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Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου
2021, πραγματοποιήθηκαν σε
κλίμα συγκίνησης  τα εγκαίνια
της έκθεσης του σπουδαίου
Καισαριανιώτη   φωτορεπόρ-
τερ, Αριστοτέλη Σαρρηκώστα
που απαθανάτισε μερικά από
τα σημαντικότερα γεγονότα
του 20ου αιώνα .

Τη δραματική νύχτα της
17ης Νοέμβρη, ήταν ο μονα-
δικός φωτορεπόρτερ παρών
στα γεγονότα που σήμαναν το

τέλος της Χούντας των Συν-
ταγματαρχών.

Οι φωτογραφίες του απο-
τέλεσαν αδιάσειστα ντοκου-
μέντα που διέψευσαν τους
ισχυρισμούς  του  τότε υπουρ-
γού Εσωτερικών, Στυλιανού
Παττακού, πως δε συνέβη το
παραμικρό "Η εικόνα του τανκ
που στρέφεται κατά της Πύ-
λης του Πολυτεχνείου απο-
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ανακηρύχθηκε η Α.Θ.Π. ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης,
Κύριος Βαρθολομαίος σε ει-

δική τελετή που πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημαρχείο της
πόλης, την Κυριακή 21 Νο-

εμβρίου 2021, με αφορμή τη
συμπλήρωση 30 ετών στον
Πατριαρχικό Θρόνο και τι-

μώντας το πολυεπίπεδο κοι-
νωνικό, ανθρωπιστικό,
περιβαλλοντικό και πνευμα-

τικό του έργο.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης

έφτασε στο Δημαρχείο Βύ-
ρωνα στις 19:30, αφού προ-
ηγουμένως είχε επισκεφθεί
το Ιερό Μετόχι της Ανάλη-
ψης, της Ιεράς Μονής Σίμω-
νος Πέτρας του Αγίου Όρους,
για τα αποκαλυπτήρια οδο-
δείκτη, για την μετονομασία
παρακείμενου δρόμου σε οδό
«Αγίου Ιερώνυμου Σιμωνοπε-
τρίτου»

ενώ στη συνέχεια ακολού-
θησε Εσπερινός.
Στο Δημαρχείο Βύρωνα υπο-

δέχτηκε τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίο, ο Δή-
μαρχος, Γρηγόρης Κατωπό-
δης. Ακολούθησε κατ’ ιδίαν
συνάντηση των δύο ανδρών
στο γραφείου του Δημάρχου,
όπου είχαν την ευκαιρία να αν-
ταλλάξουν απόψεις, ενώ ο
Δήμαρχος εξέφρασε και εκ
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Συνέχεια από την σελίδα 1
μέρους των Δημοτών- την ευ-
γνωμοσύνη του για την απο-
δοχή της πρότασής του να

ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημό-
της Βύρωνα.
Στη συνέχεια πραγματοποι-

ήθηκε η τελετή ανακήρυξης

του Οικουμενικού Πατριάρχη
σε Επίτιμο Δημότη Βύρωνα,
που έγινε στην Αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου. Η εκ-

δήλωση άρχισε με την ομιλία
του Δημάρχου Βύρωνα και συ-
νεχίστηκε με χαιρετισμό του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου.
Ακολούθησε ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Γιώρ-
γος Πλακίδας, που διάβασε
την ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ., για την ανακήρυξη του
Κυρίου Βαρθολομαίου σε Επί-
τιμο Δημότη Βύρωνα.
Ο Δήμαρχος Βύρωνα, αμέ-

σως μετά, παρέδωσε στο Οι-
κουμενικό Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο, ειδική περγαμηνή με
την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, το κλειδί της πό-
λης, ασημένιο εγκόλπιο, αση-
μένια τιμητική πλακέτα, με-
τάλλιο με τη μορφή του Λόρ-
δου Βύρωνα, το βιβλίο «90
Χρόνια Βύρωνας» του Από-
στολου Κοκόλια και το βιβλίο
του τελευταίου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού του Δήμου
Βύρωνα «Σελίδες Γραμμένες

από Πείσμα».
Την τελετή τίμησαν με την

παρουσία τους οι Σεβασμιώ-
τατοι Μητροπολίτες κ.κ.: Χαλ-
κηδόνος Εμμανουήλ, Γερμα-
νίας Αυγουστίνος, Σμύρνης
Βαρθολομαίος, ο Πανιερώτα-
τος Μητροπολίτης Φιλομηλί-
ου Ηλίας, ο Πανοσιολογιότα-
τος Δευτερεύων Αλέξανδρος,
οι Αξιότιμοι κύριοι Νικόλαος
Παπαχρήστου, Διευθυντής
του Γραφείου Τύπου και Επι-
κοινωνίας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και ο Παναγιώ-
της Γραφιαδέλλης, κλητήρ
του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Ευρίπου κ.κ. Χρυσό-
στομος εκ μέρους της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, ο Σε-
βασμιότατος Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο
Καθηγούμενος Ι.Μ. Σίμωνος
Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελι-
σαίος, ο Πρωτοσύγκελος Ι.Μ.
Καισαριανής πατήρ Αναστά-
σιος Τασσόπουλος εκπρόσω-
πος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτη Καισαριανής – Βύ-
ρωνος και Υμηττού κ.κ. Δα-
νιήλ.
Από την πολιτική ηγεσία πα-

ραβρέθηκαν εκ μέρους της
Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός

Εθνικής Άμυνας Νικόλαος
Χαρδαλιάς, ο Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Παναγιώ-
της Θεοδωρικάκος, ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Οργάνωσης
Μιχάλης Σταυριανουδάκης,
και ο Πολιτικός Διοικητής Αγί-
ου Όρους Αθανάσιος Μαρτί-
νος. Εκ μέρους της Νέας Δη-
μοκρατίας προσήλθε η βου-
λευτής Άννα Καραμανλή, τον
ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο βου-
λευτής Κώστας Ζαχαριάδης
και το ΚΙΝΑΛ η βουλευτής
Τόνια Αντωνίου. Από την Πε-
ριφέρεια Αττικής παρέστη ο
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρι-
κού Τομέα Αθηνών, Γιώργος
Δημόπουλος. Στην
εκδήλωση ήταν επίσης πα-

ρών ο Υποδιοικητής της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου,
Σπύρος Χαγκαμπιμάνα.
Από τον Δήμο Βύρωνα πα-

ραβρέθηκαν στην εκδήλωση:
η Γενικής Γραμματέας, Νατά-
σα Βαρουχάκη, οι Αντιδήμαρ-
χοι Μιχάλης Καραγιάννης, Δη-
μήτρης Κόκκαλης, Κώστας
Αγγέλης, Λεμονιά Κλωνάρη,
Χρήστος Σπυρόπουλος και
Θέμης Τέγος. Οι επικεφαλής
των παρατάξεων: Χρήστος
Γώγος «Νέα Εποχή Βύρωνα»,
Μίλτος Μπαντής «Μαζί για
τον Βύρωνα», Αλέξης Σωτη-
ρόπουλος «Δημοτική Κίνηση
Πολιτών Δύναμη Ελπίδας» και
Βασιλική Σάρολα «Πρωτο-
βουλία Πολιτών Βύρωνα».
Το παρόν έδωσαν επίσης οι

Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γιάννης
Αδαμόπουλος, Ηλίας Βαλμάς,
Διονύσης Βώβος, Πηνελόπη
Δάφνη, Βασίλειος Δεμπόνος,
Μαρία Ζιώγα, Ιουλία Κιούπη,
Γιώργος Λέλος, Βασίλης
Μουντοκαλάκης, Κατερίνα
Σφακιανάκη,
Λευτέρης Τριανταφύλλου,

Πάνος Τριγάζης και Σωτη-
ρούλα Υφαντή
Στη συνέχεια ο Δήμος Βύ-

ρωνα παρέθεσε δείπνο, προς
τιμή του Οικουμενικού
Πατριάρχη, σε γνωστό εστια-

τόριο στον Καρέα.

