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Συνάντηση 
Αλέξη Τσίπρα 

με δημάρχους Βύρωνα
και Δάφνης-  Υμηττού

Στα μέσα Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντη-
ση μεταξύ του Προ-
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
και δημάρχων Βύρωνα,
Γρηγόρης Κατωπόδης
και Δάφνης-Υμηττού,
Αναστάσιος Μπινίσκος,
με σκοπό την ενημέρω-
ση για την απόφαση του
Εφετείου, η οποία πα-
ραχωρεί σε ιδιώτες, ένα
μεγάλο τμήμα στην πε-
ριοχή των Θεάτρων Βρά-
χων.Η συνάντηση έγινε
σε άριστο  κλίμα και ο

πρώην πρωθυπουργός
εξέφρασε την αμέριστη
συμπαράσταση του στην
προσπάθεια που κατα-
βάλλεται, προκειμένου
να  περιφρουρηθεί ο δη-
μόσιος χαρακτήρας της
συγκεκριμένης περιοχής.
Και για να δείξει την έμ-
πρακτη υποστήριξή του,
ο Αλέξης Τσίπρας, προ-
έβει σε μια συμβολική
κίνηση, υπογράφοντας
το ψήφισμα του Δήμου
Βύρωνα και προέτρεψε
όλους τους πολίτες να

πράξουν το ίδιο, μέσα
από μια ανάρτηση στον
προσωπικό του λογαρια-
σμό, στο Facebook, όπου
σημείωσε χαρακτηριστι-
κά:

«Υπογράφω! Στηρίζω
τον αγώνα των δημοτι-
κών αρχών και των πο-
λιτών για την παραμονή
του Θεάτρου Βράχων
στο δημόσιο και στους
πολίτες.Ο Πολιτισμός εί-
ναι δημόσιο αγαθό και η
πυξίδα μας για το μέλ-
λον».   

Επίσημη επίσκεψη 
του Γερμανού αναπληρωτή 

Υπουργού Εξωτερικών
στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Στις αρχές Ιουνίου
πραγματοποίησε επίση-
μη επίσκεψη στην Και-
σαριανή ο αναπληρω-
τής Υπουργός Εξωτερι-
κών της Γερμανίας, Μί-
χαελ Ροτ.

Ο κύριος Ροτ επισκέ-
φθηκε το Σκοπευτήριο
Καισαριανής και τίμησε
τη μνήμη των αντιφα-
σιστών αγωνιστών, κα-
ταθέτοντας ένα κόκκινο
γαρύφαλλο στο μνημείο
των εκτελεσθέντων.

Τον Γερμανό αξιωμα-
τούχο υποδέχθηκε ο Δή-
μαρχος Καισαριανής
Χρήστος Βοσκόπουλος,
ο οποίος στην ομιλία
του χαιρέτησε τη σημα-
σία της επίσκεψης του

Γερμανού υπουργού, σε
έναν από τους πιο εμ-
βληματικούς χώρους
της πατρίδας μας.

Ο Χρήστος Βοσκόπου-
λος, αφού τόνισε την
αξία που έχει το Σκο-
πευτήριο Καισαριανής
στον αντιφασιστικό
αγώνα, αναφέρθηκε
στην προσπάθεια δημι-
ουργίας του Πανευρω-
παϊκού Δικτύου «Πόλεις
ενάντια στον φασισμό»,
λέγοντας χαρακτηριστι-
κά: «Σήμερα, με μεγάλη
συναισθηματική φόρτι-
ση αλλά και με μεγάλη
χαρά, θα ήθελα να ανα-
κοινώσω επίσημα, και
σε  διεθνές επίπεδο την

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Βύ-
ρωνα υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα 
του Λόφου Κοπανά (Θέατρα Βράχων)

Σελίδα 3

Οι δήμαρχοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμητ-
τού στο Μέγαρο Μαξίμου για τα Θέατρα

Βράχων 
Σελίδα 6
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Στις 14/6 πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση στα
γραφεία του Κομμουνι-
στικού Κόμματος στο Πε-
ρισσό, με τον Γενικό
Γραμματέα Δημήτρη
Κουτσούμπα και τους
Δημάρχους Βύρωνα, Γρη-
γόρη Κατωπόδη και Δάφ-
νης-Υμηττού, Αναστάσιο
Μπινίσκο, με σκοπό να
τον ενημερώσουν για
την απόφαση του Εφε-
τείου, η οποία παραχω-
ρεί σε ιδιώτες, ένα με-
γάλο τμήμα στην περιο-
χή των Θεάτρων Βρά-
χων.

Ο Γρηγόρης Κατωπό-
δης, παρέδωσε στον Δη-
μήτρη Κουτσούμπα, το
ψήφισμα που ενέκρινε
κατά πλειοψηφία το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Βύρω-
να στις 7/6/2021 για την
προάσπιση του δημόσι-
ου, κοινωφελούς και δα-
σικού χαρακτήρα του Λό-
φου Κοπανά, καθώς και
το πρόγραμμα του φετι-
νού Φεστιβάλ στη «Σκιά
των Βράχων», το οποίο
λόγω των δικαστικών
εξελίξεων αποκτά ιδιαί-
τερη βαρύτητα.

«Ο κ. Κουτσούμπας
εξέφρασε την στήριξη
του στον αγώνα που κά-
νουμε για το δημόσιο και

δασικό χαρακτήρα της
περιοχής αυτής, που εί-
ναι ζωτικής σημασίας για
τους δήμους μας, αλλά
και ολόκληρη την Αττι-
κή», δήλωσε ο Δήμαρχος
Βύρωνα μετά τη συνάν-
τηση. 

«Μαζί με το δήμαρχο
Δάφνης-Υμηττού εντεί-
νουμε τις προσπάθειες
μας, προκειμένου να
έχουμε συναντήσεις και
με τους άλλους πολιτι-
κούς αρχηγούς, αλλά και
να οργανώσουμε δρά-
σεις που θα αναδείξουν
στο μέγιστο βαθμό, το
πρόβλημα στην κοινή
γνώμη. Εισπράττουμε
συμπαράσταση από παν-
τού και αυτό μας δίνει
δύναμη, ενώ κλιμακώ-
νουμε τη δράση μας, κα-
θώς οι συνθήκες είναι
ευνοϊκές, ειδικά αυτήν
την περίοδο που αρχίζει
το Φεστιβάλ των Βρά-
χων, το οποίο είναι μια
ζωντανή απόδειξη, για
το λόγο  που πρέπει ο
χώρος αυτός να παρα-
μείνει στο δημόσιο και
να αξιοποιηθεί ακόμα πε-
ρισσότερο από τους πο-
λίτες και για τους πολί-
τες και μόνο», κατέληξε
ο Γρηγόρης Κατωπόδης.

Με τον Δημήτρη Κουτσούμπα 
συναντήθηκαν οι Δήμαρχοι Βύρωνα 

και Δάφνης-Υμηττού για τα Θέατρα Βράχων

Μια σταγόνα αίμα, μια ολόκληρη ζωή!!!
Γίνε κι  εσύ εθελοντής αιμοδότης. 

Σώσε μια ζωή!
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Καλλυντικά
Βασίλης
Από το 1971

Μια αυθεντική Βυρωνιώτικη Μια αυθεντική Βυρωνιώτικη 
οικογενειοικογενειαακή επιχείρηση κή επιχείρηση 

Χειμάρας 25 Βύρωνας ή παράδοση στο
χώρο σας!

Τηλ. 2107629778  Κιν. 6989431703 και
6986867712

Παραχωρείται με βάση
φερόμενους τίτλους
ιδιοκτησίας του 19ου αι.
σε ιδιώτες,που εμφανί-
ζονται ως κληρονόμοι
παλαιών ιδιοκτητών.μία
μεγάλη έκταση, που πε-
ριλαμβάνει το λόφο

«Κοπανά» και την πε-
ριοχή των πρώην λατο-
μείων της Εργάνης –εν-
τός της οποίας φιλοξε-
νούνται χώροι πολιτι-
σμού (θέατρα), αθλητι-
σμού (γήπεδα ποδο-
σφαίρου) και αναψυχής

Με τη συγκεκριμένη
απόφαση ζημιώνεται το
Ελληνικό Δημόσιο, οι
Δήμοι, οι πολίτες και οι
χρήστες των χώρων,
μετά από δεκαετίες λει-
τουργίας προς όφελος
όλων.

Με λίγα λόγια, χώροι
σύμβολα για την περιο-
χή μας, που κατοχυρώ-
θηκαν με μακροχρόνι-
ους αγώνες όλων των
δημοτικών αρχών, όλων
των δημοτικών παρα-
τάξεων και όλου του
λαού του Βύρωνα και
μετατράπηκαν από
εστία μόλυνσης, σε
πηγή ζωής και δημιουρ-
γίας για την περιοχή,
κινδυνεύουν να χαθούν.

Σημειωτέον ότι η διεκ-
δίκηση αυτής της δη-
μόσιας γης από τους
ιδιώτες απορρίφθηκε το
2016 από το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών, που πα-
ραχωρούσε την έκταση
των 104 στρεμμάτων

στο ελληνικό δημόσιο
,με χρήση στους δήμους
Βύρωνα και Δάφνης –
Υμηττού.

