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Ολοκληρώθηκαν οι βασικές
εργασίες ανάπλασης των
Προσφυγικών του Καρέα

Η πρώτη φάση ενός
σημαντικού έργου ολο-
κληρώθηκε τον Ιανουά-
ριο στο Δήμο Βύρωνα.
Οι βασικές εργασίες της
ανάπλασης των Προ-
σφυγικών του Καρέα,
ένα έργο 4 εκατομμυ-
ρίων ευρώ (με χρημα-
τοδότηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής) επιτελέ-
στηκαναπό τη Δημοτική
Αρχή. 

Πιο συγκεκριμένα η
ανάπλαση  περιελάμβα-
νε:  

* Aνακατασκευή του
δικτύου αποχέτευ-
σης,

*Aντικατάσταση
των υπαρχόντων φω-
τιστικών με σύγχρονα
φωτιστικά LED,

* Tοποθέτηση συ-
στήματος υπόγειων
κάδων απορριμμάτων

* A ν α κ α τ α σ κ ε υ ή
όλων των πεζοδρο-
μίων  και του εσωτε-
ρικού οδικού δικτύου,

* Aσφαλτοστρώσεις
όλων των οδών που
συμπεριλαμβάνονται
στο έργο,

* Nέες πεζοδρομή-
σεις και ενοποίηση
ελεύθερων χώρων,
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Μια ματιά μπορεί να
δημιουργήσει μια σκέ-
ψη, η σκέψη ένα όνειρο,
το όνειρο μια δράση, η
δράση μια πραγματικό-
τητα. Έτσι ξεκίνησε το
Υμηττός Trail.

Περπατήσαμε σπιθα-
μή προς σπιθαμή τον
Υμηττό, με ήλιο, με βρο-
χή, με ζέστη με κρύο.
Σκαρφαλώσαμε στα
βράχια του, περπατή-

σαμε κάτω από τα δέν-
τρα του, μυρίσαμε το
θυμάρι του, τη ρίγανή
του, δοκιμάσαμε τα κού-
μαρα του το φθινόπωρο,
τα μανιτάρια του με τις
πρώτες δυνατές βρο-
χές, γλιστρήσαμε στις
λάσπες, στις πέτρες
του. 

Γνωρίσαμε τη χλωρίδα
και την πανίδα του. 
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Μια ομάδα - ένα όραμα -
ένα μονοπάτι 

Ημερίδα της ΠΕΔΑ για τα αδέσποτα
με συμμετοχή 

στελεχών του Δήμου Βύρωνα
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Προκήρυξη 7ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης

Δήμου Βύρωνα
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Προτάσεις για μέτρα 
ελάφρυνσης των επιχειρήσεων

από τον Δήμο Βύρωνα
Η πανδημία του κορο-

νοϊού έπληξε στο μέγι-
στο βαθμό την κοινωνι-
κή και  οικονομική ζωή
της χώρας, τραυματί-
ζοντας την εμπορική
δραστηριότητα των επι-
χειρήσεων και των κα-
ταστημάτων, που με
απόφαση της Πολιτείας,
ανέστειλαν τη λειτουρ-
γία τους.

Στα δεδομένα που
έχουν δημιουργηθεί η
δημοτική αρχή Βύρωνα
αποφάσισε να στηρίξει
τις επιχειρήσεις του Βύ-
ρωνα σε αυτή τη δύσκο-
λη στιγμή, προτείνοντας
στο επόμενο δημοτικό
συμβούλιο της Μεγά-

ληςΤρίτης, 14 Απριλίου,
που θα γίνει με τηλε-
διάσκεψη:την απαλλαγή
των καταστημάτων από
δημοτικά τέλη και τέλη
κατάληψης - χρήσης
κοινόχρηστων δημό-
σιων χώρων,για το διά-
στημα που παραμένουν
κλειστά,εξαιτίας των
περιοριστικών μέτρων
της κυβέρνησης, λόγω
της πανδημίας του Con-
vid-19.

Ο τρόπος και η διαδι-
κασία υπολογισμού, της
παραπάνω απαλλαγής,
θα καθοριστεί το επό-
μενο διάστημα, από την
οικονομική υπηρεσία
του Δήμου Βύρωνα.

Η Διεύθυνση Κοινωνι-
κής Πολιτικής & Υγείας
του Δήμου Βύρωνα, στη-
ρίζει τα άτομα της Τρίτης
ηλικίας, μιας ηλικιακής
ομάδας που πλήττεται
ιδιαίτερα από τον COVID
19.Γι’ αυτό και μεριμνά
προκειμένου να εξασφα-
λίσει τη δυνατότητα με-
ταφοράς ηλικιωμένων

πολιτών, που αδυνατούν
να προσέλθουν για εμ-
βόλιο στο«ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ», για
το προγραμματισμένο
ραντεβού τους την ημέρα
και ώρα που θα έχει κα-
θοριστεί.

Όσοι επιθυμούν να εξυ-
πηρετηθούν από το
Δήμο,πρέπει προηγουμέ-

νως να επικοινωνήσουν
με την Υπηρεσία για να
προγραμματιστεί η μετα-
φορά τους, στα τηλέφω-
να: 210 76 24 403 / 210
76 60 202

Υπεύθυνες δράσης:
Ευαγγελία Βαγγελή και
Ευαγγελία Σηφακάκη 

Μεταφορά ηλικιωμένων 
για τον προγραμματισμένο εμβολιασμό covid-19

Την Πέμπτη 14/1/2021
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε
συνεργασία με τον Δήμο
Καισαριανήςο οποίος

συνεχίζει τις δράσεις
του κατά της πανδημίας,
πραγματοποίησε τεστ
για τον εντοπισμό κρου-

σμάτων covid-19 στους
δημότες που κατέφθα-
ναν με οχήματα στο
πάρκινγκ του Δημοτικού

Σταδίου «Μιχάλης Κρη-
τικόπουλος» από τις 10
το πρωί εώς τις 3 το με-
σημέρι.  Σε κάθε όχημα
μπορούσαν να βρίσκον-
ται εως και τρία άτομα
τα οποία, αν το ήθελαν,
μπορούσαν να υποβλη-
θούν σε τεστ covid. 

Η δράση αυτή ήταν σε
συνέχεια των προληπτι-
κών τεστπου έχουν
πραγματοποιηθεί στους
υπαλλήλους του Δήμου,
σε εκπαιδευτικούς και
δασκάλους σε σχολικές
και βρεφονηπιακές μο-
νάδες.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ
έγιναν 341 τεστ και βρέ-
θηκε 1 θετικό.

Drive-through covid-19 test από τονΔήμο Καισαριανής
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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 εκ-
φράζουν οπωσδή-
ποτε τις απόψεις
της εφημερίδας,
ούτε την δε-
σμεύουν.
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Gino Genius Παιδικά Ρούχα

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

Καλλυντικά
Βασίλης
Από το 1971

Μια αυθεντική Μια αυθεντική 
Βυρωνιώτικη Βυρωνιώτικη 
οικογενειοικογενειαακή κή 
επιχείρηση επιχείρηση 

Χειμάρας 25 Βύρωνας ή πα-
ράδοση στο χώρο σας!