Επίτιμος Δημότης Βύρωνα ανακηρύχθηκε η Α.Θ.Π. 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος



Ο δήμος Βύρωνας μεριμνά
για την ορθή διαχείριση των νε-
κρών αδέσποτων, αλλά και
των δεσποζόμενων ζώων συν-
τροφιάς. Τα νεκρά αδέσποτα
που βρίσκονται σε χώρους της
πόλης, που σε πολλές περι-
πτώσεις καταλήγουν μέσα σε
κάδους απορριμμάτων, κάτι
που αφενός απαγορεύεται,
έγονται από το δήμο, μετά από

επικοινωνία με το τμήμα αστι-
κής πανίδας.

Ο Δήμος παραλαμβάνει τα
νεκρά ζώα συντροφιάς από
δημότες, τα οποία παραδίδουν
οι ίδιοι στην υπηρεσία πρασί-
νου, που βρίσκεται στην είσο-
δο από Κατεχάκη, πριν το κοι-
μητήριο και στη συνέχεια τα
ζώα αυτά οδηγούνται με ευθύ-
νη των δημοτικών υπηρεσιών

σε αποτέφρωση ,σε ειδικά
αδειοδοτημένη εγκατάσταση
.Με αυτό τον τρόπο υιοθετού-
με ένα περιβαλλοντικά ασφα-
λή και πολιτισμένο τρόπο δια-
χείρισης των νεκρών που σε
πολλές περιπτώσεις καταλή-
γουν μέσα σε κάδους απορ-
ριμμάτων ,κάτι που αφενός
απαγορεύεται, αφετέρου είναι
μολυσματικό και επικίνδυνο για

τη δημόσια υγεία.
Επιπλέον παρέχουμε μία εν-

τελώς δωρεάν υπηρεσία στους
δημότες μας, για να μην είναι
υποχρεωμένοι να επωμίζονται
οι ίδιοι το κόστος διάθεσης ,ή
να τα εγκαταλείπουν, ή να τα
θάβουν μόνοι τους σε περια-
στικές περιοχές προκαλώντας
τους κινδύνους που προανα-
φέρθηκαν. 

Για παράδοση- παραλαβή νε-
κρών ζώων συντροφιάς επι-
κοινωνήστε με το τμήμα αστι-
κής πανίδας και την κυρία Σού-
λα Παπαϊωάννου

E-mail: papaioannou@di-
mosbyrona.gr, τηλ: 210-
7608374 καθημερινά Δευτέρα
ως Παρασκευή από 8.30 –
14.30 .

Δήμος Βύρωνας παρέχει πλέον υπηρεσία 
διαχείρισης νεκρών αδέσποτων ζώων

και ζώων συντροφιάς
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Παναγιώτατε Πάτερ και Δέ-
σποτα,
Σεβασμιώτατοι Μητροπολί-

τες,
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε και

Εκπρόσωπε του Αρχιεπισκό-
που,
Κύριε Εκπρόσωπε της Κυ-

βέρνησης και Κύριοι Υπουργοί,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Κύριε Διοικητά του Αγίου

Όρους,
Κύριε Αντιπεριφερειάρχα,
Κύριοι εκπρόσωποι των κομ-

μάτων,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί

Σύμβουλοι,
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
σας καλωσορίζω εκ μέρους

του Δήμου του Βύρωνα στο
«σπίτι» μας.
Παναγιώτατε,
Αποτελεί ύψιστη τιμή και

πηγή υπερηφάνειας για όλους
μας να σας υποδεχόμαστε
σε μια σημαντική στιγμή για

την πατρίδα αλλά και την
πόλη μας, στην Επέτειο των
200 Ετών από την Ελληνική

Επανάσταση. Η πόλη που φέ-
ρει το όνομα του μεγάλου
Φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα

σας καλωσορίζει θερμά.
Διαβαίνοντας τους δρόμους

τούτης εδώ της πόλης, θα
έχετε την ευκαιρία να δείτε
διάσπαρτα τα ονόματα που

προδίδουν τον προσφυγικό
της χαρακτήρα και την βαθιά
της ιστορία. Η Κωνσταντινού-
πολη, η Προύσσα, η Καλλίπο-

λη και το Αϊδίνιο, όλες υπάρ-
χουν στην πόλη μας για να θυ-
μίζουν από πού ήρθαμε. Ο
κεντρικός δρόμος της συνοι-
κίας μας φέρει το όνομα του
Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης,
για να μας θυμίζει ποια είναι η
ιστορία μας.
Πρόσφυγες από όλα τα μο-

νοπάτια της ζωής, αναζήτη-
σαν εδώ τη σωτηρία και βρή-
καν ένα κομμάτι γης για να
χτίσουν και πάλι τις ζωές και
να στεγάσουν τις οικογένειές
τους, συμβάλλοντας με την
προκοπή τους στην πρόοδο
και την ευημερία της Ελλά-
δας, ενώ συμμετείχαν ενεργά
στην Εθνική Αντίσταση, στην
οποία ο Βύρωνας πρωτοστά-
τησε.
Το γεγονός ότι για πρώτη

φορά στην ιστορία αυτής της
πόλης ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης την επισκέπτεται,
λίγο πριν την εκατοστή επέ-
τειο της ίδρυσής της, είναι
διπλά σημαντικό και, ταυτό-

χρονα, σημαδιακό.
Το καλωσόρισμα φυσικά είναι

θερμό και εκ μέρους του λαού
του Βύρωνα και του Δημοτικού
Συμβουλίου της πόλης, το
οποίο αποφάσισε ομόφωνα
την ανακήρυξή σας σε Επίτι-
μο Δημότη της Πόλης, τιμών-
τας την τριακοστή Επέτειο
της ανόδου σας στον Πα-
τριαρχικό Θρόνο της Κων-
σταντινούπολης.
Στις 2 Νοεμβρίου του 1991

έλαβε χώρα η ενθρόνισή σας
και έκτοτε έχετε διαγράψει
μία λαμπρή πορεία, αγωνι-

ζόμενος με σθένος, σύνεση
και κατανόηση για την επίλυ-
ση μεγάλων προβλημάτων,
την γεφύρωση χασμάτων και,
κυρίως, την προώθηση της
Αγάπης και της Ειρήνης με-
ταξύ των λαών.
Το πολυσχιδές σας έργο είναι

τόσο σημαντικό, που σίγουρα
δεν χωράει σε μερικές δεκά-
δες λέξεις που μπορεί να πει
ένας Δήμαρχος μίας προσφυ-
γικής περιοχής της Αθήνας.
Αν μου επιτρέπετε όμως, θα
ήθελα από καρδιάς να σας
πω, ότι είναι ένα έργο που
εμπνέει και οδηγεί. Το καλό
πάντοτε γεννάει καλό και η
αγάπη πάντοτε  γεννάει αγά-
πη. Και σήμερα, που οι δεσμοί
που ενώνουν την κοινωνία
μας δέχονται αντίρροπες πιέ-
σεις και κινδυνεύουν να διαρ-
ραγούν, την έχουμε ανάγκη
περισσότερο από ποτέ.
Όπως έχουμε ανάγκη την

διορατική στάση σας απέναν-
τι στην επιστήμη. Καθώς στην
εποχή μας ο εχθρός που απει-

λεί την ανθρωπότητα, είναι
αόρατος διά γυμνού οφθαλ-
μού, αυτή η εμπιστοσύνη που
δείχνετε στην επιστήμη έχει
αληθινό βάρος για καθέναν
από εμάς.
Θα ήθελα επίσης να εξάρω

τις θέσεις σας για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Ήσαστε από τους πρώτους
που, ήδη από το 1995, ξεκι-
νήσατε να οργανώνετε εκδη-
λώσεις και συνέδρια ευαι-
σθητοποίησης απέναντι στους
κινδύνους πουελλοχεύουν για
τον πλανήτη μας. Εικοσιέξι
χρόνια μετά, τα αποτελέσμα-
τα της κλιματικής αλλαγής
είναι ορατά και απειλούν τις
ζωές τις δικές μας και των
επόμενων γενεών. Η ώρα έχει
έρθει να δράσουμε όλοι, ο κα-
θένας από τη δική του σκοπιά
και η δράση σας ως ο πρώτος
«πράσινος» Πατριάρχης, δίνει
τον τόνο σε όλους μας.
Καλλιεργήσατε και προωθεί-