Το δημοτικό συμβού-
λιο δηλώνει αποφασι-
σμένο να αξιοποιήσει
όλα τα ένδικα μέσα προ-
κειμένου να διασφαλι-
στούν τα συμφέροντα
των πολιτών στην πε-
ριοχή των «Νταμα-
ριών», που αποτελεί
όαση πολιτισμού, αθλη-
τισμού και αναψυχής,
όχι μόνο για το λαό του
Βύρωνα αλλά και για
όλους τους κατοίκους
του λεκανοπεδίου. Ταυ-
τόχρονα, και σε συνερ-
γασία με όλους τους φο-
ρείς και τους δημότες
του Βύρωνα, ξεκινάμε
εκστρατεία ενημέρωσης
όλων των αρμόδιων
(κυβέρνησης, κομμά-
των, περιφέρειας), αλλά
και όλων των πολιτών
της Αθήνας, ώστε να
τους έχουμε συμπαρα-

στάτες στο δίκαιο αγώ-
να μας, που  θα κλιμα-
κωθεί με πολλαπλούς
τρόπους το ερχόμενο
διάστημα.

Ο Δήμος μας, οι δη-
μοτικές παρατάξεις, οι
μαζικοί φορείς του Βύ-
ρωνα, αθλητικοί και πο-
λιτιστικοί σύλλογοι, σω-
ματεία και απλοί πολί-
τες, απαιτούμε από την
ελληνική πολιτεία να
σταθεί με αποφασιστι-
κότητα στο πλάι μας,
ώστε οριστικά και αμε-
τάκλητα να κατοχυρω-
θεί ο δημόσιος, κοινω-
φελής και δασικός χα-
ρακτήρας του λόφου
«Κοπανά» και να απο-
δοθεί το σύνολο της
έκτασης που περιγρά-
φεται στην απόφαση
του Εφετείου στους δή-
μους Βύρωνα και Δάφ-
νης-Υμηττού και μέσω
αυτών στους πολίτες.»

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα 

του Λόφου Κοπανά (Θέατρα Βράχων)
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Επίσημη επίσκεψη του Γερμανού αναπληρωτή
Υπουργού Εξωτερικών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Tην είσοδο των θεάτρων Βράχων κοσμούν προσωπογραφίες
δύο θρυλικών μορφών τέχνης και πολιτισμού 

Με αφορμή τις ιδιαί-
τερες συνθήκες που δη-
μιουργήθηκαν μετά την
απόφαση του Εφετείου

Αθηνών, κατά την οποία
παραχωρείται ένα με-
γάλο μέρος της περιο-
χής αυτής σε ιδιώτες,ο

Δήμος Βύρωνα ανέθεσε
στο  artist Πλάτωνα,να

δημιουργήσει τα πορ-
τραίτα της Μελίνας
Μερκούρη και του Νίνου

Βολονάκη.Οι δύο αυτές
ξεχωριστές προσωπικό-

τητες συνέβαλαν  τα
μέγιστα , αρχικά στη με-
τατροπή των παλαιών

λατομείων σε χώρο πο-
λιτισμού, και κατόπιν  τα
επόμενα χρόνια, σε
χώρο αθλητισμού και
αναψυχής.

Η Μελίνα Μερκούρη
και ο Μίνως Βολανάκης
έδωσαν μορφή σε ένα
χώρο, που οι κοινωνίες
του Βύρωνα και του
Υμηττού κατέκτησαν με
αγώνες,με σκοπό να τον
αξιοποιήσουν προς όφε-
λος των πολιτών.

Οι ιδέες, οι πρωτοβου-
λίες και η στήριξη τους
καθόρισαν το χώρο και
τον μεταμόρφωσαν, για
να γίνει τελικά αυτό που
είναι σήμερα. 

Μία εστία Πολιτι-
σμού,Αθλητισμου και
Αναψυχής για
όλους,που κάθε καλο-
καίρι φιλοξενεί ένα από
τα σημαντικότερα Φε-
στιβάλ της χώρας μας.

Συνέχεια από τη σελίδα 1
πολύ σημαντική πρωτο-
βουλία, εκ μέρους του Δή-
μου μας: τη δημιουργία
του Πανευρωπαϊκού Δι-
κτύου Πόλεις ενάντια στον
φασισμό».

Ο Μίχαελ Ροτ ,στο λόγο
του μεταξύ άλλων, ανα-
φέρθηκε στην ιστορική ση-
μασία του Σκοπευτηρίου,
στις βαθιές πληγές που
άφησε η γερμανική κατοχή
στον ελληνικό λαό και ανέ-
φερε χαρακτηριστικά:
«Οφείλουμε πάντα να
αναρωτιόμαστε τι μπορού-

με να κάνουμε καλύτερα
και πως μπορο-ρούμε να
συνεισφέρουμε στην ει-
ρήνη και την συμφιλίωση»,
καταλήγοντας με τη φρά-
ση: 

«Εκφράζω την εκτίμηση
μου στο πρόσωπό σας Δή-
μαρχε, που χτίζετε ένα αν-
τιφασιστικό Ευρωπαϊκό δί-
κτυο πόλεων ενάντια στον
εθνικισμό, το λαϊκισμό, τον
αντισημιτισμό και το ρα-
τσισμό. Είναι αυτό που
ακριβώς χρειαζόμαστε σε
αυτήν την δύσκολη επο-
χή.»



Στην ανακατασκευή-
συντήρηση και ενεργει-
ακή αναβάθμιση του
Κέντρου Μελέτης Χο-
ρού "Ι & Ρ. Ντάνκαν",
προχωρά ο Δήμος. Βύ-
ρωνα. Το έργο, ύψους
180.000€, γίνεται με την
χρηματοδότηση από
την Περιφέρεια Αττικής.

Η αρχιτεκτονική μελέ-
τη είναι μια χορηγία του
Κέντρου Πολιτισμού
"Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος",και εγκρίθηκε από
το ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς το
μνημείο έχει χαρακτη-
ριστεί ιστορικό και δια-
τηρητέο.

Η Τεχνική Υπηρεσία

θα κινήσει άμεσα τις δια-
δικασίες ανάθεσης που
αφορά:

Μόνωση δώματος.
Θερμομόνωση ορο-

φής. 
Αντικατάσταση των

παλαιών κουπολων φω-
τισμού οροφής. 

Επισκευή στεγάστρου
εισόδου. 

Αντικατάσταση εσω-
τερικών κουφωμάτων.

Επισκευή χώρων υγι-
εινής.

Αντικατάσταση όλων
των εσωτερικών φωτι-
στικών με led .

Αντικατάσταση των
κλιματιστικών μονάδων.
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Ανακατασκευή 
και ενεργειακή αναβάθμιση

του Κέντρου Μελέτης Χορού
«Ισιδώρα

και Ραϋμόνδου Ντάνκαν»

Αποκατάσταση 
των βανδαλισμών στα ΚΑΦΑΟ  

του Δήμου Βύρωνα με αντιγραφιτι

Άρχισε η διαδικασία
καθαρισμού των γκρά-
φιτι, από συνεργεία του
Δήμου Βύρωνα,

σε κάποια ΚΑΦΑΟ τη-
λεπικοινωνιών, που υπέ-
στησαν βανδαλισμούς
το τελευταίο χρονικό
διάστημα.

Η δημοτική αρχή είχε
προνοήσει, ώστε μετά
την ολοκλήρωση των
γκράφιτι,να υπάρχει αν-
τιγκραφιτι επικάλυψη
των έργων αυτών, γε-
γονός που επιτρέπει και
την αποκατάσταση
τους.

Είναι δεδομένη η αγα-
νάκτηση και η απερί-
φραστη καταδίκη των
πράξεων αυτών,που
δεν αιτιολογουνται, υπό
το πρίσμα οποιουδήποτε
ιδιολογηματος. Τα γκρά-
φιτι αυτά είναι καλλιτε-
χνικά έργα, που έχουν
στόχο να ομορφαίνουν
τις γειτονιές της πόλης
μας.  

Η καταστροφή τους
είναι μια απαράδεκτη
ενέργεια,που δεν σχε-
τίζεται με καμία θεωρία
περί διαφορετικής άπο-
ψης ή αισθητικής και
παραπέμπει σε αντιλή-
ψεις άλλων - σκοτει-
νών- εποχών.

Ο Δήμος Βύρωνα δια-
βεβαιώνει τους πολίτες
ότι θα αποκαταστήσει

άμεσα τις δημιουργίες
των νέων καλλιτεχνών
SpyLex Design και να
κινηθεί νομικά,με όσα
μέσα διαθέτει,για να
προστατεύσει τόσο το
δημόσιο χώρο, όσο και
τα έργα,που έγιναν με
πρωτοβουλία του Δήμου
και τα χρήματα των πο-
λιτών.
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Στις 7 Ιουλίου,  οι δή-
μαρχοι Βύρωνα, Γρηγό-
ρης Κατωπόδης και Δάφ-
νης- Υμηττού συναντή-
θηκαν στο Μέγαρο Μα-
ξίμου με τον Υπουργό
Επικρατείας,κ. Γιώργο Γε-
ραπετριτη,τον Υφυπουρ-
γό στον Πρωθυπουργό,
κ. Θόδωρο Λιβάνιο, στο
πλαίσιο των ενημερωτι-
κών συναντήσεων με την
πολιτική ηγεσία της χώ-
ρας, σχετικά με την από-
φαση του Εφετείου, που
παραχωρεί σε ιδιώτες με-
γάλο τμήμα της περιοχής
των θεάτρων Βράχων.