Τηλ. 2107629778  Κιν.
6989431703 και 6986867712

ΑΦΟΙ Ι ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΕ Αγίας Σοφίας 115 & Κερκύρας 24, τ.κ. 162 32 Βύρωνας, 2107627221 - 22 - info@arahovas.gr
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Εμπνευσμένο από την
ελληνική επανάσταση
του 1821 και τα διακόσια
χρόνια από την έναρξή
της είναι το θέμα του
φετινού Πανελλήνιου
Διαγωνισμού λογοτεχνι-
κής Λογοτεχνικής Έκ-
φρασης εφήβων και
νέων του Δήμου Βύρω-
να. 

Κάθε χρόνο το μήνα
Ιανουάριο, για τον εορ-
τασμό από τη γέννηση
του μεγάλου ρομαντικού
ποιητή, ο Δήμος Βύρωνα
ξεκινά τη δράση με τίτλο
"στο βλέμμα του Μπάι-
ρον" απευθυνόμενος  σε
μαθητές και φοιτητές
από όλη την Ελλάδα που
αγαπούν το στοχασμό
και τη συγγραφή. Έτσι
και φέτος το πλαίσιο της
πολιτιστικής δράσης της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης
με τίτλο «στο βλέμμα
του Μπάιρον»,  ο Δήμος
Βύρωνα προκηρύσσει
τον 7ο Πανελλήνιο Δια-
γωνισμό λογοτεχνικής
έκφρασης για εφή-
βους/ες και νέους/ες. 

Παρακάτω επισυνά-
πτεται η προκύρηξη του
διαγωνισμού:

Στο πλαίσιο της πολι-
τιστικής δράσης της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης με

τίτλο «στο βλέμμα του
Μπάιρον»,  ο Δήμος Βύ-
ρωνα προκηρύσσει τον
7ο Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό λογοτεχνικής έκ-
φρασης για εφήβους/ες
και νέους/ες. 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ

Σκοποί του διαγωνι-
σμού είναι:

Α) να καλλιεργήσει
στη νεολαία το ενδιαφέ-
ρον για ζητήματα που
έχουν σχέση με τα ορά-
ματα του Μπάιρον για
την ανθρωπότητα.

Β) να ενθαρρύνει τους
νέους να εκφράσουν τη
συγγραφική τους ικανό-
τητα καθώς και την καλ-
λιτεχνική τους ευαισθη-
σία μέσα από τη λογο-
τεχνική έκφραση.

Ο διαγωνισμός εντάσ-
σεται σε μια σειρά ενερ-
γειών της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης του Δήμου
Βύρωνα για τη δημιουρ-
γία μιας σχέσης ανάμε-
σα στη νεολαία και τις
πνευματικές μορφές του
τόπου μας που αποτε-
λούν σύμβολα δημιουρ-
γίας και εναλλακτικής
αντίληψης για τη ζωή.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ

Α) ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕ-

ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Με αφορμή τον εορ-
τασμό των 200 χρόνων
της Επανάστασης του
1821, ο Δήμος Βύρωνα
λαμβάνει ενεργά μέρος
στις εκδηλώσεις τιμής
για την ιστορική επέτειο,
μεταξύ άλλων, και μέσω
του ετήσιου λογοτεχνι-
κού διαγωνισμού, που
διενεργείται κάθε χρόνο
στο πλαίσιο της δράσης
«Στο βλέμμα του Μπάι-
ρον».

Το παγκόσμιο κίνημα
των Φιλελλήνων, κίνημα
πολύμορφης αλληλεγ-
γύης με τον επαναστα-
τημένο για την ελευθε-
ρία του ελληνικό λαό,
με κορυφαία μορφή του
τον Λόρδο Βύρωνα, εμ-
πνεόμενο από τις ιδέες
της Γαλλικής Επανάστα-
σης για Ελευθερία - Ισό-
τητα - Αδελφοσύνη, συ-
νέβαλε καθοριστικά
στην αναγέννηση της
Ελλάδας. 

Το θέμα του διαγωνι-
σμού έχει και φέτος
αφετηρία τη στάση ζωής
του Μπάιρον ο οποίος,
ως κορυφαία πνευματική
προσωπικότητα της επο-
χής του, εμπνεύστηκε
τους απελευθερωτικούς
αγώνες, οραματίστηκε
και δημιούργησε καλλι-
τεχνικά. 

Με βάση τον παραπά-
νω προβληματισμό και
δύο κείμενα μεγάλων
ελλήνων, του Μακρυ-
γιάννη και του Σεφέρη,
διαμορφώθηκε το θέμα
του διαγωνισμού της λο-
γοτεχνικής έκφρασης
εφήβων και νέων ως

ακολούθως:
Β) ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩ-

ΝΙΣΜΟΥ: 
Απόσπασμα από το δο-

κίμιο του Γιώργου Σεφέ-
ρη «Ένας Έλληνας - ο
Μακρυγιάννης», όπου
μεταξύ άλλων, γράφει
ο τιμημένος με Νόμπελ
εθνικός μας ποιητής αν-
τιγράφοντας τον Μακρυ-
γιάννη:

«Είχα δυο αγάλματα
περίφημα, μια γυναίκα
κι ένα βασιλόπουλο, ατό-
φια – φαίνονταν οι φλέ-
βες, τόση εντέλειαν εί-
χαν. Όταν χάλασαν τον
Πόρο, τα ’χαν πάρει κάτι
στρατιώτες, και στ’ Άρ-
γος θα τα πουλούσαν
κάτι Ευρωπαίων• χίλια
τάλαρα γύρευαν... Πήρα
τους στρατιώτες, τους
μίλησα: Αυτά, και δέκα
χιλιάδες τάλαρα να σας
δώσουνε, να μην το κα-
ταδεχτείτε να βγουν από
την πατρίδα μας. Γι’ αυτά
πολεμήσαμε».

Σχολιάζοντας το από-
σπασμα αυτό,  ο Σεφέ-
ρης συνεχίζει: «Δε μιλά
ο Λόρδος Μπάιρον, μήτε
ο λογιότατος, μήτε ο αρ-
χαιολόγος• μιλά ένας
γιος τσοπάνηδων της
Ρούμελης με το σώμα
γεμάτο πληγές. «Γι’ αυτά
πολεμήσαμε». Δεκαπέν-
τε χρυσοποίκιλτες ακα-
δημίες δεν αξίζουν την
κουβέντα αυτού του αν-
θρώπου. Γιατί μόνο σε
τέτοια αισθήματα μπορεί
να ριζώσει και ν’ ανθίσει
η μόρφωση του Γένους.
Σε αισθήματα πραγμα-
τικά και όχι σε αφηρη-
μένες έννοιες περί του
κάλλους των αρχαίων

ημών προγόνων ή σε
καρδιές αποστεγνωμέ-
νες που έχουν πάθει κα-
ταληψία από το φόβο
του χύδην όχλου».

Η «συνάντηση» των
δυο μεγάλων ανδρών,
του Μακρυγιάννη και
του Σεφέρη, είναι η ίδια
η πορεία του πολιτισμού
και του λαού μας, τα τε-
λευταία διακόσια χρόνια.  