τε τον Διάλογο και τη Συνεν-
νόηση, εργάζεστε για την ενό-
τητα της Εκκλησίας και για
την Ειρήνη και δεν θα ξεχά-
σουμε την υποστήριξη και την
αλληλεγγύη που δείξατε στο
προσφυγικό ζήτημα.
Παναγιώτατε,
Η ώρα έχει έρθει να επενδύ-

σουμε τελικά σε όσα μας ενώ-
νουν, βάζοντας στην άκρη
όσα μας σπρώχνουν μακριά.
Να αποδεχθούμε κάθε άποψη
και στάση ζωής και καθετί το
διαφορετικό ως κάτι που θα
μας δώσει δύναμη και όχι ως
κάτι που θα μας τη στερήσει.
Επενδύοντας στα αρχέγονα
ανθρώπινα ένστικτα της Αγά-
πης, της Ειρηνικής συνύπαρ-
ξης και της Αξιοπρέπειας που
και η Εκκλησία κηρύττει, να
επιδιορθώσουμε τα ραγίσμα-

τα στο οικοδόμημα της Κοι-
νωνίας. Να ζητήσουμε και να
δώσουμε συγχώρεση, να θυ-
μηθούμε τι θα πει ανιδιοτέλεια
και αλληλεγγύη, να εκτιμή-
σουμε μαζί ό,τι καλό υπάρχει
γύρω μας. Και σε αυτό ξέρω
πως θα είστε πολύτιμος σύμ-
μαχος, όπως έχετε πράξει τα
τελευταία 30 χρόνια στην κε-
φαλή της Ορθοδοξίας.
Θα ήθελα να κλείσω την προ-

σφώνησή μου όπως την ξεκί-
νησα, επικαλούμενος τον
Λόρδο Βύρωνα.
Ο Λόρδος Βύρων έδωσε ανι-

διοτελώς τη ζωή του για την
πατρίδα μας και την ψυχή του
για την ανθρωπότητα και κά-
ποτε έγραψε σε έναν στίχο
του «να είσαι το ουράνιο τόξο
στις καταιγίδες της ζωής, η
αχτίδα του ήλιου που διώχνει
τα σύννεφα μακριά».
Προσωποποιώντας λοιπόν

τους στίχους του, θα ήθελα να
σας εκφράσω την ευγνωμο-
σύνη τη δική μου αλλά και
όλων ημών, γιατί είστε ακρι-
βώς «το ουράνιο τόξο μέσα
στις καταιγίδες της ζωής».
Η πόλη μας αλλά κι εγώ προ-

σωπικά, πάντα θα θυμόμαστε
με σεβασμό και συγκίνηση
την τιμή που μας κάνατε, και
ως Επίτιμος πλέον Δημότης
Βύρωνα έχετε αφήσει ανεξί-
τηλο το αποτύπωμά σας και
στην ιστορία της πόλης μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά.

Προσφώνηση του Δημάρχου Βύρωνα κ. Γρηγορίου Κατωπόδη
κατά την τελετή Ανακήρυξης της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη 

κ.κ. Βαρθολομαίου ως Επιτίμου Δημότη Βύρωνα



Χρυσοστόμου Σμύρνης 77-79 Βύρωνας 
Τηλ: 210 7642872

Προσφώνηση του Δημάρχου
Βύρωνα κατά την υποδοχη
του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου στο Αγιορειτι-
κό Μετόχιο της Αναλήψεως
Βύρωνα στο Αγιορειτικό Με-
τόχιο της Αναλήψεως Βύρω-

να και την Τελετή Ονοματο-
δοσίας της Οδού Αγίου Ιερω-
νύμου του Σιμωνοπετρίτου
Παναγιώτατε,
Με ιδιαίτερο σεβασμό και

αγάπη, Σας υποδεχόμαστε
σήμερα στον Δήμο του Βύ-

ρωνα, μαζί με τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Δα-
νιήλ και τις λοιπές αρχές
και Εκπροσώπους της Πολι-

τείας.
Η έλευση του Οικουμενικού

Πατριάρχη στην πόλη του Βύ-
ρωνα αποτελεί ύψιστη τιμή
για εμάς, είναι όμως επίσης
και σημειολογικά μία πολύ με-
γάλη στιγμή για την πόλη μας.
Και επισημαίνω τη σημειολο-

γία της στιγμής όχι μόνο για-

τί ο Παναγιώτατος Οικουμενι-
κός Πατριάρχης μας επισκέ-
πτεται στην Επέτειο των 200
χρόνων από την Ελληνική
Επανάσταση, κατά την οποία
η πατρίδα μας γιορτάζει την

έναρξη του απελευθερωτικού
της αγώνα, αλλά πολλώ δε
μάλλον γιατί για πρώτη φορά
στην ιστορία της πόλης μας
έχουμε την τιμή να υποδεχ-
θούμε τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη και μάλιστα σε ένα

έτος-ορόσημο, αυτό της συμ-
πλήρωσης των 30 ετών στον
Πατριαρχικό θρόνο.
Έχετε διαγράψει την δική

σας πορεία, πλούσια σε έργο
και έντονη σε δράση για την
προώθηση της Ειρήνης, της

Αγάπης και της Συνεννόησης
των λαών.
Παναγιώτατε,
Βρίσκεσθε στο ιστορικό κέν-

τρο του Δήμου μας και στο σε-
βάσμιο αγιορειτικό Μετόχι της
Αναλήψεως της Ιεράς Μονής
Σίμωνος Πέτρας.
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε,

το 2022 συμπληρώνονται εκα-
τό χρόνια από την Μικρασια-
τική Καταστροφή, μια επέτειο
μνήμης ιδιαίτερα σημαντική
που αγγίζει τις καρδιές των
Βυρωνιωτών που, ως πρό-
σφυγες εγκαταστάθηκαν εδώ,
κουβαλώντας τα τραύματα
και τις πληγές της Καταστρο-
φής και έχτισαν εδώ μια νέα
ζωή. Το Μετόχι αυτό που βρι-
σκόμαστε, αποτέλεσε στή-
ριγμα ηθικό και πνευματικό
για τους πρόσφυγες, αφού
για χρόνια ήταν και η μοναδι-
κή Εκκλησία της αναπτυσσό-
μενης τότε περιοχής του Βύ-

ρωνα.
Ήταν όμως και -τρόπον τινά-

το «σπίτι» του νέου Αγίου μας
Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρί-
του και «Βυρωνιώτου», όπως
τον αισθάνονται όλοι οι πολί-
τες του Βύρωνα, αφού έζησε
μαζί μας 26 ολόκληρα χρόνια,
διακονώντας εδώ ως Οικονό-
μος του Μετοχίου και πνευ-
ματικός πατέρας πλήθους πι-
στών από τον Βύρωνα, την
Καισαριανή και το λεκανοπέ-

διο της Αττικής.
Σήμερα νιώθουμε ότι αυτός ο

ίδιος ο Άγιος Ιερώνυμος, Σας
καλωσορίζει στον ιερό αυτό
χώρο μαζί με τον λαό του Βύ-
ρωνα. Το Δημοτικό μας Συμ-
βούλιο, σε ένδειξη σεβασμού,
αποφάσισε τη μετονομασία
της οδού Κόνωνος σε «Οδό
Αγίου Ιερωνύμου του Σιμω-
νοπετρίτου».
Θα ήθελα λοιπόν τώρα να

σας καλωσορίσω προσωπικά
στην πόλη του Λόρδου Βύ-
ρωνα και να σας προσκαλέσω
να προχωρήσουμε συμβολικά
στην αποκάλυψη της πινακί-
δας που σηματοδοτεί το νέο
όνομα του δρόμου μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Προσφώνηση του Δημάρχου Βύρωνα κ. Γρηγορίου  Κατωπόδη 
κατά την Υποδοχής Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη 

Καλωσορίζουμε 
τον “Πράσινο - Πατριάρχη” 