Στη συνάντηση, που
έγινε σε πολύ καλό κλί-

μα,ο Γρηγόρης Κατωπο-
δης, παρέδωσε στους
υπουργού ς το ψήφισμα
του Δημοτικού Συμβου-
λίου Βύρωνα για την προ-
άσπιση του δημόσιου, κοι-
νωφελούς και δασικού
χαρακτήρα του Λόφου
Κοπανά, καθώς και το
πρόγραμμα του φετινού
Φεστιβάλ στη "Σκιά των
Βράχων".

Μετά το τέλος της ενη-
μέρωσης, ο δήμαρχος
Βύρωνα ανέφερε: " Η συ-
νάντηση ήταν ιδιαίτερα
γόνιμη και εποικοδομη-
τική.

Ενημερώσαμε τους δύο
υπουργούς και στενούς

συνεργάτες του Πρωθυ-
πουργού- για όλα όσα
έχουμε κάνει, για την
υπόθεση αυτή και έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον για
την εξέλιξή της.

Με τη σημερινή συνάν-
τηση, ολοκληρώσαμε τον
κύκλο των επαφών με
τους πολιτικούς αρχη-
γούς και εκπροσώπους

τους. Τους ευχαριστούμε
όλους για την συμπαρά-
σταση στον αγώνα μας,
για να παραμείνει στο δη-
μόσιο ο Λόφος του Κο-
πανά και οι κοινωφελείς
δραστηριότητες που φι-
λοξενεί, οι οποίες είναι
ζωτικής σημασίας για
τους κατοίκους της πε-
ριοχής μας. Ο αγώνας

συνεχίζεται. 
Δεν σταματάμε εδώ. 
Εκτείνουμε την προ-

σπάθειά μας ακόμα πε-
ρισσότερο.

Οι ενέργειες ευαισθη-
τοποίησης της κοινής
γνώμης και ενεργοποί-
ησης της κοινωνίας των
πολιτών, για την υπερά-
σπιση των κεκτημένων
της, ήταν από την αρχή
και παραμένει πρωταρ-
χικός στόχος μας και συ-
νεχίζουμε προς αυτήν
την κατεύθυνση».

Μέχρι σήμερα οι δή-
μαρχοι Βύρωνα,Γρηγόρης
Κατωπόδης και Δάφνης-
Υμηττού,ΑναστάσιοςΜπι-
νίσκος, έχουν ενημερώ-
σει για το θέμα αυτό, αρ-
χικά, τους βουλευτές  Νό-
τιου Τομέα όλων των
κομμάτων και στη συνέ-
χεια, με χρονική σειρά:
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξη Τσίπρα, τον Γενικό
Γραμματέα του ΚΚΕ, Δη-
μήτρη Κουτσούμπα, τον
Γραμματέα του ΜέΡΑ 25,
Γιάνη Βαρουφάκη, συνερ-
γάτες του Προέδρου της
Ελληνικής Λύσης, Κυριά-
κουΒελόπουλου, την
πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ
Φώφη Γεννηματά και
τους υπουργούς Επικρα-
τείας, Γιώργο Γεραπετρί-
τηκαι τον υφυπουργό στο
Πρωθυπουργό Θόδωρο

Λιβάνιο.

Οι δήμαρχοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού 
στο Μέγαρο Μαξίμου για τα Θέατρα Βράχων
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Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2021
Θεάτρα “Μελίνα Μερκούρη” και “΄Αννα Συνοδινού”

27 Ιουλίου - 26 Σεπτεμβρίου 2021
Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Τρίτη 27 Ιουλίου 
Μουσικοθεατρική παρά-

σταση
Αφιέρωμα στην Ευτυχία

Παπαγιαννοπούλου
«Μ’ ένα όνειρο τρελό»
Κείμενο – σκηνοθεσία:

Στέφανος Οικονόμου
Τραγουδούν:
Πίτσα Παπαδοπούλου,

Στέλιος Διονυσίου, Ασπα-
σία Στρατηγού, 

Γιάννης Βασιλώτος,
Στέλλα Καρύδα

Στον ρόλο της Ευτυ-
χίας:Βασιλική Γεωργικο-
πούλου

Στον ρόλο της Μάνας:
Αλεξάνδρα Παντελάκη

Στον ρόλο του Παπα-

γιαννόπουλου: Στέφανος
Οικονόμου

Στον ρόλο του Καλδάρα:
Γιάννης Βασιλώτος

Συνδιοργάνωση με την
Περιφέρεια Αττικής

Είσοδος ελεύθερη
Τετάρτη 28 Ιουλίου
Φαίδρα Καλυπτόμενη 
Μουσικοθεατρική σκη-

νική σύνθεση 
από τα έργα « Ιππόλυ-

τος» του Ευριπίδη, «Φαί-
δρα» Σενέκα &  Ρακίνα.

Σκηνοθεσία: Πέρης Μι-
χαηλίδης

Μουσική επιμέλεια &
σύνθεση: Σαββίνα Γιαννά-
του

Παίζουν: Σαββίνα Γιαν-

νάτου, Νίκη Σερέτη, Ρα-
φίκαΣαουίς, Σπύρος Περ-
δίου

Τιμές εισιτηρίων: 18 €
γενική είσοδος, 15 € μει-
ωμένο (άνεργοι, ΑμεΑ,
φοιτητές) 

Παρασκευή 30 Ιουλί-
ου

Άκη Δήμου Κάποτε στο
Βόσπορο

Σκηνοθεσία - Χορογρα-
φίες: Σοφία Σπυράτου

Παίζουν: 
Αντώνης Καφετζόπου-

λος, Ιεροκλής Μιχαηλίδης,
, Θεοφανία Παπαθωμά,
Ρένος Ρώτας, Δημήτρης
Πιατάς, Ευαγγελία Μου-
μούρη, Ελένη Καρακάση,
Παρθένα Χοροζίδου, Νε-
φέλη Κουλούρη, Ντίνος
Σπυρόπουλος, Χλόη Μάν-
τζαρη

Τραγουδάει ο Γιάννης
Διονυσίου και χορεύουν
οι Αντιγόνη Χρόνη, Νάνσυ
Κατσαρού, Αλέξανδρος
Κεϊβανάη, ΓιούργκενΚυ-
ριάκη

Παραγωγή: Θεατρικές
επιχειρήσεις Τάγαρη

Τιμές εισιτηρίων: 
20 € γενική είσοδος, 15

€ μειωμένο (φοιτητικό,
ανέργων, ΑμεΑ, παιδικό
6-12 ετών)

27 Αυγούστου
Συναυλία
Viagra Boys
Opening acts: Bazooka

+ Gay Anniversary
Τιμές εισιτηρίων: Προ-

πώληση: 20 €
Σημεία προπώλησης:

Viva + δίκτυο
Τρίτη 31 Αυγούστου
ΜποστΜήδεια 
Διασκευή - Απόδοση στί-

χων - Σκηνοθεσία:Νικο-
ρέστηςΧανιωτάκης

Παραγωγή: Μυθωδία –
PeopleEnter tainment-
Group

Παίζουν:
Μάκης Παπαδημητρίου,

Κώστας Τριανταφυλλό-
πουλος, Γιάννης Καλατζό-
πουλος, Γιάννης Δρακό-
πουλος, Μαρία  Διακοπα-
ναγιώτου, Νικορέστης Χα-
νιωτάκης, Γεράσιμος Σκα-
φίδας, Άννα Φιλιππάκη,
Άννα Κλάδη

Τιμές εισιτηρίων:
18 κανονικό €, 14 € μει-

ωμένο (φοιτητικό, ανέρ-
γων, ΑμεΑ)

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρί-
ου

ΚΘΒΕ
Ευριπίδη Ελένη
Σκηνοθεσία: Βασίλης

Παπαβασιλείου
Παίζουν:
ΈμιλυΚολιανδρή, Θέμης

Πάνου, Αγορίτσα Οικονό-
μου, Γιώργος Καύκας,
Έφη Σταμούλη, Δημήτρης
Κολοβός, Άγγελος Μπού-
ρας,  Δημήτρης Μορφα-
κίδης,  Παναγιώτης Πα-
παϊωάννου, Νικόλας Μα-
ραγκόπουλος, Ορέστης
Παλιαδέλης

Τιμές εισιτηρίων:
12€ προπώληση, 15 €

κανονικό, 10 € φοιτητικό,
ανέργων, 65+, 8 €ΑμεΑ&
συνοδοί

Π ρ ο π ώ λ η σ η :
www.ntng.gr | VIVA.GR |
11876 |

Σάββατο 4 Σεπτεμβρί-
ου

Ευριπίδη Ορέστης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κα-

κλέας
Παραγωγή: ΤΕΧΝΗΧΩ-

ΡΟΣ
Παίζουν: 
Άρης Σερβετάλης, Μαί-

ρη Μηνά, Νικολέτα Κο-
τσαηλίδου, Αιμιλιανός
Σταματάκης, Γιώργος Ψυ-
χογιός, Πάνος Βλάχος, Ζε-
ρόμΚαλούτα

