφραγ-

μένου) με όλους τους κανόνες
ασφαλείας εκτός ιστού της
πόλης
Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου

ξεκίνησε το τελευταίο στά-
διο που αφορά στην έναρξη
εργασιών από Αγ. Σικελιανού.
Οι οδοί από τις οποίες θα κι-

νήσει το έργο είναι οι εξής:
- Σικελιανού από Λεωφόρο

Εθνικής Αντίστασης έως
Ειρήνης
- Παπαδιαμάντη από Κρυ-

στάλλη έως Σολωμού
- Κρυστάλλη από Σολω-

μού έως Βαλαωρίτου
- Σολωμού από Λεωφόρο

Εθνικής Αντίστασης έως
Ειρήνης
- Καζαντζάκη από Λεωφό-

ρο Εθνικής Αντίστασης
έως Ειρήνης
- Βαλαωρίτου από Λεω-

φόρο Εθνικής Αντίστασης
έως Πολέμη

ΚαλλυντικάΒασίλης
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Tο τελικό στάδιο το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης 
του Δήμου Καισαριανής

Δίκταμο 
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Η αποστολή του Δήμου Βύρωνα
που μετέφερε είδη πρώτης ανάγ-
κης τα οποία συνέλεξαν οι κάτοι-
κοι της πόλης μας για τους σει-
σμόπληκτους του Τυρνάβου, με-
τέβη στην περιοχή το Σάββατο
20/03/2021. Σε αυτήν συμμετείχαν
οι αντιδήμαρχοι Θέμης Τέγος και
Κώστας Αγγέλης, ο εργαζόμενος
στο  Τμήμα Πολιτικής Προστα-
σίας Δ. Παναγιωτόπουλος και αν-

τιπροσωπία των εθελοντών του
Κέντρου Προστασίας Δασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρω-
να, με επικεφαλής τον πρόεδρο
τους Σταύρο Σαλαγιάννη!
Την αποστολή υποδέχθηκαν στον

Τύρναβο οι: Γιώργος Σακούτσιος,
Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων
και πολιτικής προστασίας, Χρι-
στόφορος Κατσαρός Αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής, Γιώργος

Παπαλέξης Αντιπρόεδρος Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρ-
νάβου και η Έλενα Ζαρόγιαννου,
Γενική Γραμματέας  του Δήμου, οι
οποίοι και ενημέρωσαν για την κα-
τάσταση που επικρατεί στην πε-
ριοχή μετά τον καταστροφικό σει-
σμό.
Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέ-

ρωση και εκφράστηκε η συμπα-
ράσταση της κοινωνίας και του δη-
μάρχου Βύρωνα στους δοκιμαζό-
μενους κατοίκους του Τυρνάβου,
παραδοθήκαν τα τρόφιμα και τα
είδη πρώτης ανάγκης (χαρτικά –
είδη προσωπικής υγιεινής και ρου-
χισμού). Στην συνέχεια η απο-
στολή μετέβη στο χωριό Δαμάσι
που είναι από τα χωριά που επλή-
γησαν περισσότερο για να  εκ-
φράσει την συμπαράσταση της
στους δοκιμαζόμενους κάτοικους
και εν συνεχεία επέστρεψε στο

Βύρωνα.Η αποστολή του Δήμου
Βύρωνα που μετέφερε είδη πρώ-
της ανάγκης τα οποία συνέλεξαν
οι κάτοικοι της πόλης μας για
τους σεισμόπληκτους του Τυρνά-
βου, μετέβη στην περιοχή το Σάβ-
βατο 20/03/2021. Σε αυτήν συμ-
μετείχαν οι αντιδήμαρχοι Θέμης
Τέγος και Κώστας Αγγέλης, ο ερ-
γαζόμενος στο  Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Δ. Παναγιωτόπουλος
και αντιπροσωπία των εθελοντών
του Κέντρου Προστασίας Δασών
και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύ-
ρωνα, με επικεφαλής τον πρόεδρο
τους Σταύρο Σαλαγιάννη!
Tην αποστολή υποδέχθηκαν στον

Τύρναβο οι: Γιώργος Σακούτσιος,
Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων
και πολιτικής προστασίας, Χρι-
στόφορος Κατσαρός Αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Πολιτικής, Γιώργος
Παπαλέξης Αντιπρόεδρος Κοινω-

φελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρ-
νάβου και η Έλενα Ζαρόγιαννου,
Γενική Γραμματέας  του Δήμου, οι
οποίοι και ενημέρωσαν για την κα-
τάσταση που επικρατεί στην πε-
ριοχή μετά τον καταστροφικό σει-
σμό. 
Αφού ολοκληρώθηκε η ενημέ-

ρωση και εκφράστηκε η συμπα-
ράσταση της κοινωνίας και του δη-
μάρχου Βύρωνα στους δοκιμαζό-
μενους κατοίκους του Τυρνάβου,
παραδοθήκαν τα τρόφιμα και τα
είδη πρώτης ανάγκης (χαρτικά –
είδη προσωπικής υγιεινής και ρου-
χισμού). Στην συνέχεια η απο-
στολή μετέβη στο χωριό Δαμάσι
που είναι από τα χωριά που επλή-
γησαν περισσότερο για να  εκ-
φράσει την συμπαράσταση της
στους δοκιμαζόμενους κάτοικους
και εν συνεχεία επέστρεψε στο
Βύρωνα.

Παραδόθηκε η βοήθεια του Δήμου Βύρωνα
στους σεισμοπαθείς της περιοχής του Τυρνάβου