Οι διαγωνιζόμενοι/ες
νέοι και νέες καλούνται
να γράψουν ποιητικά, ή
πεζά λογοτεχνικά κείμε-
να αποτυπώνοντας τις
σκέψεις που τους προ-
καλεί αυτή η «συνάντη-
ση» ανάμεσα στον Μα-
κρυγιάννη και τον Σε-
φέρη, για τα ιδανικά της
Ελληνικής Επανάστα-
σης και την  λαϊκή φωνή
που στην συγκεκριμένη
περίπτωση παραπέμπει:

α) καταρχάς, στα ιδα-
νικά και το στόχο μιας
επανάστασης, 

β) όπως είναι φυσικό,
στη δύναμη του πολιτι-
σμού που καθορίζει την
ταυτότητα ενός λαού 

γ) αλλά ακόμα και
στην διεκδίκηση επανα-
πατρισμού των Γλυπτών
του Παρθενώνα που
εκλάπησαν μερικά χρό-
νια πριν από την έναρξη
της ελληνικής επανά-
στασης, και μέχρι σήμε-
ρα «ζουν» σκλαβωμένα
ενώ η πατρίδα τους έχει
ελευθερωθεί.  

Οι διαγωνιζόμενοι κα-
λούνται να καταθέσουν
τις σκέψεις τους για ένα
από τα παραπάνω τρία
ζητήματα στα οποία πα-
ραπέμπει η συνάντηση
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ανάμεσα στον Γιώργο Σε-
φέρη και τον  Ιωάννη
Μακρυγιάννη.  

Όροι Συμμετοχής;
1. Δικαίωμα συμμετο-

χής έχουν οι μαθητές
και οι μαθήτριες γυμνα-
σίου και λυκείου οποι-
ουδήποτε σχολείου εν-
τός και εκτός Ελλάδας
καθώς και νέοι και νέες
ηλικίας 18-30 ετών. Από
τη συμμετοχή αποκλεί-
ονται αυτοί που βραβεύ-
τηκαν (με 1ο, 2ο και 3ο
βραβείο) σε οποιαδήπο-
τε κατηγορία του αντί-
στοιχου διαγωνισμού
έτους 2020.Ανάλογος
αποκλεισμός δεν ισχύει
για τους διακριθέντες
με τιμητικό έπαινο και,
φυσικά, έπαινο συμμε-
τοχής. 

2.  Ο διαγωνισμός αφο-
ρά σε δυο κατηγορίες
κειμένων ανάλογα με
την ηλικία των συμμε-
τεχόντων: 

Α) Εφηβικό κείμενο
(μαθητές και μαθήτριες
των τάξεων του Γυμνα-
σίου και του Λυκείου)    

Β) Νεανικό κείμενο
(νέοι και νέες 18 μέχρι
30 ετών)

2.1 Συμμετοχές που
δεν ανήκουν στις παρα-
πάνω ηλικιακές κατηγο-
ρίες αποκλείονται.

3.  Ο διαγωνισμός αφο-
ρά δύο κατηγορίες κει-
μένων ανάλογα με το
λογοτεχνικό είδος

Α) ποιητικό έργο, αδη-
μοσίευτο, έκτασης μέχρι
40 στίχους, σε ομοιοκα-
τάληκτο ή ελεύθερο στί-
χο. 

Β) διήγημα αδημοσί-

ευτο, έκτασης μέχρι
1.500 λέξεις

3.1 Κάθε ενδιαφερό-
μενος/η θα συμμετάσχει
στην αντίστοιχη ηλικιακή
κατηγορία.

3.2 Κάθε ενδιαφερό-
μενος/η μπορεί να συμ-
μετάσχει με ένα μόνο
έργο και για ένα μόνο
λογοτεχνικό είδος (ποί-
ηση ή διήγημα) που αν-
τιστοιχεί στην ηλικιακή
του/της κατηγορία.

4. Τα έργα θα είναι
γραμμένα στην ελληνική
γλώσσα, θα φέρουν τίτ-
λο και θα υποβληθούν
σε κλειστό φάκελο.

5.1 Ο κλειστός φάκε-
λος συμμετοχής για
κάθε διαγωνιζόμενο θα
πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνει: 

Α) το έργο (όχι με το
πραγματικό ονοματεπώ-
νυμο αλλά με το ψευ-
δώνυμο του/της διαγω-
νιζόμενου/ης) εκτυπω-
μένο σε τρία αντίτυπα,
σε σελίδες μεγέθους Α4,
μέγεθος γραμμάτων 12
και γραμματοσειρά
Times New Roman.  Στην
πρώτη σελίδα του έργου
και δίπλα στο ψευδώνυ-
μο θα είναι γραμμένη η
ηλικιακή κατηγορία
του/της συμμετέχον-
τος/συμμετέχουσας, δη-
λαδή: εφηβικό ή νεανικό,
ανάλογα με την ηλικιακή
κατηγορία του διαγωνι-
ζόμενου ή της διαγωνι-
ζόμενης.         .   

Β) το έργο σε μορφή
ψηφιακού δίσκου (CD)
και σε αρχείο με δυνα-
τότητα επεξεργασίας
του κειμένου, σε μορφή
Word. Προσοχή: να γίνει

έλεγχος στο CD ότι έχει
γραφτεί κανονικά προ-
τού ταχυδρομηθεί 

Γ) μικρότερο κλειστό
φάκελο όπου θα περι-
λαμβάνεται μια σελίδα
με τα ακόλουθα στοιχεία,
με πεζά γράμματα σω-
στά τονισμένα :   

α) το πραγματικό ονο-
ματεπώνυμο του/της
διαγωνιζόμενου/ης, βά-
σει της αστυνομικής
του/της ταυτότητας και
απλή φωτοτυπία της
αστυνομικής του/της
ταυτότητας

β) το ψευδώνυμο που
χρησιμοποιεί, ώστε να
γίνει η αντιστοίχιση, 

γ) τα πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας, δηλ. τα-
χυδρομική διεύθυνση,
ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail), αριθ. τηλεφώ-
νου του ιδίου καθώς και
αριθμός τηλεφώνου του
γονέα ή κηδεμόνα στην
περίπτωση που ο/η συμ-
μετέχων/ουσα στον δια-
γωνισμό είναι κάτω των
18 ετών και στην ίδια
σελίδα, έγγραφη υπεύ-
θυνη δήλωση από τους
νέους ενήλικες συμμε-
τέχοντες στο διαγωνι-
σμό ότι το έργο τους εί-
ναι πρωτότυπο και δεν
θίγει δικαιώματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας τρί-
των. (Παράδειγμα Φόρ-
μας Στοιχείων στο τέλος
της προκήρυξης)

δ) υπεύθυνη δήλωση
του νόμου 1599 ότι συ-
ναινούν στην  βιντεο-
σκόπηση της τελετής
και προβολή φωτογρα-
φιών και αποσπασμάτων
της, καθώς επίσης και
ότι συναινούν στη δη-

μοσιοποίηση του ονόμα-
τός τους που θα ακο-
λουθήσει στο στάδιο της
βράβευσης με την ανάρ-
τηση των αποτελεσμά-
των του διαγωνισμού και
την έκδοση των διακρι-
θέντων έργων.