Τιμές εισιτηρίων: 
20€ γενική είσοδος,  17€

μειωμένο (φοιτητικό, 65
+)

Κυριακή 5 Σεπτεμβρί-
ου, 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρί-
ου

Συναυλία 
ΜατούλαΖαμάνη
Ambient Tour 2021 
Παραγωγή: FourSea-

sons
Τιμέςεισιτηρίων: 13€ και

11€ (early bird)
Προπώληση: VIVA.GR
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου
Θέατρο Πορεία -  ΔΗ-

ΠΕΘΕ Κρήτης 
Αισχύλου Προμηθέας

Δεσμώτης
Σκηνοθεσία: Άρης Μπι-

νιάρης
Γιάννης Στάνκογλου,

Άρης Μπινιάρης, Κων-
σταντίνος Γεωργαλής,

Συνέχεια στη σελίδα 8
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Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2021
Θεάτρα “Μελίνα Μερκούρη” και “΄Αννα Συνοδινού”

27 Ιουλίου - 26 Σεπτεμβρίου 2021 Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Συνέχεια στη σελίδα 7

Δαυίδ Μαλτέζε, Αλέκος
Συσσοβίτης, Ηρώ Μπέ-
ζου, Ιωάννης Παπαζήσης

Τιμές εισιτηρίων:
20 € κανονικό, μειωμένο

15€ (φοιτητικό,  παιδικό
έως 12 ετών, ανέργων,
πολυτέκνων, ΑμεΑ, ομα-
δικά 

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρί-
ου 

ΚΘΒΕ
Όρνιθες
Σκηνοθεσία Γιάννης Ρή-

γας
Παίζουν:
Ελευθερία Αγγελίτσα,

Λίλα Βλαχοπούλου, Ιωάν-
να Δεμερτζίδου, Δημήτρης
Διακοσάββας, Αριστοτέ-
λης Ζαχαράκης,Χριστίνα
Ζαχάρωφ, Στεφανία
Ζώρα, Ήριννα Κεραμίδα,
Μαριάννα Κιμούλη, Γιώρ-
γος Κολοβός, Αναστασία-
Ραφαέλα Κονίδη, Μάρα
Μαλγαρινού, Τατιάνα Με-
λίδου, Χρυσή Μπαχτσε-
βάνη, Κλειώ-Δανάη Οθω-
ναίου, Βασίλης Παπαδό-
πουλος,Γρηγόρης Παπα-
δόπουλος, Θανάσης Ρα-

φτόπουλος, Θανάσης Ρέ-
στας, Γιάννης Σαμψαλά-
κης, Περικλής Σιούντας,
Κατερίνα Σισίννι, Βασίλης
Σπυρόπουλος, Γιάννης
Τσεμπερλίδης, ΙώβηΦραγ-
κάτου, Ταξιάρχης Χάνος

Τιμές εισιτηρίων:
12€ προπώληση, 15 €

κανονικό, 10 € φοιτητικό,
ανέργων, 65+, 8 €ΑμεΑ&
συνοδοί

Π ρ ο π ώ λ η σ η :
www.ntng.gr | VIVA.GR |
11876 |

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρί-
ου

ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων –
ArsAeterna

Ευριπίδη Βάκχες
Σκηνοθεσία : Νικαίτη-

Κοντούρη
Παίζουν:
Άκης Σακελλαρίου,

Οδυσσέας Παπασπηλιό-
πουλος, Ιωάννα Παππά,
Δημήτρης Πετρόπουλος,
Κωνσταντίνα Τακάλου,
Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Τιμές εισιτηρίων:
18 € κανονικό, 15 (ανέρ-

γων, ΑμεΑ, πολύτεκνων,
παιδικό, φοιτητικό, 65+)

Κυριακή 12 Σεπτεμ-
βρίου

ΕθνικόΘέατρο
Αριστοφάνη Ιππείς
Σκηνοθεσία: Κωνσταν-

τίνος Ρήγος
Παίζουν: 
Κωνσταντίνος Αβαρι-

κιώτης, Στέλιος Ιακωβί-
δης, Κώστας Κόκλας, Λα-
έρτης Μαλκότσης, Πάνος
Μουζουράκης, Στεφανία
Γουλιώτη, Κωνσταντίνος
Μπιμπής, Γιάννης Χαρί-
σης

Τιμές εισιτηρίων: 
18€, 14€ μειωμένο (φοι-

τητικό, 65+, άνεργοι,
ΑμεΑ)

Προπώληση: www.tick-
etservices.gr

Δευτέρα 13 Σεπτεμ-
βρίου

Συναυλία
Σταμάτης Κραουνάκης 
«Έξοδος ΄21»
Παραγωγή: GIONIK
Τιμές εισιτηρίων: 20 € -

Φοιτητικά 15 €
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου
Θέατρο του Νέου Κό-

σμου
Λάκη Λαζόπουλου Πε-

ριμένονταςτονΚαραϊσκά-
κη

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης
Θεοδωρόπουλος

Παίζουν: Λάκης Λαζό-
πουλος, Ελένη Ουζουνί-
δου και Σπύρος Γραμμέ-
νος

Τιμές εισιτηρίων:
18 € Κανονικό. 15 € Μει-

ωμένο (φοιτητικό, ανέρ-
γων, ΑμεΑ, 65+)

Προπώληση: viva.gr
Τετάρτη 15 Σεπτεμ-

βρίου
Συναυλία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ -

ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ-
ΔΗ

«Κρατώντας μια σπίθα
τρεμόσβηστη...»

Αφιέρωμα στους Μ. Ανα-
γνωστάκη - Γ. Θεοδωράκη
- Τ. Λειβαδίτη

Με τη συνδιοργάνωση
της Περιφέρειας Αττικής

Είσοδος ελεύθερη
Σάββατο 18 Σεπτεμ-

βρίου
Εθνικό Θέατρο 
Ευριπίδη Φοίνισσες
Σκηνοθεσία Γιάννης Μό-

σχος

Παίζουν: 
Γιώργος Γλάστρας, Μα-

ρία Κατσιαδάκη, Σεσίλ Μι-
κρούτσικου, 

Λουκία Μιχαλοπούλου,
Κώστας Μπερικόπουλος,
Αλέξανδρος Μυλωνάς, 

Βασίλης Ντάρμας, Αρ-
γύρης Ξάφης, Δημήτρης
Παπανικολάου, Θάνος Το-
κάκης, Χρήστος Χατζηπα-
ναγιώτης

Τιμές εισιτηρίων: 18€,
14€ μειωμένο (φοιτητικό,
65+, ανέργων ΑμεΑ)

Προπώληση: www.tick-
etservices.gr

Δευτέρα 20, Τρίτη 21,  
Τετάρτη 22 Σεπτεμ-

βρίου
Συναυλία
Γιάννης Χαρούλης
Τιμές εισιτηρίων:15€ γε-

νική είσοδος
12€ μειωμένο (ανέργων

– φοιτητικό – ΑμεΑ - 65
+)

Προπώληση:
https://www.ticketser-

vices.gr/event/giannis-
xaroulis-2021

ΤΟ ΔΙΚΤΑΜΟ
Ελληνικά Παραδοσιακά Τοπικά Είδη και Προϊόντα,

Καραολή και Δημητρίου 63, Βύρωνας, Τηλέφωνο 2107658530
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Στις αρχές Ιουνίου έγινε
ενημέρωση από τον δη-
μάρχο  Βύρωνα, Γρήγορη
Κατωπόδη και  τον δήμαρ-
χο Δάφνης- Υμηττού, Ανα-
στάσιο Μπινισκο, στους
βουλευτές όλων των κομ-
μάτων Νότιου Τομέα, για
την πορεία της υπόθεσης,
της δικαστικής διεκδίκησης

από ιδιώτες της περιοχής
θεάτρων Βράχων.

Στην ενημέρωση παρα-
βρέθηκαν, από τη ΝΔ οι:
Σοφία Βούλτεψη, Χαρά-
λαμπος Παπαδημητρίου,
Κων/νος Κυρανάκης. Από
τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οι: Γιάννης
Μπαλάφας, Θεανώ Φωτί-
ου, Νίκος Παππάς, Ραλία

Χρηστίδου. Την πρόεδρο
του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννη-
ματά, εκπροσώπησε η Τό-
νια Αντωνίου. Από το ΚΚΕ
ήταν παρών ο Χρήστος Κα-
τσώτης.

Οι βουλευτές του Νότιου
τομέα που δεν μπόρεσαν
να παραβρεθούν έστειλαν
εκπροσώπους τους. Στην

εκδήλωση ήταν, επίσης,
παρόντες οι Αντιδήμαρχοι
και οι Πρόεδροι των Δη-
μοτικών Συμβουλίων, εκ-

προσωπώντας τα ανώτατα
Συλλογικά Όργανα των
δύο πόλεων.