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου
2021, ο Βύρωνας υποδέχεται
τον Πατριάρχη  Βαρθολομαίο, ο
οποίος επισκέπτεται την πόλη
μας πρώτη φορά, ύστερα από
πρόσκληση της Μονής της Ανά-
ληψης που αποτελεί μετόχι της
υπαγόμενης στο Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως Αγιορεί-
τικης Μονής  Σίμωνος Πέτρας. 
Ο Σύνδεσμος Μπάιρον έχει

πολλούς λόγους να καλωσορί-
σει τον ηγέτη της Ορθοδοξίας
στην πόλη του μεγάλου Ποιητή
και κορυφαίου των φιλελλή-
νων.
Ανεξάρτητα από ιδεολογικές

και πολιτικές απόψεις, θα κα-
λωσορίσουμε τον ηγέτη  της
Ορθοδοξίας, που επιτελεί με-
γάλο έργο πέραν των θρη-
σκευτικών του καθηκόντων.
Αναφερόμαστε ειδικότερα στις
εκστρατείες του υπέρ της προ-
στασίας του περιβάλλοντος

στην Μαύρη Θάλασσα και από
την Βόρεια Θάλασσα μέχρι τον
Αμαζόνιο, στέλνοντας μήνυμα
ότι πρόκειται για υπόθεση οι-
κουμενική και πανανθρώπινη,
πολύ περισσότερο σήμερα που
η κλιματική κρίση απειλεί με
την εξαφάνιση κάθε ζωής στην
γη. 
Για την δράση του αυτή, δίκαια

ο Παναγιότατος αποκαλείται
διεθνώς «πράσινος» Πατριάρ-
χης, όπως προσφωνήθηκε και
κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στην Αμερική, με την ευ-
καιρία των τριάντα χρόνων της
θητείας του στην κορυφή της
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
Εξίσου σημαντικό και σωτή-

ριο, το έργο του Πατριάρχη
υπέρ της ειρήνης και της κατα-
πολέμησης της φτώχειας στον
κόσμο, με κύρια συνιστώσα και
τον διαθρησκειακό διάλογο, κρί-
σιμο επίσης στις μέρες μας που

φουντώνουν οι θρησκευτικοί
φονταμενταλισμοί, ιδιαίτερα
στην ταραγμένη ευρύτερη πε-
ριοχή μας.  Ο διάλογος αυτός
αποτελεί απάντηση και στην
περιβόητη θεωρία της σύγ-
κρουσης των πολιτισμών, την
οποία κάποια κέντρα της Δύσης
προωθούν αποβλέποντας στην
δημιουργία εστιών σύγκρου-
σης, ώστε να διευκολύνονται οι
δικές τους επεμβάσεις. 
Ακόμη ένας λόγος για την πάν-

δημη υποδοχή του Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως είναι ότι
το Πατριαρχείο, πέραν του ότι
είναι οικουμενικός θεσμός,  εκ-
προσωπεί και τους έλληνες της
Κωνσταντινούπολης,  Ίμβρου
και Τενέδου, των οποίων τα δι-
καιώματα οφείλει να υπερα-
σπίζεται η διεθνής κοινότητα. 

Το Προεδρείο του Συνδέσμου
Μπάιρον

20.11.2021

Γυναικεία Ρούχα
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Συνέχεια από την σελίδα 1
τελεί μια εικόνα έμβλημα των

αγώνων για τη Δημοκρατία, διε-
θνώς. 
Την εκδήλωση και  και τον σπου-

δαίο φωτορεπόρτερ τίμησε με
την παρουσία της η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας , κα.Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, η οποία μί-
λησε με θερμά λόγια για τον
Αριστοτέλη Σαρρηκώστα και το
έργο του και σχολίασε με πόση
τρυφερότητα σκέφτεται την Και-
σαριανή, την οποία γνωρίζει από
τα παιδικά της χρόνια.

Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας
στο λόγο του ανέφερε για το
επάγγελμα του φωτορεπόρτερ
Όσο τραγικές και να είναι στιγ-

μές, που εκτυλίσσονται  μπρο-
στά σου, εσύ οφείλεις να διατη-
ρήσεις την ψυχραιμία σου και να
καταγράψεις αυτό που συμβαί-
νει.

Ο δήμαρχος Καισαριανής, Χρή-
στος Βοσκόπουλος ,στο καλω-
σόρισμα που απεύθυνε  στην
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ,τό-
νισε μεταξύ άλλων  "Είναι για
μας μεγάλη τιμή, που για δεύ-
τερη φορά ο Αριστοτέλης Σαρ-
ρηκώστας εκθέτει μέρος του
εμβληματικού του έργου στην
πόλη μας. Διπλή τιμή ,γιατί αφε-
νός είναι Καισαριανιώτης κι αι-
σθανόμαστε πολύ υπερήφανοι
για αυτόν και αφετέρου, γιατί με
το έργο του δεν κατέγραψε
απλώς την ιστορία ,αλλά την
αποκατέστησε" και συνέχισε.
" Τι μπορούμε να διδαχθούμε

από ανθρώπους, όπως ο Αρι-
στοτέλης Σαρρηκώστας; Η
απάντηση είναι το ήθος "
Μετά την ξενάγηση που πραγ-

ματοποίησε ο Αριστοτέλης Σαρ-
ρηκώστας προς τιμήν της προ-
έδρου ,ο Δήμαρχος Καισαρια-
νής, Χρήστος Βοσκόπουλος,
ενημέρωσε ανεπίσημα την Πρό-
εδρο  για την πρωτοβουλία της
πόλης, να δημιουργήσει πανευ-

ρωπαϊκό Πανευρωπαϊκό Δίκτυο
Πόλεων κατά του Φασισμού,
ενώνοντας τις δημοκρατικές
φωνές της Ευρώπης, με στόχο
την υλοποίηση του ιδρυτικού
συνεδρίου του Δικτύου ,το Μάιο
του 2023 .
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν

εκπρόσωποι του πολιτικού κό-
σμου και συγκεκριμένα:

οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Νί-
κος Παππάς και Γιάννης Μπα-
λάφας, ο βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Γιάννης Καλλιά-
νος, η βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Τό-
νια Αντωνίου ,ο Αντιπεριφερει-
άρχης Αττικής, Γιώργος Βλά-
χος, ο πρώην υπουργός Πολιτι-
σμού και Τουρισμού, Παύλος Γε-
ρουλάνος , ο υποψήφιος πρό-
εδρος του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρη-
στίδης, καθώς και δήμαρχοι Βύ-
ρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης και
Αγίου Δημητρίου, Μαρία Αν-
δρούτσου. Επίσης ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, Δη-
μήτρης Αντωνόπουλος, οι αντι-
δήμαρχοι Καισαριανής, Μαρία
Βούρλου, Γιώργος Φασκιώτης ,
Μάνος Κιτσέλλης ,Γιάννης Τσι-
ροζίδης και οι επικεφαλής των
Δημοτικών παρατάξεων
"Λαϊκή Συσπείρωση", Ηλίας Στα-

μέλος, "Πρώτη φορά Καισαρια-
νή",Μπετίνα Γραφιδου,   "Συ-
νεργασία πολιτών Καισαριανής",
Άννα Παραγιου και 
" Ανυπότακτη Καισαριανή " ,

Μιχάλης  Μιλτσακακης
Γεννημένος στην Καισαριανή

το 1937, ο σπουδαίος Έλληνας
φωτορεπόρτερ, με τη διεθνή
καριέρα και τη λαμπρή συνερ-
γασία με το Associated Press
ήταν παρών σε μερικές από τις
σημαντικότερες στιγμές της Ελ-
ληνικής και διεθνούς επικαιρό-
τητας, καθώς και την πολιτική
ζωή της Ελλάδας, στο δεύτερο
μισό του 20ου αιώνα: από την
Κυβέρνηση του Γεωργίου Πα-
πανδρέου, την Αποστασία, τη