Τέλος, για τους/τις
συμμετέχοντες/ουσες
έως 18 ετών είναι επίσης
απαραίτητο να συμπε-
ριληφθούν στο μικρότε-
ρο κλειστό φάκελο: 

i) υπεύθυνη δήλωση
του νόμου 1599 από
τους γονείς ή κηδεμόνες
τους ότι συναινούν στη
συμμετοχή των παιδιών
τους στη διαγωνιστική
διαδικασία, στην βιντε-
οσκόπηση της τελετής
και προβολή φωτογρα-
φιών και αποσπασμάτων
της, καθώς επίσης και
ότι συναινούν στη δη-
μοσιοποίηση του ονόμα-
τος του ανήλικου παιδιού
τους που θα ακολουθή-
σει στο στάδιο της βρά-
βευσης με την ανάρτηση
των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού και την έκ-
δοση των διακριθέντων
έργων.

ii) έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του νόμου 1599
από τους γονείς ή κη-
δεμόνες των  συμμετε-
χόντων στο διαγωνισμό
ότι το έργο τους είναι
πρωτότυπο και δεν θίγει
δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων.

Σε περίπτωση που
υπάρχει παραβίαση
πνευματικών δικαιωμά-
των, η επιτροπή του δια-
γωνισμού και ο Δήμος
Βύρωνα δε φέρουν κα-
μία ευθύνη και έχουν δι-

καίωμα αποκλεισμού της
συμμετοχής.

5.2 Συμμετοχές που
δεν πληρούν τις παρα-
πάνω προϋποθέσεις
αποκλείονται.

6. Τα έργα θα συγκεν-
τρωθούν και θα αποστα-
λούν είτε μέσω των γυ-
μνασίων – λυκείων, αν
εκδηλωθεί σχετικό εν-
διαφέρον από μαθητές
και μαθήτριες, είτε με
ατομική πρωτοβουλία
των ενδιαφερόμενων.
Στην περίπτωση που τα
έργα θα αποσταλούν
μέσω σχολείων απαραί-
τητο είναι να συμπερι-
ληφθούν εντός του με-
γάλου φακέλου τα στοι-
χεία επικοινωνίας του
σχολείου και του υπεύ-
θυνου επικοινωνίας για
το σχετικό διαγωνισμό
εκπαιδευτικού.

7. Οι κλειστοί φάκελοι
συμμετοχής θα πρέπει
να υποβληθούν ταχυ-
δρομικά ή προσωπικά
στο Γραφείο Πρωτοκόλ-
λου και θα φέρουν υπο-
χρεωτικά, στο εξωτερικό
τμήμα του κλειστού φα-
κέλου συμμετοχής γρα-
πτώς την ένδειξη:

Για τον 7ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Λογοτεχνι-
κής Έκφρασης για εφή-
βους και νέους για το
έτος 2021 στο πλαίσιο
της δράσης με τίτλο
«στο βλέμμα του Μπάι-
ρον»

8. Ο τόπος αποστολής
ή υποβολής κλειστών
φακέλων συμμετοχής
είναι στη διεύθυνση:

Δημαρχείο Βύρωνα
Καραολή & 
Συνέχεια στη σελίδα 6

Προκήρυξη 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Λογοτεχνικής Έκφρασης Δήμου Βύρωνα
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Προκήρυξη 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Λογοτεχνικής Έκφρασης Δήμου Βύρωνα

Συνέχεια από τη σελίδα 5
Δημητρίου 36-44

Βύρωνας 16233
Γραφείο Πρωτοκόλλου

Τηλ.Κέντρο : 213-
2008600

9. Καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής ή απο-
στολής των έργων
(σφραγίδα ταχυδρομεί-
ου) είναι η 1η Ιουλίου
2021. Φάκελοι συμμετο-
χής που θα φέρουν
σφραγίδα μετά την πα-
ραπάνω ημερομηνία θα
παραλαμβάνονται ως εκ-
πρόθεσμοι και το περιε-
χόμενό τους δεν θα συμ-
περιληφθεί στη διαγω-
νιστική διαδικασία.

10. Τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού θα ανα-
κοινωθούν με αποστολή
μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και θα
αναρτηθούν στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Βύ-
ρωνα μέχρι το τέλος του
μήνα Οκτωβρίου 2021.
Ο χρόνος ανακοίνωσης
των αποτελεσμάτων δύ-
ναται και να παραταθεί.
Σε περίπτωση παράτα-
σης θα αναρτηθεί σχε-
τική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Δήμου
Βύρωνα. 

11. Κριτήρια εκτίμησης
των υποβαλλόμενων έρ-
γων είναι:

α. Η πρωτοτυπία στον
τρόπο ανάδειξης του θέ-
ματος.

β. Η χρήση της ελλη-
νικής γλώσσας, και

γ. Η οργάνωση του κει-
μένου όσον αφορά στη
δομή του,

12. 1. Θα βραβευτούν
τρία έργα ανά κατηγορία
κειμένου και ηλικιακή
ομάδα, δηλαδή 12 έργα

συνολικά, με την ένδειξη
«πρώτο βραβείο», «δεύ-
τερο βραβείο» κ.λ.π .
Στη συνέχεια θα απονε-
μηθούν τιμητικοί έπαινοι
στα έργα που θα κριθούν
ως καλύτερα στη σειρά
αξιολόγησης αμέσως
μετά από τα βραβευθέν-
τα και θα είναι ισάριθμα,
δηλαδή θα απονεμηθούν
12 τιμητικοί έπαινοι συ-
νολικά, με την ένδειξη
«πρώτος τιμητικός έπαι-
νος», «δεύτερος τιμητι-
κός έπαινος» κ.λ.π. Τέ-
λος, έπαινοι συμμετοχής
θα απονεμηθούν σε
όλους τους συμμετέχον-
τες εγκύρως και εμπρο-
θέσμως στο διαγωνισμό.

12.2 Ειδικά βραβεία θα
απονεμηθούν στους εκ-
παιδευτικούς που συνέ-
βαλαν στην προώθηση
του διαγωνισμού στα
σχολεία τους και θα συ-
νοδεύσουν τους μαθη-
τές τους στην τελετή
βράβευσής τους με σκο-
πό να υποστηριχτούν και
να ανταμειφθούν οι προ-
σπάθειες τους να καθο-
δηγήσουν τα παιδιά στο
δρόμο του προβληματι-
σμού και στοχασμού.

13. Δεν θα γίνουν δε-
κτά κείμενα με περιεχό-
μενο υβριστικό,  ρατσι-
στικό, απρεπές, που
προσβάλλει την τιμή και
την αξιοπρέπεια τρίτων
κατά την απόλυτη κρίση
της κριτικής επιτροπής
του διαγωνισμού.