Συνέχεια στη σελίδα 10

Ενημέρωση βουλευτών Νότιου Τομέα 
όλων των κομμάτων για την υπόθεση των Θεάτρων Βράχων
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Ενημέρωση βουλευτών Νότιου Τομέα 
όλων των κομμάτων για την υπόθεση των Θεάτρων Βράχων
Συνέχεια από τη σελίδα 9
Όπως δήλωσε μετά  το

τέλος της ενημέρωσης, ο
δήμαρχος Γρηγόρης Κατω-
πόδης: «Η συνάντηση αυτή
είχε σκοπό την εκτενέστε-
ρη ενημέρωση και ευαι-
σθητοποίηση των εκπρο-
σώπων της περιοχής μας
στο Κοινοβούλιο για την
δικαστική κατοχύρωση του
δημόσιου χαρακτήρα του
Λόφου Κοπανά, που περι-
λαμβάνει τους χώρους του
Θεάτρου Βράχων και των
αθλητικών εγκαταστάσεων
της Εργάνης. Οι Βουλευ-
τές άκουσαν με ενδιαφέ-
ρον την ενημέρωση από
την πλευρά των δύο δη-
μάρχων και του νομικού
συμβούλου που χειρίζεται
την υπόθεση και εξέφρα-
σαν την πρόθεση και την
προθυμία τους να βοηθή-
σουν και να συμβάλλουν,
σε κλίμα ενότητας και σύμ-
πνοιας, ώστε ο χώρος να
παραμείνει δημόσιος. Οι
ενέργειές μας για την ανά-
δειξη του μείζονος αυτού
θέματος θα συνεχιστούν
και θα ενταθούν ακόμα πε-
ρισσότερο το προσεχές
χρονικό διάστημα. Ο αγώ-
νας μας συνεχίζεται!»

Ανακύκλωση 
συσκευών
στον Δήμο

Βύρωνα
Άρχισε το πρόγραμμα

ανακύκλωσης ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών
συσκευών, από τον
Δήμο Βύρωνα,με στόχο
,αφενός να περιορι-
στούν τα απορρίμματα
και αφετέρου να προ-
στατευτεί το περιβάλ-
λον από επιβλαβείς ου-
σίες και να εξοικονομη-
θούν πρώτες ύλες,για
την παραγωγή νέων
προϊόντων. 

Ο Δήμαρχος Βύρωνα,
Γρήγορης Καταπωδης
,με σχετικές επιστολές
απευθύνεται σε όλους
τους κατοίκους του Βύ-
ρωνα, αλλά και τους
επαγγελματίες και κα-
ταστηματάρχες της πό-
λης ,καλώντας τους να
συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, παραδίδοντας
τις μεγάλες συσκευές,
μετά από επικοινωνία
με τον Δήμο στα τηλέ-
φωνα..210... και να με-
ταφέρουν μικρές ηλε-
κτρικές συσκευές, λαμ-
πτήρες,toner στα σημεία
συλλογής, που υπάρ-
χουν σε δημοτικές εγ-
καταστάσεις
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Tο Τμήμα Αθλητισμου
,με αφορμή το σοβαρό
περιστατικό που συνέβη
στον ποδοσφαιριστή
της Δανίας, Κρίστιαν
Ερικσεν, στο ΕURO
2021, προχωρήσε σε
έρευνα και μελέτη για
την αγορά απινιδω-
των,που θα διανεμη-
θούν σε όλες τις εγκα-
ταστάσεις του Δήμου
Βύρωνα,πλην του κο-
λυμβητηρίου, που δια-
θέτει ήδη...

Η εκπαίδευση των ερ-
γαζόμενων στο χειρισμό
των απινιδωτών και την
εκτέλεση καρδιοανα-
πνευστικής αναζωογό-
νησης (ΚΑΡΠΑ) θα γίνει

σε συνεργασία με αρ-
μόδιους φορείς όπως
το ΕΚΑΒ, την Καρδιο-
λογική Εταιρεία, την
Αναισθησιολογική

Εταιρεία κλπ.
Θυμίζουμε ότι όλες οι

αθλητικές εγκαταστά-
σεις του Δήμου είναι,
ήδη, εφοδιασμένες με
ιατρικό και φαρμακευ-
τικό υλικό για την αντι-
μετώπιση προβλημάτων
υγείας ή τραυματισμών
που μπορεί να προκύ-
ψουν κατά την άσκηση

των αθλητών και των
αθλουμένων πολιτών.

O Δήμος Βύρωνα προμηθεύεται
απινιδωτές  για όλους 

τους δημοτικούς χώρους άθλησης

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.



Η Ζωή στο Βύρωνα Καισαριανή και Υμηττό Σελίδα 12

Ο δήμαρχος Βύρωνα,
Γρηγόρης Καταπωδης και
ο δήμαρχος Δάφνης-
Υμηττού, Αναστάσιος
Μπινισκος, συνεχίζοντας
τις συναντήσεις τους με
τους πολιτικούς αρχη-
γούς,στις 17/6 συναντή-
θηκαν με τον Γραμματέα
του ΜέΡΑ 25, Γιάνη Βα-
ρουφάκη, στα γραφεία
του κόμματος στη Βουλή,
προκειμένου να τον ενη-
μερώσουν για την από-
φαση του Εφετείου, η
οποία παραχωρεί σε ιδιώ-
τες, ένα μεγάλο τμήμα
στην περιοχή των Θεά-
τρων Βράχων.

Ο Γρηγόρης Κατωπό-
δης, παρέδωσε στον Γιά-
νηΒαρουφάκη, το ψήφι-
σμα που ενέκρινε κατά
πλειοψηφία το Δημοτικό
Συμβούλιο Βύρωνα στις
7/6/2021 για την προ-
άσπιση του δημόσιου, κοι-
νωφελούς και δασικού
χαρακτήρα του Λόφου
Κοπανά, καθώς και το
πρόγραμμα του φετινού
Φεστιβάλ στη «Σκιά των
Βράχων», το οποίο λόγω
των δικαστικών εξελίξε-
ων αποκτά ιδιαίτερη βα-
ρύτητα. 

Η συνάντηση έγινε σε
πολύ καλό κλίμα και ο

Γραμματέας τους ΜέΡΑ
25, εξέφρασε την πλήρη
στήριξη του στην προ-
σπάθεια να παραμείνει
στο δημόσιο η περιοχή
των Θεάτρων Βράχων,
τα οποία -όπως είπε-επι-
σκέπτεται συχνά ως θε-
ατής των εκδηλώσεων
του Φεστιβάλ. Σημείωσε
επίσης, ότι ολόκληρη η
κοινοβουλευτική ομάδα
του κόμματος θα υπο-
γράψει το ψήφισμα υπο-
στήριξης στον αγώνα
των δύο δήμων, ενώ εξέ-
φρασε τη βούληση του
να συμμετάσχει σε μελ-
λοντικές δράσεις που θα

προγραμματιστούν προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Στην συνάντηση μετείχε
και ο βουλευτής του
ΜέΡΑ 25, Κρίτων Αρσέ-
νης.

Από την πλευρά του ο
δήμαρχος Βύρωνα, ση-
μείωσε ότι γίνεται μια με-
γάλη καμπάνια ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών
και ενημέρωσης της κοι-
νής γνώμης, των πολιτι-
κών κομμάτων και όλων
των κοινωνικών φορέων,
προκειμένου να υπάρξει
η μεγαλύτερη δυνατή κι-
νητοποίηση και μια πάν-
δημη υποστήριξη στο αί-

τημα να παραμείνει στο
δημόσιο ο Λόφος Κοπα-
νά.

Έπειτα από την ενημέ-
ρωση των βουλευτών
Νότιου Τομέα, όλων των
κομμάτων και τις συναν-
τήσεις με τον πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσί-
πρα, τον Γενικό Γραμμα-
τέα του ΚΚΕ, Δημήτρη
Κουτσούμπα και τον
Γραμματέα του ΜέΡΑ 25,
Γιάνη Βαρουφάκη, προ-
γραμματίζονται συναντή-
σεις και με τους άλλους
πολιτικούς αρχηγούς τις
αμέσως επόμενες ημέ-
ρες. 

Με τον Γιάνη Βαρουφάκη συναντήθηκαν 
οι δήμαρχοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού 

για τα Θέατρα Βράχων

Από το Πράσινο Ταμείο
εκγριθηκε η  πρόταση
του Δήμου Βύρωνα"
Mind and Waste:

Πολιτικές και Δράσεις
στη Διαχείριση Απορριμ-
μάτων".

Με πρόσφατη απόφα-
ση της επιτροπής αξιο-
λόγησης του Πράσινου
Ταμείου η πρόταση,'Mind
the Waste: Πολιτικές και

Δράσεις για τη διαχείριση
απορριμμάτων" αξιολο-
γήθηκε η τρίτη κατά σει-
ρά πρόταση, ανάμεσα
στις προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν,  την πρόσκλη-
ση"Καινοτόμες δράσεις
με τους πολίτες", στο
πλαίσιο του χρηματοδο-
τικού προγράμματος «ΦΥ-
ΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020».

Συνολικά υποβλήθηκαν 105
προτάσεις εκ των οποίων
εγκρίθηκαν οι 45. 