Χούντα και την Επάνοδο της
Δημοκρατίας, μέχρι το 2000.
O Αριστοτέλης Σαρρηκώστας

έχει υπάρξει πολεμικός αντα-
ποκριτής, φωτορεπόρτερ σπου-
δαίων γεγονότων και φωτογρά-
φος πορτρέτων μεγάλων προ-
σωπικοτήτων της τέχνης και
της πολιτικής. Απαθανάτισε με
το φακό του προσωπικότητες
όπως η Μαρία Κάλλας, ο Οδυσ-
σέας Ελύτης, ο Γιώργος Σεφέ-
ρης, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο
Ρόμπερτ Κέννεντυ, ο Αγιατο-
λάχ Χομεϊνί, ο Γιάσερ Άραφατ
και ο Νέλσον Μαντέλα.
Από το 1961 έως το 2000, έχει

καταγράψει με τον φωτογραφι-
κό του φακό μερικά από τα εμ-
βληματικότερα γεγονότα αυτής
της περιόδου, όπως ο Αραβο-Ισ-
ραηλινός πόλεμος των Έξι Ημε-
ρών, το 1967, το τρομοκρατικό
χτύπημα κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών του Μονάχου, το
1972, αλλά και σημαντικά πολι-
τικά γεγονότα εντός συνόρων,
όπως η δολοφονία του Γρηγορί-
ου Λαμπράκη, η σύλληψη του
Αλέκου Παναγούλη, η δολοφο-
νία του Πέτρουλα και βεβαίως τα
γεγονότα της Νομικής και του
Πολυτεχνείου.
Η παρουσία του, ως μοναδικού

φωτορεπόρτερ το βράδυ των
γεγονότων της 17ης Νοεμβρίου
στο Πολυτεχνείο έπαιξε κατα-
λυτικό ρόλο στις ιστορικές εξε-
λίξεις της εποχής, καθώς χάρη
στις φωτογραφίες - ντοκουμέν-
τα του διαψεύστηκαν οι αρχικοί
ισχυρισμοί του τότε Υπουργού
Εσωτερικών, Στυλιανού Παττα-
κού πως «δε συνέβη το παραμι-
κρό».
Η έκθεση περιλαμβάνει 150

φωτογραφίες σαν ένα μικρό
δείγμα της δουλειάς του.
Με τιμή,
Ο Δήμαρχος Καισαριανής
Χρήστος Βοσκόπουλος

Εκδήλωση εγκαινίων της έκθεσης φωτογραφίας του Αριστοτέλη
Σαρρηκώστα στο Δημαρχείο Καισαριανής
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Μεγάλος νικητής του βρα-
βείου καλύτερου ντοκιμαντέρ
μεσαίου μήκους, στο 6ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ναυπλίου «Γέφυρες» (23 - 30
Οκτωβρίου 2021), ήταν η ταινία
«Ο Byron στην Αττική». Το ντο-
κιμαντέρ σε σκηνοθεσία Στάθη
Ρέππα, ήταν αφιερωμένο στα
200 χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης και χρηματοδοτήθη-
κε από την Περιφέρεια Αττικής
και τον Δήμο Βύρωνα, ενώ το
σενάριο του βασίστηκε στο ομό-
τιτλο βιβλίο του Πάνου Τριγάζη
(Έκδοση ΕΛΤΑ).

Στην ταινία που πραγματεύε-
ται με ακρίβεια και πληρότητα
τις ιδέες και την προσφορά του
Λόρδου Βύρωνα, συμμετείχαν
εθελοντικά οι -προερχόμενοι
από το Βύρωνα- σπουδαστές
υποκριτικής: Μίνα Αλεβίζου,
Φάνης Γκαρμπουνώφ, Γιώτα
Καραχάλιου, Βάιος Χαϊντούτης

και Σπύρος Χαϊντούτης.
Συντελεστές του ντοκιμαν-

τέρ: Κείμενα από το Βιβλίο του
Πάνου Τριγάζη με τον ομώνυμο
τίτλο

Σενάριο απόδοση διαλό-
γων: Μαρία Παναγιωτακοπού-
λου

Μουσική: 
Πηγή Λυκούδη
Ερμηνεία (μελοποιημένου ποι-

ήματος του Μπάιρον): 
Γεωργία Αγγέλου
Αφήγηση-Παρουσίαση: 
Ορφέας Ζαφειρόπουλος
Παραγωγή: FILM MY WORD

Φώτης Φωτιάδης
Σκηνοθετική επιμέλεια: Στά-

θης Ρέππας
Διάρκεια: 37’
Ευγενική χορηγία – αναφορά

στην επέτειο των 200 χρόνων
από την Ελληνική επανάσταση
του 1821: Περιφέρεια Αττικής -
Δήμου Βυρωνα.

Πρωτιά για το ντοκιμαντέρ 
«Ο Byron στην Αττική», 

στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Ναυπλίου

Επίσκεψη του Τάκη Θεοδωρι-
κάκου στην έκθεση φωτογρα-
φίας του Αριστοτέλη Σαρρη-
κώστα, στο Δημαρχείο Καισα-
ριανής.

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου
του 2021, ο Υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, Τάκης Θεο-

δωρικάκος,  επισκέφτηκε την
έκθεση του σπουδαίου Καισα-
ριανιωτη φωτορεπόρτερ, Αρι-
στοτέλη  Σαρρηκώστα.
Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας

ξενάγησε τον υ
Υπουργό στην έκθεση, παρου-

σία του Δημάρχου, Χρήστου

Βοσκόπουλου και παρουσίασέ
τα βιβλία που έχει εκδόσει, στα
οποίο υπάρχει πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό .
Ο κος Θεοδωρικάκος ευχαρί-

στησε τον Καισαριανιώτη φω-
τορεπορτ  για το σημαντικό του
έργο

Επίσκεψη του Τάκη Θεοδωρικάκου 
στην έκθεση φωτογραφίας 

του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα, στο Δημαρχείο Καισαριανής

Eπικεφαλής της παράταξης ο Δήμαρχος
του Βύρωνα και στις επόμενες 

δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023
Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

2021 πραγματοποιήθηκε δια
ζώσης(τηρώντας όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα για κλειστούς
χώρους), ευρεία εκδήλωση-σύ-
σκεψη της Δημοτικής Πρωτο-
βουλίας «Στάση Βύρωνα».  Η
συζήτηση αφορούσε αφενός
τον απολογισμό πεπραγμένων
και αφετέρου τον προγραμμα-
τισμό δράσεων για το επόμενο
διάστημα.
Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος

με ανταλλαγή απόψεων και
προτάσεων.
ΟΔήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης

Κατωπόδης, παρουσίασε ανα-
λυτικά το έργοτης δημοτικής
αρχής κατά τη διάρκεια  της
δεύτερης θητείας του στη διοί-
κηση της πόλης.

Αναφέρθηκε στα μέτρα και
τις πρωτοβουλίες που έλαβε η
Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία
με τους φορείς της πόλης για
να αντιμετωπίσει τηνδύσκολη

τελευταία διετία, λόγω της υγει-
ονομικής κρίσης. Ακολού-
θως,εξέφρασε την πρόθεση
του να παραμείνει επικεφαλής
της παράταξης και στις επόμε-
νες δημοτικές εκλογές τον
Οκτώβριο του 2023. 
Η πρόταση έγινε, με ενθου-

σιασμό και χειροκροτήματα,
ομόφωνα δεκτή.
Η Γραμματεία της Δημοτικής

Πρωτοβουλίας
΄΄ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ΄΄
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Πρόγραμμα επισκέψεων στο δάσος του Υμηττού 
για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βύρωνα

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου
ο Δήμαρχος Καισαριανής Χρή-
στος Βοσκόπουλος με τον Αν-
τιδήμαρχο Παιδείας, Τουρισμού

και Πολιτικής Προστασίας Μάνο
Κιτσέλλη και τον Αντιπρόεδρο
της ΚΕΔΗΚ Μιχάλη Γρύλλη
πραγματοποίησαν επίσκεψη

στη Δανειστική Βιβλιοθήκη «Βι-
βλιοφαγούπολη»  του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων στο 6ο
Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής. 