14. Τα βραβευθέντα
και τιμηθέντα έργα θα
εκδοθούν με μέριμνα του
Δήμου Βύρωνα. Το βιβλίο
που θα εκδοθεί θα δια-
νεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ προς
όλες τις δημοτικές βι-

βλιοθήκες της Ελλάδας,
προς όλες τις σχολικές
βιβλιοθήκες του Βύρω-
να, σε εκπροσώπους
των ΜΜΕ, πολιτιστικών
φορέων. Οι συγγραφείς
των έργων που θα πε-
ριλαμβάνονται στην έκ-
δοση θα λάβουν πέντε
τουλάχιστον αντίτυπα.
Τέλος, ο Δήμος διατηρεί
το δικαίωμα να αναρτή-
σει τα κείμενα της έκ-
δοσης στην ιστοσελίδα
του με σκοπό να προ-
βάλλει κατά το δυνατό
τη λογοτεχνική προσπά-
θεια της νεολαίας μας.
Οι συγγραφείς των έρ-
γων αυτών παρέχουν
αυτοδίκαια στους οργα-
νωτές του διαγωνισμού
τα πνευματικά δικαιώ-
ματα για την έκδοση στο
Ανθολόγιο. 

15. Τα έργα θα κριθούν
από κριτική επιτροπή
στην οποία θα συμμετέ-
χουν φιλόλογοι, συγγρα-
φείς και άλλες πνευμα-
τικές προσωπικότητες.
Τα ονόματα όσων την
απαρτίζουν θα ανακοι-
νωθούν για λόγους αδια-
βλητότητας του διαγω-
νισμού μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υπο-
βολής ,ή αποστολής των
έργων. Η κρίση της κρι-
τικής επιτροπής είναι
αμετάκλητη.

16. Η επιτροπή δύναται
να ζητήσει οποιοδήποτε
έγγραφο που πιστοποιεί
την ηλικία ή άλλο στοι-
χείο του διαγωνιζόμε-
νου.

17. Η τελετή βράβευ-
σης θα γίνει από τον
Δήμο Βύρωνα μετά την
ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων του διαγωνι-

σμού και σε ημερομηνία
που θα γνωστοποιηθεί .

17. Τα υποβληθέντα
έργα δεν επιστρέφονται
και παραμένουν στο αρ-
χείο της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης ως αποδει-
κτικά στοιχεία του δια-
γωνισμού. Η συμμετοχή
στο διαγωνισμό με την
υποβολή του κειμένου
προϋποθέτει και την
πλήρη αποδοχή των
όρων της παρούσας
προκήρυξης.

18. Σε περίπτωση που
υπάρχει παραβίαση
πνευματικών δικαιωμά-
των, η επιτροπή του δια-
γωνισμού και ο Δήμος
Βύρωνα δε φέρουν κα-
μία ευθύνη και έχουν δι-
καίωμα αποκλεισμού της
συμμετοχής.

Ο Δήμος Βύρωνα δε-
σμεύεται ότι δεν θα κά-
νει με οποιονδήποτε τρό-
πο εμπορική χρήση των
έργων, έχει, δε, την υπο-
χρέωση να αναφέρει
πάντα τα στοιχεία του
δημιουργού, χωρίς καμία
άλλη απαίτηση εκ μέ-
ρους του.

19. Πληροφορίες για
το διαγωνισμό θα δίνον-
ται στο τηλέφωνο 210-
7609342, Τμήμα Πολιτι-
σμού.

Παράδειγμα Φόρμας
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Πραγματικό Ονομα-

τεπώνυμο :          
Π.χ.  Νικόλαος  ……

…….
Ψευδώνυμο  Διαγω-

νιζομένου:          
Π.χ.  Ονειρεμένη

Διαδρομή  
Κατηγορία   Συμμε-

τοχής:          

Π.χ.  Νεανικό κείμε-
νο

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ηλεκτρονική  Διεύ-
θυνση :           

Π.χ.nickbelourias@y
ahoo.gr 

Ταχυδρομική  Διεύ-
θυνση:            

Π.χ. Καλαβρύτων
284  

Άγιοι Ανάργυροι  Τ.Κ.
13562

Αριθμός Κινητού Τη-
λεφώνου :      ………
…………….

Αριθμός Σταθερού
Τηλεφώνου        :
…………………….

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗ-
ΛΩΣΗ  ΠΕΡΙ  ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Εγώ , Π.χ. ο Νικόλα-
ος  ………. , ως γνή-
σιος δημιουργός του
έργου αυτού, το οποίο
αποστέλλω, υπό τη
μορφή Π.χ ποιήματος
με θεματικό άξονα  

Π.χ. “Προσωπική αν-
τίσταση και αξιοπρέ-
πεια”, με τίτλο Π.χ.“Αι-
ώνια Δεσμά”   και με
το ψευδώνυμο μου
Π.χ. “Ονειρεμένη  Δια-
δρομή”  βεβαιώνω
υπεύθυνα  και ενσυ-
νείδητα πως το ως
άνω έργο αποτελεί
προσωπικό πνευματι-
κό δημιούργημα, είναι
πρωτότυπο, δεν απο-
τελεί προϊόν  λογο-
κλοπής και σε καμιά
περίπτωση δεν παρα-
βιάζονται τα δικαιώ-
ματα πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων .   

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α
ΥΠΟΓΡΑΦΗ                 
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Ολοκληρώθηκαν οι βασικές εργασίες 
ανάπλασης των Προσφυγικών του Καρέα

Συνέχεια από τη σελίδα 1
* Aντικατάσταση και
ενίσχυση του υπάρ-
χοντος πράσινου,

* Δημιουργία παιδι-
κών χαρών, 

* Τοποθέτηση καθι-
στικών, σιντριβανιών
και ξύλινες πέργκο-

λες 
Με βάση τον αρχικό

προγραμματισμό,
απομένουν ακόμα κά-
ποιες επιμέρους ερ-
γασίες όπως: η απεγ-
κατάσταση των πα-
λαιών φωτιστικών, η
τοποθέτηση ανεμο-

γεννητριών, η τελική
δοκιμή των ηλεκτρο-
νικών συστημάτων
διαχείρισης του ηλε-
κτροφωτισμού, του
συστήματος άρδευ-
σης και των  γεωε-
ναλλακτών  (γεωθερ-
μικά συστήματα που
αξιοποιούν τη θερμο-
κρασία  του υπεδά-
φους για την ψύξη ή
θέρμανση του υπαί-
θριου χώρου).

Με αφορμή την ολο-

κλήρωση των βασικών
έργων ο Δήμαρχος Βύ-
ρωνα,κ. Γρηγόρης Κα-
τωπόδηςκαι ο Αντιπερι-
φερειάρχης Κεντρικού
Τομέα Αθηνών,κ. Γιώρ-
γος Δημόπουλοςσυνο-
δευόμενοι από τους αν-
τιδημάρχους κ.κ. Μιχά-
λη Καραγιάννη, Δημή-
τρη Κόκκαλη και Χρήστο
Σπυρόπουλο,επισκέ-
φθηκαν τα Προσφυγικά
του Καρέα. Εκεί ο Δή-
μαρχος Βύρωνα ανέφε-

ρε σχετικά: «Η ανάπλα-
ση των Προσφυγικών
είναι ένα από τα σημαν-
τικότερα έργα που έχου-
με ολοκληρώσει μέχρι
σήμερα ως δημοτική
αρχή. Τα  έργα που έγι-
ναν τα τελευταία χρόνια
σε διαρκή συνεννόηση
με τους περίοικους, επι-
λύουν οριστικά χρόνια
προβλήματα όπως το
δίκτυο αποχέτευσης,
που ταλαιπωρούσαν για

Συνέχεια στη σελίδα 7
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Τι είναι το barf;

Βιολογικά κατάλληλη ωμή τροφή 
(Biologically Appropriote Row food)

Η διατροφή αυτή την οποία εκατομμύρια
ζωόφιλοι στον κόσμο ακολουθούν πιστά 
στηρίζεται στον τρόπο που ο σκύλος 
τρεφόταν όταν ζούσε ελεύθερος στη φύση.