Το έργο «Mind the Waste:
Πολιτικές και δράσεις για τη
διαχείριση απορριμμάτων»
αναπτύσσει έρευνα και πι-
λοτικές πρακτικές εφαρμο-
γές, για την ενημέρωση και
ενεργό συμμετοχή γύρω από
τα ζητήματα της διαχείρισης
απορριμμάτων, της επανα-

χρησιμοποίησης υλικών και
της κυκλικής οικονομίας. Οι
δράσεις πεδίου περιλαμβά-
νουν συμμετοχικά εργαστή-
ρια και ερωτηματολόγια, με
στόχο την κατάρτιση ενός
νέου Κανονισμού Καθαριό-
τητας του Δήμου Βύρωνα
και τη διαμόρφωση της
στρατηγικής λειτουργίας για
ένα πρότυπο Κέντρο Δημι-
ουργικής Επαναχρησιμοποί-

ησης Υλικών (ΚΔΕΥ) στον
Δήμο, από τους ίδιους τους
πολίτες.

Tο έργο θα υλοποιηθεί από
την ομάδα: Συνεργατικοί
σχηματισμοί για την ταυτό-
τητα τόπου και τη συμμετο-
χή των πολιτών (PLACE
IDENTITY) σε συνεργασία
με τον Δήμο Βύρωνα. 

Έγκριση πρότασης,"Mind and Waste", του Δήμου Βύρωνα, από
το Πράσινο Ταμείο



Το Φεστιβάλ Βράχων
φέτος είναι αφιερωμένο,
στα  200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821.
Μας ανοίγει τις πύλες
του, καταθέτοντας μέσω
του πολιτισμού τις δικές
του μικρές πράξεις ελευ-
θερίας. Σε μια περίοδο
με περιορισμούς λόγω
της πανδημίας, αλλά και
αμφισβήτησης του δημό-
σιου χαρακτήρα των θε-
άτρων βράχων, η έξοδος
στα ανοιχτά θέατρα και
η στήριξη των καλλιτε-
χνικών εκδηλώσεων
έχουν τη δική τους συμ-

Φεστιβάλ «Στη Σκιά Των Βράχων 2021»
«Μελίνα Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού»
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Στις 17 Ιουνίου 2021
συνεδρίασε για  δεύ-
τερη φορά, η Πολιτική
Επιτροπή του
CIVINET, μετά την αρ-
χική σύσταση της που
έγινε τον Δεκέμβριο
του 2020, και εξέλεξε
Εκτελεστική Επιτροπή
με Πρόεδρο, Αντιπρό-
εδρο, Γραμματέα και
Απλό Μέλος.
Ο Γρηγόρης Κατωπο-
δης, που ανέλαβε τη
θέση του αντιπρο-
έδρου, δήλωσε σχετι-
κά: «Επέλεξα να θέσω
στην διάθεση του δι-
κτύου CIVINET την
υποψηφιότητά μου,
γιατί ο Δήμος Βύρωνα
μπαίνει πλέον δυναμι-
κά στη μάχη της Βιώ-
σιμης Κινητικότητας
και των ΣΒΑΚ, βρί-
σκοντας την επιλογή
αυτή ως μονόδρομο
για μια περιβαλλοντικά
φιλική και κοινωνικά
δίκαιη πολεοδομική
ανασυγκρότηση της
πόλης μας. Το δίκτυο
CIVINET, αν και νεό-
τερο από τα υπόλοιπα
ελληνικά δίκτυα, έχει
την δυνατότητα να με-
ταφέρει στην ελληνική
τοπική αυτοδιοίκηση
την ευρωπαϊκή εμπει-
ρία δεκαετιών και να
μας συνδέσει πιο άμε-
σα με τα κέντρα των
εξελίξεων. Ευχαριστώ
πολύ όλους τους συ-

ναδέλφους που με τί-
μησαν με τον ρόλο του
Αντιπροέδρου της Πο-
λιτικής Επιτροπής του
CIVINET και δεσμεύο-
μαι να ανταποδώσω
στο Δίκτυο κάθε βοή-
θεια και ουσιαστική
στήριξη που θα χρει-
αστεί στο δύσκολο και
φιλόδοξο δρόμο που
έχει επιλέξει». 

Δείτε τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του CIVINET: 

https://blog.civinet.gr/
2021/06/29/civinet-
pac/

Το Δίκτυο CIVINET
CY-EL, αποτελεί θεσμό
της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής (DG MOVE) με
καθήκοντα τοπικού δι-
κτύου του Ευρωπαϊ-
κού Δικτύου CIVITAS.  

Η ένταξη στο
CIVINET CY-EL θα
προσφέρει στο Δήμο
μας: 

* απεριόριστη πρό-
σβαση στα ψηφιακά
εργαλεία του δικτύου
(ψηφιακή βιβλιοθήκη
για ευρωπαϊκά έργα
και θεσμικό πλαίσιο,
γεωχωρική βάση δε-
δομένων ΟΤΑ κ.α.) 

*συμμετοχή σε δρά-
σεις εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης, πληροφόρη-
σης για τα υπηρεσιακά
και τα αιρετά μας στε-
λέχη. 

Ο Δήμαρχος Βύρωνα 
Γρηγόρης Κατωπόδης, 

αντιπρόεδρος της Πολιτικής
Επιτροπής του CIVINETβολική αξία. Με όλες τις

αναγκαίες προφυλάξεις
λοιπόν, θα συναντηθούμε
και πάλι στη σκιά των
βράχων, για να αφήσου-
με τη δύναμη της τέχνης
να μας ενώσει.

Το Φεστιβάλ Στη Σκιά
των Βράχων, που διορ-
γανώνεται από το Διαδη-
μοτικό Δίκτυο Πολιτισμού
των Δήμων Βύρωνα και
Δάφνης Υμηττού ξεκίνη-
σε  την  Δευτέρα 14 Ιου-
νίου με ένα αφιέρωμα
στις Γυναίκες Μαχήτριες
της ελληνικής επανάστα-
σης, και ακολούθησε η
μεγάλη συναυλία του
Χρήστου Λεοντή με την
Καντάτα Ελευθερίας, ένα
σύγχρονο λαϊκό μουσικό
έργο σε κείμενα των
Ρήγα, Σολωμού και Μα-
κρυγιάννη. Οι δύο αυτές
εκδηλώσεις όπως και η
συναυλία αφιέρωμα στην
μελοποιημένη ποίηση
των Μ. Αναγνωστάκη, Γ.
Θεοδωράκη, Τ. Λειβαδίτη
είναι παραγωγές του Φε-
στιβάλ.

Στην Επανάσταση του
1821 έχουν αναφορά και
οι παραστάσεις «Ναπο-
λεοντία» του Ανδρέα
Στάικου, μία κομψή, ψευ-
δοϊστορική, κωμωδία, η
Επιθεώρηση 1821 των
Φοίβου Δεληβοριά - Δη-
μήτρη Καραντζά καθώς
και το νέο έργο του Λάκη
Λαζόπουλου “Περιμένον-
τας τον Καραϊσκάκη”.

Όπως κάθε χρόνο, το
πρόγραμμα περιλαμβάνει

παραστάσεις αρχαίου
δράματος και σύγχρονου
ρεπερτορίου από το Εθνι-
κό Θέατρο, το ΚΘΒΕ και
τις σημαντικότερες πα-
ραγωγές του ελεύθερου
θεάτρου, καθώς και συ-
ναυλίες αγαπημένων
καλλιτεχνών (Τάνια Τσα-
νακλίδου, Λίνα Νικολα-
κοπούλου, Σταμάτη Κρα-
ουνάκη, Γιάννη Χαρούλη,
Ματούλας Ζαμάνη, Με-
λίνας Κανά, Λιζέτας Κα-
λημέρη, Viagra Boys, Sol-
maister, Δημήτρη Μητσο-
τάκη, Υπόγεια Ρεύματα,
Magic De Spell, κ.α.).
Ακόμη, ένα αφιέρωμα
στην Ευτυχία Παπαγιαν-
νοπούλου και μια παρά-
σταση από το Ερασιτε-
χνικό Θεατρικό Εργαστή-
ρι του Δήμου Βύρωνα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι
με τη συμβολή της Περι-
φέρειας Αττικής το κοινό
θα έχει τη δυνατότητα,
να παρακολουθήσει επτά
εκδηλώσεις με ελεύθερη
είσοδο.

Με την ελπίδα ότι η φε-
τινή διοργάνωση θα γίνει
μια ακόμα γιορτή χαράς
και ψυχαγωγίας, ένα ση-
μείο συνάντησης των αν-
θρώπων που αγαπούν και
πιστεύουν στη δύναμη
της τέχνης, σας προσκα-
λούμε στο Φεστιβάλ Βρά-
χων και ας αφήσουμε τον
πολιτισμό να καλύψει τα
κενά που προκάλεσαν οι
αποστάσεις της πανδη-
μίας. Ραντεβού λοιπόν
στο Θέατρο Βράχων. 

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.