Τον Δήμαρχο και τους συνερ-
γάτες του υποδέχτηκαν ο Δι-
ευθυντής του Σχολείου κ. Διο-
νύσης Καραντζής, ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων και η
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης. 
Η «Βιβλιοφαγούπολη» εγκαι-

νιάστηκε από το ΔΣ του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων
τον Οκτώβριο του 2020. Στηρί-
ζει τη λειτουργία της στα σύγ-
χρονα πρότυπα λειτουργίας
των Βιβλιοθηκών παγκόσμια,
χρησιμοποιώντας το σύγχρο-
νο και ολοκληρωμένο λογισμικό
διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha
και μέσα σε έναν χρόνο, παρά
τις αντιξοότητες που υπήρξαν
λόγω της πανδημίας, έχει φτά-
σει τους 1.200 τίτλους παιδικής
και εφηβικής λογοτεχνίας. 
Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Βι-

βλιοθήκης κ. Δήμητρα Ταφίλη
«σε εβδομαδιαία βάση περίπου
45-50 μαθητές του Σχολείου

επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη,
για να δανειστούν βιβλία. Η ει-
κόνα των μικρών βιβλιοφάγων
είναι απερίγραπτη και μας κάνει
όχι μόνο να μην εγκαταλείπου-
με την προσπάθεια αλλά να
την αγαπάμε όλο και περισσό-
τερο», ενώ ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων
του Σχολείου κ. Σταύρος Κτι-
στάκης επεσήμανε την ανάγκη
ενίσχυσης της προσπάθειας
τόσο από τη Δημοτική Αρχή
όσο και από τους Δημότες με τη
δωρεά βιβλίων υπέρ αυτής. 
Ο Δήμαρχος με την επίσκεψή

του αυτή δεσμεύτηκε να συμ-
βάλει στη στήριξη της «Βιβλιο-
φαγούπολης»,  στο πλαίσιο της
ευρύτερης προσπάθειας της
Δημοτικής Αρχής για την ενί-
σχυση της φιλαναγνωσίας στην
πόλη μας.  

Eπίσκεψη στη Δανειστική Βιβλιοθήκη «Βιβλιοφαγούπολη»  του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής 

«Σχολείο μου η φύση” για τα
παιδιά των Παιδικών Σταθ-

μών μας.
Tα παιδιά  των Παιδικών

Σταθμών ξεκίνησαν τις επι-
σκέψεις τους στο Αισθητικό
δάσος του Υμηττού, συμμετέ-
χοντας στο εκπαιδευτικό ερ-
γαστήρι ‘Σχολείο μου η φύση,
της Παρέας του Δάσους.

Στόχος του εργαστηρίου εί-
ναι η ενίσχυση των ψυχοκι-
νητικών,  κοινωνικοσυναι-
σθηματικών, αισθητηριακών,
αντιληπτικών και δημιουργι-
κών ικανοτήτων των παιδιών,
καθώς και η έμπνευση και εν-
θάρρυνση των παιδαγωγών

να εντάξουν την καθημερινή
επαφή με τη φύση στην εκ-
παιδευτική προσέγγιση.

Ο στόχος επιτυγχάνεται με
τακτικές μηνιαίες επισκέψεις
κάθε ομάδας, σε επιλεγμένα
σημεία του Αισθητικού δά-
σους Υμηττού, καθ’ όλη την
διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς, παρέχοντας ερεθίσματα
για γνωριμία, εξερεύνηση και
ανακάλυψη του φυσικού κό-
σμου. Ακολουθώντας τα φυ-
σικά ερεθίσματα κάθε επο-

χής του χρόνου, εξειδικευμέ-
νοι παιδαγωγοί της Παρέας
του δάσους, ενθαρρύνουν και
εμπλουτίζουν τις αναζητήσεις
των παιδιών με κατάλληλα
σχεδιασμένα παιχνίδια και
δραστηριότητες, με ευχάρι-
στο κι αβίαστο τρόπο, μέσω
του ελεύθερου παιχνιδιού, της
κίνησης, της ενεργοποίησης
των αισθήσεων και της επα-
φής με φυσικά υλικά.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί
ο Δήμος Βύρωνα.
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Είκοσι εργαζόμενοι του Δήμου Βύρωνα εκπαιδεύτηκαν από το ΕΚΑΒ,
στο χειρισμό απινιδωτών στους αθλητικούς χώρους 

Είκοσι εργαζόμενοι του Δή-
μου Βύρωνα εκπαιδεύτηκαν
από το ΕΚΑΒ, στο χειρισμό
απινιδωτώνστους αθλητικούς
χώρους. 
Σε συνέχεια της μεγάλης

προσπάθειας του Δήμου Βύ-
ρωνα για την ασφαλή εκγύ-
μναση αθλητών και αθλούμε-
νων πολιτών στις δημοτικές

εγκαταστάσεις, την Τετάρτη
17 Νοεμβρίου, είκοσι εργαζό-

μενοι στις δημοτικές αθλητι-
κές υποδομές, παρακολούθη-
σαν το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του ΕΚΑΒ, που αφο-
ρά στη σωστή χρήση αυτόμα-
των εξωτερικών απινιδωτών
και την εκτέλεση καρδιο-
πνευμονικής αναζωογόνησης
(ΚΑΡΠΑ). 
Το πρόγραμμα με θέμα «Θέ-

ματα Βασικής Υποστήριξης
της Ζωής,  Χρήση αυτόματου

εξωτερικού  απινιδωτή, Αντι-
μετώπιση τραυματισμών και
Παροχή Α΄ βοηθειών σε επεί-
γοντα παθολογικά περιστατι-
κά», πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ,

ήταν άρτια οργανωμένο και
ιδιαίτερα διαφωτιστικό. Στό-

χος, μάλιστα, της δημοτικής
αρχής είναι να επαναληφθεί
για όσους άλλους εργαζόμε-
νους του Δήμου θέλουν να
εκπαιδευτούν σωστά στην πα-
ροχή πρώτων βοηθειών σε
συνανθρώπους μας. 
Παράλληλα, το Τμήμα Αθλη-

τισμού εφοδίασε - όπως κάθε
χρόνο - όλες τις αθλητικές
του εγκαταστάσεις με ιατρικό
και φαρμακευτικό υλικό, για

την αντιμετώπιση τραυματι-
σμών ή προβλημάτων υγείας
που μπορεί να προκύψουν
κατά την άσκηση των αθλη-
τών αλλά και των αθλουμέ-
νων πολιτών.
Υπενθυμίζεται ότι το καλο-

καίρι το Τμήμα Αθλητισμού
του Δήμο Βύρωνα προμηθεύ-
τηκε αυτόματους εξωτερικούς
απινιδωτές για όλες τις αθλη-
τικές του εγκαταστάσεις.

Διήμερο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Διήμερο εκδηλώσεων για την
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξά-
λειψη της Βίας κατά των Γυ-
ναικών
Η θλιβερή πραγματικότητα της

βίας κατά των γυναικών, όπως
όλες οι μορφές βίας, είναι μια
παθογένεια της κοινωνίας που
μας αφορά όλους. Σχετίζεται με
την αντίληψη της κοινωνίας
για την ισότητα των φύλων, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την
προστασία της ζωής και της
αξιοπρέπειας. Δυστυχώς φαι-

νόμενα όπως η άγνοια, η φτώ-
χεια, η κοινωνική ανισότητα
διατηρούν, και ενίοτε επιτεί-
νουν, τέτοιου είδους συμπερι-
φορές ακόμα και σε χώρες με
δημοκρατική παράδοση και θε-
σμοθετημένο σεβασμό της ισό-
τητας και των ατομικών δι-
καιωμάτων. Τα στοιχεία, ακόμη
και εντός της ΕΕ, είναι σοκαρι-
στικά:
Το 1/3 των γυναικών στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί
σωματική ή σεξουαλική βία από

την ηλικία των 15 ετών.  50 γυ-
ναίκες χάνουν τη ζωή τους
κάθε εβδομάδα λόγω ενδοοι-
κογενειακής βίας.
Το 74% των Ευρωπαίων πι-

στεύει ότι η βία κατά των γυ-
ναικών είναι συνηθισμένη στη
χώρα τους.
Τα τελευταία δύο χρόνια, ο