Αυτό αποσκοπεί στην επιστροφή 
των σκύλων στην εξελικτική 
διατροφή τους η οποία αποτελεί και τη σωστή.



Συνέχεια από τη σελίδα 7
για χρόνια τους κατοί-
κους. 

Παράλληλα όμως
αναβαθμίζουν ενεργει-

ακά και μεταμορφώ-
νουν συνολικά μια γει-
τονιά που είχε αφεθεί
στην τύχη της για δε-
καετίες, ενώ παράλ-

ληλα βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων, γιατί εκτός από
την ολοκληρωτική ανα-
κατασκευή-ανάπλαση

των κοινόχρηστων χώ-
ρων τοποθετήθηκαν
σύγχρονα φωτιστικά
led, υπόγειοι κάδοι
απορριμμάτων  και συ-

στήματα αξιοποίησης
γεωθερμίας για την
θέρμανση και ψύξη».

Ολοκληρώθηκαν οι βασικές εργασίες 
ανάπλασης των Προσφυγικών του Καρέα

Καραολή και Δημητρίου 63, Βύρωνας,
τηλ. 210 7658530    
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Μια σταγόνα αίμα, μια ολόκληρη ζωή!!!
Γίνε κι  εσύ εθελοντής αιμοδότης. 

Σώσε μια ζωή!



Ημερίδα της ΠΕΔΑ για τα αδέσποτα με συμμετοχή 
στελεχών του Δήμου Βύρωνα

Διαδικτυακή ημερίδα
με θέμα: «Αρμονική Συμ-
βίωση Ανθρώπων και
Ζώων», παρακολούθη-
σαν την Κυριακή 24 Ια-
νουαρίου, η εντεταλμέ-
νη Δημοτική Σύμβουλος
για τη διαχείριση των

αδέσποτων ζώων, Σο-
φία Δασκαλάκη, η Γενική
Γραμματέας του Δήμου,
Νατάσα Βαρουχάκη και
υπηρεσιακοί παράγον-
τες του Δήμου. 

Η ημερίδα, που πραγ-
ματοποιήθηκε από την

Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ),
στόχο είχε να ενημερώ-
σει και ενθαρρύνει τους
φορείς τοπικής αυτοδι-
οίκησης ως κατεξοχήν
αρμόδιους για τη δια-
χείριση ζώων συντρο-

φιάς στην άσκηση της
αρμοδιότητας τους με
βάση τη κείμενη νομο-
θεσία μέσα από μία πρω-
τοποριακή και ολιστική
προσέγγιση του ζητή-
ματος της διαχείρισης
των ζώων συντροφιάς.

Οι συμμετέχοντες
στην ημερίδα ενημερώ-
θηκαν για τις ορθές πρα-
κτικές σύμφωνα με τις
επιταγές της νομικής και
κτηνιατρικής επιστήμης,
αλλά και τις αρχές εκ-
παίδευσης των σκύλων
που μπορούν να οδηγή-
σουν στο ζητούμενο της
αρμονικής συμβίωσης
ζώων και ανθρώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι
ο Δήμος Βύρωνα δημι-
ουργεί πλέον, Τμήμα
Διαχείρισης Αστικής Πα-
νίδας, προκειμένου να
οργανωθεί ακόμα καλύ-
τερα η φροντίδα των
αδέσποτων ζώων. Ανα-
φορικά με την εξέλιξη
αυτή ο Δήμαρχος Γρη-

γόρης Κατωπόδης δή-
λωσε: «Η στάση μιας
κοινωνίας απέναντι στα
αδέσποτα δείχνει, ως
ένα βαθμό και το επίπε-
δο του πολιτισμού της.
Με αυτό το σκεπτικό
προσπαθούμε να παρέ-
χουμε στους εθελοντές
μας, τους οποίους και
ευχαριστούμε για τις
υπηρεσίες τους, περισ-
σότερες δυνατότητες
για την καλύτερη φρον-
τίδα των αδέσποτων φί-
λων μας, που αποτελούν
ευαίσθητο κομμάτι του
σύγχρονου τρόπου
ζωής. Όμως η παραμονή
των ζώων σε καταφύγιο
δεν είναι λύση, γι’ αυτό
και ενθαρρύνουμε τις
υιοθεσίες τους από αν-
θρώπους που επιλέγουν
συνειδητά να κάνουν
αυτό το βήμα και να δη-
μιουργήσουν έναν υγιή
και αμοιβαία ωφέλιμο
δεσμό με το κατοικίδιο
τους».  
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ΣΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

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

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



Διόρθωση σκαλοπατιών στην Καισαριανή

Πραγματοποιήθηκε
διόρθωση των σκαλο-
πατιών που βρίσκονται
στην συμβολή της οδού
Σολωμού με την Λεω-
φόρο Εθνικής Αντιστά-
σεως, ώστε η χρήση

τους να καταστεί ασφα-
λής και να αναβαθμιστεί
η αισθητική της περιο-
χής γύρω από τα σκα-
λοπάτια. 

Πιο συγκεκριμένα,
αποξηλώθηκαν τα σα-

θρά τμήματα σκυροδέ-
ματος και στη συνέχεια
έγινε εκτενής καθαρι-
σμός με υδροβολή. 

Ακολούθως διορθώθη-
κε η γεωμετρία των σκα-
λοπατιών με τροποποι-

ήσεις στα ρίχτια και τα
πατήματα ώστε να είναι
ομοιόμορφα και εν συ-
νεχεία εφαρμόστηκε κα-
τάλληλο ρητινούχο, ινο-
πλισμένο, επισκευαστι-
κό τσιμεντοειδές κονία-

μα σε ολόκληρη την επι-
φάνειά του, για να είναι
αντιολισθητικά και
ασφαλή. 