Με την πρόεδρο του
Κινήματος Αλλαγής,  Φω-
τεινή Γεννηματά, συναν-
τήθηκαν την Τρίτη 29/6,
οι δήμαρχοι Βύρωνα, Γρη-
γόρης Κατωπόδηςκαι
Δάφνης-Υμηττού, Ανα-
στάσιος Μπινίσκος, στο
πλαίσιο της ενημέρωσης
των πολιτικών αρχηγών-

για την απόφαση του
Εφετείου, που παραχω-
ρεί σε ιδιώτες, ένα με-
γάλο τμήμα στην περιοχή
των Θεάτρων Βράχων.

Στη συνάντηση, που
έγινε σε εξαιρετικό κλίμα
στα γραφεία του κόμμα-
τος στη Βουλή, εκτός της
προέδρου του ΚΙΝΑΛ και

των δύο δημάρχων, με-
τείχαν επίσης ο υπεύθυ-
νος πολιτικού σχεδιασμού
του κόμματος και πρώην
υπουργός, Χρήστος Πρω-
τόπαπας, η βουλευτής
Λάρισας και υπεύθυνη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Ευαγγελία Λιακούληκαι
ο Διευθυντής της Κ.Ο.

του ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης
Μάντζος.

Ο Γρηγόρης Κατωπό-
δης, παρέδωσε στην Φω-
τεινή Γεννηματά, το ψή-
φισμα του  Δημοτικού
Συμβουλίου Βύρωνα για
την προάσπιση του δη-
μόσιου, κοινωφελούς και
δασικού χαρακτήρα του
Λόφου Κοπανά, καθώς
και το πρόγραμμα του
φετινού Φεστιβάλ στη
«Σκιά των Βράχων». 

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
δήλωσε σχετικά: «Οι
εκτάσεις στην Ζώνη Προ-
στασίας του Υμηττού,
αποτελούν πνεύμονα
πρασίνου και χώρο αθλη-
τισμού και πολιτισμού για
τους κατοίκους της ευ-
ρύτερης περιοχής.Είναι
απαράδεκτο να αμφισβη-
τείται ο δημόσιος χαρα-
κτήρας τους και σκανδα-
λωδώς να απειλείται η
παράδοση τους σε ιδιώ-
τες. Που θα συνεπάγεται
και την καταπάτηση ανα-
δασωμένων εκτάσεων
που ήδη έχουν  χαρακτη-
ριστεί ως αναδασωτέες.

Στηρίζουμε την προ-
σφυγή των Δήμων Δάφ-
νης-Υμηττού και Βύρωνα
στον Άρειο Πάγο, για την

αναίρεση της αδικαιολό-
γητης απόφασης του
Εφετείου Αθηνών.

Καλούμε την Κυβέρνη-
ση να προασπίσει το δη-
μόσιο συμφέρον και να
διασφαλίσει την ποιότητα
ζωής των κατοίκων».

Από την πλευρά του ο
δήμαρχος Βύρωνασημεί-
ωσε: «Ευχαριστούμε την
κα Γεννηματά για το προ-
σωπικό ενδιαφέρον και
την αμέριστη στήριξη
που παρέχει στον αγώνα
μας για το δημόσιο χα-
ρακτήρα της περιοχής.
Οι συναντήσεις, όπως η
σημερινή,  εντάσσονται
σε ένα ευρύτερο σχεδια-
σμό ενημέρωσης των
κομμάτων, συλλόγων και
κοινωνικών φορέων,
προκειμένου να δημιουρ-
γηθεί ένα ευρύ μέτωπο
υπεράσπισης του δημό-
σιου χαρακτήρα της πε-
ριοχής και να υπάρξει η
μέγιστη δυνατή  κινητο-
ποίηση και πάνδημη στή-
ριξη στο αίτημα να πα-
ραμείνει στο δημόσιο ο
Λόφος Κοπανά που είναι
ζωτικής σημασίας για
τους δήμους μας αλλά
και ολόκληρη την Αττι-
κή».

Συνάντηση Δημάρχων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού με την
πρόεδρο του ΚΙΝ. ΑΛ. ,για το θέατρα Βράχων
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ΑΦΟΙ Ι ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΕ Αγίας Σοφίας 115 & Κερκύρας 24, τ.κ. 162 32 Βύρωνας, 2107627221 - 22 - info@arahovas.gr
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Ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών Μιχάλης Σταυρια-
νουδάκης επισκέφθηκε
το μεσημέρι της Πέμπτης
8 Ιουλίου τον Δήμαρχο
Καισαριανής και του ανα-
κοίνωσε ότι το έργο της
ανάπλασης του Σκοπευ-
τηρίου, συνολικού ποσού
10.020.551€, εντάχθηκε
στα εμβληματικά έργα
χρηματοδότησηςτου προ-
γράμματος «Αντώνης Τρί-
τσης».

Με αυτή την εξέλιξη
μια ακόμα μεγάλη προ-

σπάθεια της Δημοτικής
Αρχής είχε το επιθυμητό
αποτέλεσμα για την πόλη
μας.

Στη συνάντηση παρευ-
ρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι
Οικονομικών, Περιβάλ-
λοντος, Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών και Παιδείας και
Πολιτικής Προστασίαςκαι
συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν στην Αυτοδιοί-
κηση καθώς και στις
ανάγκες του Δήμου Και-
σαριανής σε όλους τους
τομείς.

Επίσκεψη του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών 
στο Δημαρχείο Καισαριανής

σε συνεργασία με την 1η
Υγειονομική Περιφέρεια
Αττικής (Υ.Π.Ε.)

Σε συνεννόηση με τις
με τις αρμόδιες υγειονο-
μικές αρχές,η Κοινωνική
Υπερησια του Δήμου
προχωρά στην καταγρα-

φή των ατόμων, που για
διάφορους λόγους δεν
μπορούν να βγουν να εμ-
βολιαστούν.

Όσες και όσοι ενδια-
φέρονται να δηλώσουν
άτομα για κατ'οίκον εμ-
βολιασμό, θα πρέπει να

επικοινωνήσουν με την
αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου στο τηλέφωνο
2107652588, καθημερινά
Δευτέρα έως Παρασκευή
από 8.00-11.00π.μ.

Ο εμβολιασμός θα γίνει
με ευθύνη της 1ης

Υ.Π.Ε. από ειδικά κλιμά-
κια, πουυ θα συσταθούν
το αμέσως επόμενο διά-
στημα. Επ’ αυτού θα
υπάρξει νεότερη ενημέ-
ρωση.

Απαραίτητα στοιχεία
καταγραφής είναι:

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
ΑΜΚΑ
Ο εμβολιασμός είναι η

άμυνα της ανθρωπότη-
τας και πράξη κοινωνικής
ευθύνης - αλληλεγγύης

Ο Δήμος Βύρωνα συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια 
εμβολιασμού των πολιτών κατά του covid-19

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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Φίλες και φίλοι συμ-
πολίτες,

Θέλω με χαρά να σας
πληροφορήσω ότι ο Δή-
μος μας, συμμετέχει ορ-
γανωμένα στην Ανακύ-
κλωση των Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συ-
σκευών.

Είμαι βέβαιος ότι κα-
τανοείτε πλήρως τη
σπουδαιότητα της Ανα-
κύκλωσης, όχι μόνο γιατί
περιορίζουμε κατά πολύ
τα σκουπίδια που κατα-
λήγουν στους ΧΥΤΑ,
αλλά κυρίως γιατί προ-
στατεύουμε το περιβάλ-
λον από τις πολύ βλα-
βερές ουσίες που βρί-
σκονται σήμερα ανεξέ-
λεγκτες και παντού. Ακό-
μη εξοικονομούμε πρώ-
τες ύλες για την παρα-
γωγή νέων προϊόντων,
που τόσο μεγάλη ανάγ-
κη έχει η χώρα μας.

Σας ζητώ λοιπόν την
ενεργό συμμετοχή

σας στο πρόγραμμα
και συγκεκριμένα:

α. Όταν μία μεγάλη

ηλεκτρική συσκευή,
(κουζίνα, ψυγείο, πλυν-
τήριο, τηλεόραση, κλπ.)
πάψει πια να λειτουργεί,
πρέπει να ειδοποιείτε το
Δήμο στα τηλέφωνα
2107658247 –
2107658537 για να την
παραλάβει προς ανακύ-
κλωση.

Προσοχή! Μη τη βγά-
ζετε στο πεζοδρόμιο

πριν από προκαθορι-
σμένο τηλεφωνικό ραν-
τεβού με το Δήμο. Μόνο
μέσω του Δήμου οι συ-
σκευές προωθούνται
ασφαλώς προς απορρύ-
πανση- ανακύκλωση. Η
περισυλλογή συσκευών
από πλανόδιους, έχει ως
αποτέλεσμα την διαρ-
ροή τοξικών και επικίν-
δυνων υλικών στο περι-
βάλλον και την δημιουρ-
γία άτυπων σκουπιδό-
τοπων σε όλη την Αττι-
κή.

β. Το σημείο προσωρι-
νής αποθήκευσης αυτών
των συσκευών είναι σε
ειδικό container στο

χώρο του αμαξοστασίου
όπου μπορείτε και εσείς,
βοηθώντας το Δήμο, να
φέρετε τις συσκευές
σας που σας έχουν χα-
λάσει (computer, σκού-
πα, ψηστιέρα, κλιματι-
στικό κλπ).