εγκλεισμός λόγω της πανδη-
μίας επιδείνωσε τα φαινόμενα
ενδοοικογενειακής βίας, με
αποτέλεσμα την κατακόρυφη
άνοδο σε δολοφονίες γυναι-

κών. 
Ο Δήμος Καισαριανής στέκεται

στο πλάι όλων των γυναικών.
Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Εξάλειψης της Βίας
κατά των Γυναικών, διοργανώ-
νει διήμερο εκδηλώσεων με
στόχο την ενημέρωση, την
ευαισθητοποίηση αλλά και την
ενθάρρυνση των γυναικών να
καταγγείλουν και να ζητήσουν
βοήθεια. 
Πρόγραμμα διημέρου:
Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021,

στις 18:00: 
Εγκαίνια έκθεσης φωτογρα-

φίας από το Δήμαρχο Καισα-
ριανής, Χρήστο Βοσκόπουλο,
στο χώρο του αιθρίου του Δη-
μαρχείου με έργα εμπνευσμένα
από την Παγκόσμια Ημέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά
των Γυναικών. Στην έκθεση
συμμετέχουν: η Φωτογραφική
Λέσχη Ηλιούπολης, η LeicaA-
cademy και ο Αθλητικός Σύλ-
λογος Taekwondo«Ελπίδες Και-
σαριανής». 



Σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ο Δήμος δεν πα-
ραλαμβάνει μπάζα. Για ιδιωτι-
κές εργασίες ανακαίνισης,
κάθε Δημότης υποχρεούται
να νοικιάσει ειδικό κάδο σε συ-
νεργασία με εξειδικευμένη
εταιρεία για την αποκομιδή
και ανακύκλωση των μπάζων,
ανεξαρτήτως ποσότητας.

Τα μπάζα ΔΕΝ μπαίνουν
στους κάδους των απορριμ-
μάτων. Επίσης η απόθεση
μπάζων στους δρόμους, τα
πεζοδρόμια και σε ΟΠΟΙΟΝ-
ΔΗΠΟΤΕ κοινόχρηστο χώρο,

άλσος, πάρκο, ή στο βουνό εί-
ναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Με βάση τον ισχύοντα κα-
νονισμό καθαριότητας  για
την απόθεση μπάζων, οπου-
δήποτε στην πόλη υπάρχει
πρόστιμο 200 ευρώ που σε πε-
ρίπτωση υποτροπής διπλα-
σιάζεται. Για την απόθεση μπά-
ζων  σε οικόπεδα το πρόστιμο
είναι 500 ευρώ, σε άλση και
δασικές εκτάσεις 1000 σε
πάρκα και παιδικές χαρές
2000.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας
είναι εδώ για σας. Για οποι-

αδήποτε απορία, ενημέρωση
και βοήθεια, καθώς και για να
συνεννοηθείτε για την απο-
κομιδή άλλων ογκωδών αντι-
κειμένων (έπιπλα, στρώματα
κλπ), επικοινωνήστε με την
Υπηρεσία Καθαριότητας στο
τηλέφωνο 210-7640512   

Βοηθήστε μας να διατηρή-
σουμε την πόλη μας καθαρή
και πολιτισμένη! 

Δείτε τι προβλέπεται για τη
διαχείριση αδρανών υλικών
από εργασίες ιδιωτών:
https://www.dimosbyrona.gr/ar-
ticle.php?id=9855

Ο Δήμος Καισαριανής χαιρε-
τίζει την πρωτοβουλία αλλη-
λεγγύης της ΚΕΔΕ να διορ-
γανώσει σειρά δράσεων για
να εκφράσει την ευγνωμοσύ-
νη όλων μας προς τους ερ-
γαζομένους καθαριότητας.
Η εβδομάδα που ξεκινά σή-
μερα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου,
μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, χα-
ρακτηρίστηκε από την ΚΕΔΕ
«Καθαρή Εβδομάδα». 
Οι Δήμοι όλης της χώρας κα-
λούνται να διοργανώσουν
δράσεις αναγνώρισης και
ευαισθητοποίησης απέναντι
στους εργαζομένους που
φροντίζουν να είναι οι πόλεις

μας καθαρές. 
Ο Δήμος Καισαριανής αξιο-
ποιώντας το σύμβολο της κί-
τρινης καρδιάς που επιλέχ-
θηκε για την «Καθαρή Εβδο-
μάδα», το Σάββατο 4 Δεκεμ-
βρίου, στην εκδήλωση για το
άναμμα του Χριστουγεννιάτι-
κου Δέντρου, θα μοιράσει αυ-
τοκόλλητα με την κίτρινη
καρδιά στους παρευρισκόμε-
νους, ζητώντας τους να τα
φορέσουν σε ένδειξη αλλη-
λεγγύης και ευγνωμοσύνης
απέναντι στους εργαζομέ-
νους που φροντίζουν να είναι
η πόλη καθαρή.

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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Τα μπάζα ΔΕΝ μπαίνουν στους κάδους των
απορριμμάτων

Πρόγραμμα ανανέωσης οδι-
κής σήμανσης και υποδομών
ασφαλούς διεύλευσης και
στάθμευσης του Δήμου Και-
σαριανής.
Με βασική προτεραιότητα

την ασφάλεια όλων μας
στην πόλη, η Τεχνική Υπηρε-
σία του Δήμου Καισαριανής
ξεκίνησε πρόγραμμα τοπο-
θέτησης οδικής σήμανσης,
με πρώτη παρέμβαση στη
συμβολή των οδών Δαμάρε-
ως και Σκοπευτηρίου, στην
οποία για χρόνια παρατη-
ρούνται τροχαία ατυχήματα.
Θα ακολουθήσουν παρεμ-

βάσεις και σε άλλα σημεία
της πόλης.

Πρόγραμμα ανανέωσης οδικής σήμανσης και υπο-
δομών ασφαλούς διεύλευσης και στάθμευσης του

Δήμου Καισαριανής.



ΤΟ ΔΙΚΤΑΜΟ
Ελληνικά Παραδοσιακά Τοπικά Είδη και Προϊόντα,

Καραολή και Δημητρίου 63, Βύρωνας, Τηλέφωνο 2107658530

Καλλυντικά Βασίλης Από το 1971
Μια αυθεντική Βυρωνιώτικη οικογενειΜια αυθεντική Βυρωνιώτικη οικογενειαακή επιχείρηση κή επιχείρηση 

Χειμάρας 25 Βύρωνας ή παράδοση στο χώρο σας!
Τηλ. 2107629778  Κιν. 6989431703 και 6986867712

Γεώργιος 
Φαραγκουλιτάκης 

(Σκουτελογιώργης)

Κύπρου και Ερυθραίας 1  Βύρωνας 
Tηλ.: 210 7668588
Kιν.: 6945748947
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Η ζωή στο Βύρωνα, 
την Καισαριανή 
και τον Yμηττό

zoivirona@gmail.cοm

Υπεύθυνη έκδοσης:
Ελένη Σμυρνή -

Ζαγανιάρη
Tα ενυπόγραφα 
κείμενα δεν εκ-

φράζουν οπωσδή-
ποτε τις απόψει-
ςτης εφημερίδας,

ούτε την δε-
σμεύουν.

•••

Για να μην έχετε αμφιβολία αν αρέσει το δώρο σας η
αν ενδεχομένως δεν μπορείτε για ευνόητους λόγους
να εισέλθετε εντός του καταστήματος μπορείτε με
ένα τηλεφώνημα στο 210-7668332 να παραγγείλετε

την κάρτα δώρου με το ποσόν που επιθυμείτε.
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Μάνος Κιτσέλλης Σε συνερ-
γασία με τον Κεντρικό τομέα
της Περιφέρειας ξεκινήσαμε
την οριοθέτηση των χώρων
στάθμευσης κατά μήκος του
δρόμου από το πυροφυλάκιο
Δ. Καραμολέγκου, μέχρι και
το αναψυκτήριο της Καλο-
πούλας. Η προσπάθεια αυτή
γίνεται για να μπορούν τόσο

τα οχήματα της πυροσβεστι-
κής όσο και τα ασθενοφόρα
να διέρχονται χωρίς την πα-
ραμικρή καθυστέρηση, πράγ-
μα που τώρα τα Σαββατοκύ-
ριακα είναι σχεδόν αδύνατο!  
Θα επιτρέπεται η στάθμευση

στους οριοθετημένους χώ-
ρους που υπάρχει πάρκινγκ
και σε ολόκληρη τη κάθοδο.