Τέλος, χρωματίστηκε
το κιγκλίδωμα στο μέσο
των σκαλοπατιών.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 
Βενιζέλου Καισαριανής

Την Πέμπτη 7 Ιανουα-
ρίου τοποθετήθηκαν οι
δύο νέες μπασκέτες
στο σχολικό συγκρό-
τημα του Βενιζέλου,

ολοκληρώνοντας μια
σειρά εργασιών στο
ιστορικό αυτό σχολικό
συγκρότημα, κατά τις
οποίες έγιναν οι εξής

εργασίες:
-Τοποθετήθηκαν 2
νέες αίθουσες για τη
δίχρονη προσχολική
στο 1ο νηπιαγωγείο και

εξοπλίστηκαν πλήρως
όπως επίσης τοποθε-
τήθηκε πλαστικός τά-
πητας στον αύλειο
χώρο τους και τοπο-

θετήθηκαν ξύλινα κάγ-
κελα.
Συνέχεια στη σελίδα 13
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 
Βενιζέλου Καισαριανής

Συνέχεια από την σελίδα 12
Την Πέμπτη 7 Ιανουα-
ρίου τοποθετήθηκαν οι
δύο νέες μπασκέτες
στο σχολικό συγκρότη-
μα του Βενιζέλου, ολο-
κληρώνοντας μια σειρά
εργασιών στο ιστορικό

αυτό σχολικό συγκρό-
τημα, κατά τις οποίες
έγιναν οι εξής εργα-
σίες:

-Τοποθετήθηκαν 2
νέες αίθουσες για τη
δίχρονη προσχολική
στο 1ο νηπιαγωγείο και

εξοπλίστηκαν πλήρως
όπως επίσης τοποθε-
τήθηκε πλαστικός τά-
πητας στον αύλειο
χώρο τους και τοποθε-
τήθηκαν ξύλινα κάγκε-
λα

- Ανακαινίστηκαν οι 6

εσωτερικές τουαλέτες
του 7ο δημοτικού που
για περισσότερο από
μία 20ετία ήταν σε
αχρηστία.

- Καθαρίστηκαν οι
υπόγειοι χώροι και πα-
ραδόθηκαν σε νέα χρή-

ση.
- Βάφτηκαν χώροι του

συγκροτήματος και το-
ποθετήθηκαν προβο-
λείς, εξασφαλίζοντας
την καλύτερη προστα-
σία του χώρου. 

show Room

Βουλιαγμένης 290  Άγιος Δημήτριος τηλ. 2111839030

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Αριστοτέλους 283 Αχαρναί

Tηλ. 210 2448172 - 210 2448173

mail houliaraslights@gmail.com www.houliaras.gr

HOULIARAS 
lights
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Συνέχεια από τη σελίδα 1
Μάθαμε, ζήσαμε την

μοναδική ομορφιά του
Υμηττού.

Ο Υμηττός χρειάζεται
την αγάπη και την
φροντίδα μας. Μπορεί
να συνεχίσει να βρίσκε-
ται εκεί μόνος του για
χρόνια και χρόνια και
να βασιλεύει, όπως έκα-
νε μέχρι τώρα. Αν όμως
θέλουμε να κουβαλάει
τις όμορφες στιγμές
μας, τα όνειρά μας, τις
συζητήσεις, τα παιχνί-
δια μας, θα πρέπει να
τον φροντίσουμε.

Ο Υμηττός έχει πα-
ρελθόν, παρόν και μέλ-
λον. Έχει ιστορία μονα-
δική, όπως  οι ιεροί χώ-
ροι λατρείας που είναι
διάσπαρτοι σε ολόκλη-
ρο τον ορεινό όγκο, δια-
φορετικών χρονικών
περιόδων και λατρευτι-
κών στοιχείων. Έχει μο-
ναδική φυσική  ομορφιά
που την ορίζουν τα πολ-
λά σπήλαιά του, τα πολ-
λά υπόγεια νερά του,
που για αιώνες πότιζαν
την Αττική γη, οι συνε-
χείς εναλλαγές τοπίου,
η άφθονη βιοποικιλό-
τητα 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 γονιμότη-
τας, τόποι λατρείας της
θεάς Αφροδίτης, της
Κυβέλης, της Δήμη-

τρας, του Δία, του
Απόλλωνα, του Πάνα.
Μοναδικό εμπορικό
σταυροδρόμι και οικο-
νομικό κέντρο για πολ-
λά χρόνια στο μεσαίωνα
και την Τουρκοκρατία.
Βότανα με θεραπευτι-
κές ιδιότητες γεμίζουν
τις πλαγιές του και δεν
άργησε να γίνει θερα-
πευτικό κέντρο για πολ-
λά χρόνια. Όλα αυτά
είναι στοιχεία που πρέ-
πει να συνεχίσουν να
μας δίνουν γνώση, να
μας δίνουν ζωή.

Αυτό που σκεφτήκαμε
ως τρόπο για να συνε-
χίσει το βουνό να μας
προσφέρει, αλλά και να
προστατεύεται είναι τα
μονοπάτια του. Η σύν-
δεση του ανθρώπου με
το βουνό. Αυτά τα μο-
νοπάτια πρέπει να προ-
στατέψουμε και αν το
καταφέρουμε, αυτό το
βουνό θα συνεχίσει να
βασιλεύει δίπλα στη
Αθήνα. Μονοπάτια με
Ευρωπαϊκή πιστοποί-
ηση, δοκιμασμένος τρό-
πος σε πολλούς ορει-
νούς όγκους σε όλη την
Ελλάδα, είναι ο τρόπος
προστασίας του Υμητ-
τού. Και εδώ ο Υμηττός
συνεχίζει να είναι γεν-
ναιόδωρος. Πολλά υπέ-
ροχα μονοπάτια χαραγ-
μένα πάνω του για αι-
ώνες. Γεμάτα με ότι
χρειάζεται ο πεζοπόρος
για να γεμίσει με εικό-
νες την καρδιά, την
ψυχή και το μυαλό του.

Αυτά τα μονοπάτια τα
περπατήσαμε, τα απο-
τυπώσαμε στο χάρτη.
Αυτά τα μονοπάτια θα
δημιουργήσουν το Ευ-
ρωπαϊκά πιστοποιημένο
μονοπάτι του Υμηττού,
το Υμηττός Trail. Αυτά
τα μονοπάτια περπάτη-
σαν οι γονείς μας, περ-
πατήσαμε εμείς και θέ-
λουμε να τα περπατούν
και τα παιδιά μας.

Το όνειρο λοιπόν ξε-
κίνησε πριν έξι χρόνια
το Μάιο του 2015, από
μια περιπατητική ομάδα
την Περιπατητική Ομά-
δα Υμηττού, που ζούσε
το βουνό κάθε Κυριακή,
και μέσα από αυτή την
ομάδα, άτομα με γνώ-
σεις του αντικειμένου,
ξεκίνησαν να συζητάνε
να σχεδιάζουν και να
περπατάνε σπιθαμή
προς σπιθαμή το «μο-
νοπάτι». Τα προβλήμα-
τα πολλά, αλλά το με-
γαλύτερο ένα. Πως θα
αποφασίσουμε από κοι-
νού, με όσους ασχο-
λούνται με τον Υμηττό,
πως πρέπει να γίνει
αυτό το μονοπάτι, που
και πότε. Πολλές οι
άκαρπες προσπάθειες
όλα τα χρόνια μέχρι σή-
μερα από πολλούς.
Προσπάθειες που το
μόνο που κατάφεραν
ήταν ένας «τεμαχισμέ-
νος» Υμηττός χωρίς
αρχή και τέλος. Ένα
Υμηττός που για να τον
περπατήσεις και να τον
χαρείς, είναι καλύτερα

να το κάνεις με κλειστά
μάτια τώρα, διαφορετι-
κά κινδυνεύεις αλλού
να ξεκινήσεις και αλλού
να φτάσεις.