γ. Μικρές ηλεκτρικές
συσκευές, λαμπτήρες,
toner τα μεταφέρετε στα
σημεία συλλογής που
υπάρχουν σε δημοτικές
εγκαταστάσεις και συγ-
κεκριμένα :

Δημαρχείο Καραολή
και Δημητρίου 36-44, 1ος
Όροφος (συσκευές,
λαμπτήρες, τόνερ)

Κοινωνική Υπηρεσία
Βύρωνα- ΚΑΠΗ Καλλι-
πόλεως 59 και Αγίας Σο-
φίας (συσκευές, λαμπτή-
ρες, τόνερ)

Κλειστό κολυμβητήριο
Βύρωνα Άνθιμου Γαζή 2,
Βύρωνας, 16231 (συ-
σκευές, λαμπτήρες)

Υπηρεσία Πολιτισμού
Βύρωνα Κύπρου και
Ευαγγελικής Σχολής 5ος
όροφος(συσκευές, τό-

νερ)
Κυλικείο Κοιμητηρίου

Βύρωνα Αρχιεπισκόπου
Αθ. Χρυσοστόμου 17,
(συσκευές, λαμπτήρες,
τόνερ) 

ΚΕΠ Δήμου Βύρωνα
Ιθώμης &amp; Κολοκο-
τρώνη, Αγορά Βύρωνα
(συσκευές, λαμπτήρες,
τόνερ) 

Κέντρο Υγείας Κορυ-
τσάς (συσκευές, λαμ-
πτήρες)

Παιδικός Σταθμός Βο-
ρείου Ηπείρου 7 (μόνο
συσκευές)

Κέντρο Μελέτης χο-
ρού Ισιδώρας Ντανκαν
Χρυσάφης 34 (μόνο λαμ-
πτήρες)

Επίσης θέλω να σας
πληροφορήσω ακόμη,
ότι τα καταστήματα από
τα οποία αγοράζετε μια
καινούργια ηλεκτρική
συσκευή, αν τους πάτε
την αντίστοιχη παλαιά,
είναι υποχρεωμένα από
το νόμο να την παραλά-
βουν και να την δώσουν
στο Σύστημα Ανακύκλω-

ση Συσκευών Α.Ε. που
θα φροντίσει στη συνέ-
χεια για την ορθή περι-
βαλλοντικά ανακύκλωσή
τους.

Στην ιστοσελίδα του
Δήμου , μπορείτε να
βρείτε τα δημοτικά ση-
μεία συλλογής συ-
σκευών και τα καταστή-
ματα που παραλαμβά-
νουν ηλεκτρικές συ-
σκευές.

Αγαπητοί Δημότες, πι-
στεύω ότι η συμμετοχή
σας στην υλοποίηση του
προγράμματος είναι κα-
θοριστική και γίνεται,
όπως σας ανέφερα, με
εύκολο τρόπο, συμβάλ-
λει δε ουσιαστικά στη
νέα αντίληψη για εμάς
και τα παιδιά μας, για
την ορθολογική διαχεί-
ριση των απορριμμάτων.

Σας ζητώ να ξεκινή-
σουμε όλοι μαζί τη νέα
αυτή προσπάθεια για το
καλό όλων μας.

Γρηγόρης 
Κατωπόδης

Δήμαρχος Βύρωνα

΄Αγίας Σοφίας 191 162 32 
Βύρωνας,Τηλ.: 211410 3719

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στο Δήμο Βύρωνα
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Κάθε χώρα  λόγω της
ιδιαιτερότητας της
μορφολογίας του εδά-
φους της παράγει και
τα  ανάλογα  προϊόντα.
Μετά από 25 χρόνια
εμπειρίας στον κλάδο
μου,η άποψη που έχω
για το κρέας είναι ότι
κάθε χώρα ξεχωρίζει
για την ποιότητα κρέα-
τος σε διαφορετικά
είδη ζώων. 
Γαλλία (μοσχάρι)
Ολλανδία (χοιρινό)
Ελλάδα (αμνοερίφια)
Θεωρώ ότι το ελληνικό
αρνί και κατσίκι είναι τα
καλύτερα στον κόσμο.

Έχουμε άριστης ποι-
ότητας και διατροφικής
αξίας ΠΟΠ αμνοερί-
φια,που ευρωπαϊκές
χώρες θα ζήλευαν.
Αυτό που χαρακτηρίζει
ένα αρνί καλύτερο από
ένα άλλο που στα ελλη-
νικά βουνά είναι:
1. ΕΥΖΩΙΑ
2. ΚΑΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
3. ΣΩΣΤΗ ΣΦΑΓΗ
Στον κρεοπώλη θα
έλεγα ότι θέλω να αγο-
ράσω ένα  κάτω των 13
κιλών..

Σωστή προτίμηση
λόγω ισορροπίας 
κρέας-λίπος-κόκκαλο

Γεώργιος 
Φαραγκουλιτάκης

(Σκουτελογιώργης)
Κάθε χώρα ξεχωρίζει για την

ποιότητα κρέατος

Χρυσοστόμου Σμύρνης 109, Βύρωνας
Τηλ.: 210 7668332, EMail:fgino29@hotmail.gr

Gino Genius Παιδικά Ρούχα

Οι δήμαρχοι του Δήμου
Βύρωνα, Γρηγόρης Κατω-
πόδης και του Δήμου
Δάφνης Υμηττού, Ανα-
στάσιος Μπινίσκος συνε-
χίζουν τις δράσεις για την
κατοχύρωση του δημόσι-
ου χαρακτήρα της περιο-
χής πέριξ του Θεάτρου
Βράχων.

Ο κ. Κατωπόδης μίλησε
στον 94.0 και τις Δημοτι-
κές Διαπλοκές για τα απο-
τελέσματα του κύκλου
συναντήσεων που είχαν
οι δύο δήμαρχοι με τους
βουλευτές του Νοτίου Το-
μέα, αλλά και τους αρ-
χηγούς των πολιτικών
κομμάτων, δηλώνοντας
αισιόδοξος πως σύντομα
θα έχουμε θετικές εξελί-
ξεις στο όλο θέμα.

«Οι Βουλευτές και οι
αρχηγοί των κομμάτων
άκουσαν με ενδιαφέρον
την ενημέρωση, ενώ όλοι
τους έδειξαν διάθεση και
προθυμία να βοηθήσουν
και να συμβάλλουν, σε
κλίμα ενότητας και σύμ-
πνοιας, ώστε ο χώρος να
παραμείνει δημόσιος. Οι
ενέργειές μας για την
ανάδειξη του μείζονος αυ-
τού θέματος θα συνεχι-
στούν και θα ενταθούν
ακόμα περισσότερο το
προσεχές χρονικό διά-
στημα. Ο αγώνας μας συ-
νεχίζεται!» τόνισε ο δή-
μαρχος του Βύρωνα.

Γρηγόρης 
Κατωπόδης: 
«Ο αγώνας

μας για το θέ-
ατρο Βράχων
συνεχίζεται!»
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Επισκεφτείτε την σελίδα μας 
www.zoipress.gr. 

Στείλτε μας φωτογραφίες, άρθρα σας, την επιχείρησή σας στο
email μας zoivirona@gmail.com ή στείλτε μας μήνυμα 

και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
www.zoipress.gr

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής 
αναβίωσε το έθιμο του Κλήδονα

Η αναβίωση και αναπα-
ράσταση του εθίμου
πραγματοποιήθηκε σε μια
ημέρα ως ακολούθως

Στις 24 Ιουνίου ώρα 20.
00, Πηγάδι Βρυούλων &
Κλαζομενών Μέλη της
θεατρικής ομάδας του Μι-
κρασιατικού Συλλόγου
έπιασαν το "αμίλητο νερό"
στο πηγάδι,το μετέφεραν
στον προαύλιο χώρο του
Δημαρχείου Καισαριανής,
όπου συμβολικά κάψανε
1-2 Μαγιατικα στεφάνια.

Στη συνέχεια ολιγομε-
λής ομάδα του χορευτι-
κού τμήματος, χόρεψε
γύρω από τη φωτιά.Το

έθιμο ολοκληρώθηκε
ανοίγοντας τον Κλήδονα
με περιπαιχτικά στιχάκια:
"Ανοίγουμε τον Κλήδονα
με του Αη Γιαννιού τη
χάρη και οποία είναι κα-
λορίζικη,θα πάρει παλι-
κάρι".

Ο χώρος της εκδήλω-
σης οριοθετήθηκε με κορ-
δέλα λίγο πριν ξεκινήσει
η εκδήλωση με ευθύνη
του Δήμου, ενώ όλοι οι
παρευρισκόμενοι ήταν
υποχρεωμένοι να φορούν
προστατευτική μάσκα και
να τηρούν τις απαραίτη-
τες αποστάσεις

Ο Μικρασιατικός Σύλ-
λογος Καισαριανής σε συ-
νεργασία με το
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.-Α.Σ. Ι. Καισα-

ριανής, μέσα σε αυτές τις
ιδιαίτερες συνθήκες, λαμ-
βάνοντας όλα τα απαραί-
τητα μέτρα για την προ-

στασία από τον Covid-19,
αναβίωσε το έθιμο του
Κλήδονα.