Βάλαμε κάτω τους
χάρτες, βρήκαμε και συ-
νομιλήσαμε με περιπα-
τητές, ανακαλύψαμε
μέρη και πολλά άγνω-
στα μέχρι τώρα στοι-
χεία. Δουλέψαμε σε
αυτά με ομάδες εθε-
λοντών πεζοπόρων. Κά-
ναμε δράσεις, τις αξιο-
λογήσαμε, βγάλαμε
αποτελέσματα. Όλα τα
δουλέψαμε με αγάπη
και πολύ μεράκι. Μετά
από πολλές ώρες δου-
λειάς τόσο στο πεδίο
όσο και στα γραφεία
μας, αποφασίσαμε ότι
έπρεπε το όνειρο να
πάρει σάρκα και οστά.

Χρονικά το ιστορικό
των σημαντικών στιγ-
μών μέχρι την υπογρα-
φή του μνημονίου:

• Μάιος 2015 ξεκινάει
η δημιουργία της ομά-
δας

• 2017 ξεκινά η συ-
νεργασία για δράσεις
στον Υμηττό με άλλες
εθελοντικές ομάδες.

• 2017 ξεκινά η συ-
νεργασία με την ΓΕΩ-
ΜΥΘΙΚΗ και τον τοπο-
γράφο αγρονόμο κο Δη-
μήτρη Θεοδοσόπουλο
που ενισχύει σημαντικά
τα θεματικό πλαίσιο των
πεζοποριών μας και μας
γνωρίζει την ιστορία και
γεωλογία του Υμηττού.

• 2017 ξεκινά η συ-

νεργασία με τον κο
Σταύρο Αποστόλου και
τη «βιοποικιλότητα του
Υμηττού», σελίδα που
διαχειρίζεται στο FB,
ερασιτέχνη και με βαθιά
γνώση της βιοποικιλό-
τητας του Υμηττού που
μας προσφέρει ακού-
ραστα τις γνώσεις του.

• 2017 ξεκινάει η συ-
νεργασία με την κα Γε-
ωργία Κανελλοπούλου
μηχανικό περιβάλλον-
τος που μας βοηθάει
στις θεματικές δράσεις
της ομάδας, οργανώ-
νουμε τις Πράσινες Πο-
λιτιστικές Διαδρομές σε
συνεργασία με το
Υπουργείο Πολιτισμού,
παίρνουμε μέρος στο
«Έτος πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ευ-
ρώπης 2018” και οργα-
νώνουμε σεμινάριο εκ-
παίδευσης μελών μας
ως «Ξεναγοί Περιβάλ-
λοντος» με τον Ευρω-
παϊκό φορέα Interpret
Europe.

• 2017 ξεκινάει η συ-
νεργασία με το κο Γιάν-
νη Λαγό, πρόεδρο της
Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. και
στη 1η Συνάντηση Μο-
νοπατιών και η 3η Πα-
νευρωπαϊκή Συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε
στη Βυτίνα  μπήκαν τα
πρώτα θεμέλια της ιδέ-
ας για το «Υμηττός
trail», το μοναδικό Ευ-
ρωπαϊκά πιστοποιημένο
μονοπάτι δίπλα στην
πρωτεύουσα.
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Μια ομάδα - ένα όραμα - ένα μονοπάτι 



Χρυσοστόμου Σμύρνης 77-79 Βύρωνας Τηλ: 210 7642872

Γυναικεία Ρούχα

Σεβαστείας 4 και Μαγνησίας 
Βύρωνας τηλέφωνο 210 7657590

Πεζόδρομος
pezodromos@11ve.com

• 2018 με την βοήθεια
και την συνεισφορά των
παραπάνω η ομάδας
μας γίνεται  φυσιολα-
τρικός σύλλογος με την
ονομασία «Περιπατητι-
κή ομάδα Υμηττού»

• 2018 η ομάδα στην
οποία συνεργάζονται ο

κος Κιτσέλλης Μάνος
πρόεδρος της Π.Ο.Υ,
Γιάννης Λαγός, Δημή-
τρης Θεοδοσόπουλος ,
Γεωργία Κανελλοπού-
λου, Σταύρος Αποστό-
λου και Γιώργος Πουλής
Δασολόγος, ξεκινάει το
σχεδιασμό του μονοπα-

τιού.
• 2019 γίνεται η πρώ-

της συνάντηση με το
Υπουργείο Περιβάλλον-
τος και ακολουθούν αρ-
κετές στη συνέχεια.

• 26 Μαΐου 2021 υπο-
γράφεται το Μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ

των, Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Σ.Π.Α.Υ.,
Περιπατητικής Ομάδας
Υμηττού Π.Ο.Υ., Τμήμα
Τοπογράφων του
Ε.Μ.Π., Μαίναλον
Κοιν.Σ.Επ.,Σώμα Ελλή-
νων Προσκόπων.

Οι ενέργειες και οι

δράσεις συνεχίζονται με
σκοπό την υλοποίηση
του οράματος! 

Μάνος Κιτσέλλης
Πρόεδρος Περιπα-

τητικής Ομάδας Υμητ-
τού.

Αντιδήμαρχος Δή-
μου Καισαριανής.

Μια ομάδα - ένα όραμα - ένα μονοπάτι
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Από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου ξεκίνησε
η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

και μοτοσυκλετών στην πόλη μας

Οι εμβολιασμοί στην
ιστορία της ανθρωπό-
τητας πέτυχαν να εξα-

λείψουν ασθένειες
όπως η ευλογιά, η πο-
λυομυελίτιδα κ.α. και

αποτελούν καθοριστικό
«εργαλείο» στον περιο-
ρισμό της πανδημίας,
μέσω της ανοσοποίησης
που προκαλούν στον
πληθυσμό.

Η Επιτροπή Υγείας του
Δήμου Βύρωνα, προτεί-
νει στους δημότες να
εμβολιασθούν, σύμφω-
να με τις οδηγίες και
την προτεραιότητα που

θέτουν τα αρμόδια επι-
στημονικά όργανα.

Εξυπακούεται ότι ανε-
ξάρτητα από τον εμβο-
λιασμό, κρίνεται απα-
ραίτητη η πιστή τήρηση
των προληπτικών μέ-
τρων: χρήση μάσκας,
πλύσιμο χεριών, απο-
στάσεις ασφαλείας κλπ
για την αποφυγή της έκ-
θεσης στον κορονοϊό.

Με τον εμβολιασμό
όσο το δυνατόν ευρύ-
τερων στρωμάτων και
την πρόοδο της ιατρικής
όσον αφορά στη θερα-
πεία, θα επανέλθουμε
στη κανονικότητα της
ζωής μας, η οποία τελι-
κά αποδείχθηκε ότι δεν
είναι καθόλου αυτονόη-
τη.

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!
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Η Επιτροπή Υγείας του Δήμου Βύρωνα 
συστήνει τον εμβολιασμό κατά του covid-19