Ο επισκέπτης θα μπορεί με το
όχημα να φτάνει στη Μονή
Καισαριανής και στη Καλο-
πούλα για αποβίβαση ατόμων
και στη συνέχεια να σταθ-
μεύει στα επιτρεπόμενα ση-
μεία που δεν θα υπάρχουν
κωλονάκια απαγόρευσης.

Μάνος Κιτσέλλης 

Oριοθέτηση των χώρων στάθμευσης κατά μήκος του
δρόμου από το πυροφυλάκιο Δ. Καραμολέγκου, μέχρι

και  το αναψυκτήριο της Καλοπούλας. 
Μεταξύ 12 και 15 Νοεμβρίου

πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη
η 4η Πανελλήνια Συνάντηση
Μονοπατιών. Ο Δήμος Καισα-
ριανής συμμετείχε, παίρνοντας
μάλιστα τη σκυτάλη για την
φιλοξενία της 5ης Πανελλή-
νιας Συνάντησης Μονοπατιών
στην πόλη μας το 2022.Ο πε-
ριπατητικός τουρισμός είναι
από τους ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενους στην Ευρώπη. Απο-
τελεί πηγή εξωστρέφειας, απα-
σχόλησης και βιώσιμης ανά-
πτυξης για πολλές τοπικές κοι-
νωνίες. Στη χώρα μας, μπορεί
να προσελκύσει ετησίως έως
και 30.000 επισκέπτες σε μια
περιοχή, δημιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας και εισόδημα
για ολόκληρη την πόλη.
Η Καισαριανή είναι από τις

ελάχιστες συνοικίες της Αθή-
νας που μπορεί να προσφέρει
πλήθος διαδρομών: φυσιολα-
τρικές, πολιτισμικές, ιστορικές,
γαστριμαργικές και περιβαλ-
λοντικές.
Στο συνέδριο συμμετείχαν πό-

λεις με εμβληματικά, μεγάλα πι-
στοποιημένα ευρωπαϊκά μονο-
πάτια όπως τα: MenalonTrail,
AndrosRoutes, EpirusTrail, Pin-
dus Trail, Nestos Rodopi Trail, κα-
θώς και το Μεγάλο Μονοπάτι
του Πηλίου. Ο Υμηττός διεκδικεί
μια θέση ανάμεσά τους.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Του-

ρισμού, Οικολογίας και Πολιτι-
κής Προστασίας, Μάνος Κι-
τσέλλης παρουσίασε το «Υμητ-
τός Trail», ένα δίκτυο μονοπα-
τιών στον Υμηττό που δημι-
ουργήθηκε μετά από πολλά
χρόνια προετοιμασίας από τη

Περιπατητική Ομάδα Υμηττού
και στη συνέχεια το 2019 υπε-
γράφη μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του συλλόγου, του
Υπουργείου Ενέργειας, του Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, του
ΣΠΑΥ, της «ΚοινΣΕπ Μαίνα-
λον», και του ΣΕΠ. Ο σχεδια-
σμός περιλαμβάνει μια ενιαία
σηματοδότηση δικτύου υπαρ-
χόντων μονοπατιών στο πλαί-
σιο του “Menalon Trail”, του
πρώτου Ευρωπαϊκά πιστοποι-
ημένου μονοπατιού στην Ελ-
λάδα.
Μέρος του «Υμηττός Trail» θα

είναι, μεταξύ άλλων, η εμβλη-
ματική διαδρομή εντός του Αι-
σθητικού Δάσους Καισαριανής
(ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ TRAIL), που θα
είναι και η πρώτη που θα δημι-
ουργηθεί, το οποίο συγκεν-
τρώνει και τα περισσότερα ση-
μεία ενδιαφέροντος: Μονές,
αρχαιολογικούς χώρους, βάρα-
θρα, δρακόσπιτα, αναρριχητικές
διαδρομές, το Δημοτικό ανα-
ψυκτήριο της Καλοπούλας κ.α.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών

προστασίας του Υμηττού, ως
Δήμος Καισαριανής ξεκινάμε
ένα σύνολο ενημερωτικών εκ-
δηλώσεων στα σχολεία με τίτ-
λο «Έτος Κλιματικής Αλλα-
γής», προκειμένου να ευαι-
σθητοποιήσουμε τα παιδιά της
πόλης.
Επίσης, επανασχεδιάζουμε το

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης του δήμου και, με
την οικονομική υποστήριξη του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., δημιουργούμε
σύγχρονο Κέντρο Περιβαλλον-
τικής Εκπαίδευσης μέσα στην
καρδιά του Υμηττού.

Η Καισαριανή εισέρχεται
στον χώρο του 

περιπατητικού τουρισμού

Προστατεύου-
με την πόλη

μας. Ανακυκλώ-
νουμε στους ει-
δικούς κάδους
απορριμάτων



48 χρόνια μετά. Δεν ξεχνάμε
ούτε όσους θυσίασαν τη ζωή
τους, ούτε τον λόγο για τον
οποίον τη θυσίασαν, τη Δημο-
κρατία.
Ο αγώνας συνεχίζεται καθη-

μερινά, και είναι χρήσιμο να
θυμόμαστε ότι και η Δημοκρα-
τία δε θριαμβεύει στον «αυτό-
ματο πιλότο». Όσο επανα-
παυόμαστε, αφήνουμε πρό-
σφορο έδαφος σε αυτούς που
θέλουν να την καταλύσουν, να
δρουν ελεύθεροι και ανενό-
χλητοι.

Η Δημοκρατία πεθαίνει στο
Σκοτάδι. Πεθαίνει όταν οι Θε-
σμοί της λειτουργούν
μεροληπτικά και άνισα, πεθαί-

νει όταν η ελευθερία του λόγου
βάλλεται και ποu δηγετείται.
Η Δημοκρατία πεθαίνει όμως κι

από την απάθεια. Ευθύνη μας
λοιπόν να
διαφυλάξουμε το υπέρτατο

αγαθό και να μην ενδώσουμε
ποτέ στις φωνές που
θέλουν να μας γυρίσουν πίσω

στο σκοτάδι.
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Η μεγαλύτερη χαρά που μπο-
ρεί να νιώσει ένας μαραθωνο-
δρόμος είναι η στιγμή που

μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο για
τον τερματισμό της Κλασικής
Διαδρομής. Αυτή η χαρά, σου

δίνει δύναμη να τρέξεις, σου
βάζει φτερά στα πόδια και σου
αφήνει τις καλύτερες αναμνή-

σεις. 
Αυτή τη χαρά δεν την αλλάζω
με τίποτα…!!!

Μάλιστα μετά συνεχίζω περ-
πατώντας και πάω μέχρι το
σπίτι μου στον Βύρωνα».
Η ιστορία του 90χρονου Στέλι-
ου Πρασσά, που κατέκλυσε τις
τελευταίες ημέρες τα ΜΜΕ, θα
πρέπει να εμπνέει όλους μας.
Ένας άνθρωπος που, όσοι
έχουμε τη χαρά να τον έχουμε
γνωρίσει, ξέρουμε πως είναι
πάντοτε ευγενής και γελα-
στός, δεν θα μπορούσε παρά
να αποτελεί πρότυπο για τις
νέες γενιές. Με τον ακέραιο
χαρακτήρα του, με την επιμο-
νή και την αντοχή του.
Η παρακάτω φωτογραφία εί-
ναι από την βράβευση του Στέ-
λιου Πρασσά στην "Γιορτή του
Αθλητή". Να του ευχηθούμε να
συνεχίσει, ακμαίος και δυνα-
τός, να χαράζει την μοναδική
του πορεία!

Ο 90χρονος Βυρωνιώτης Μαραθωνομάχος
Στέλιος Πρασσάς 

Μήνυμα του Δημάρχου Βύρωνα, 
Γρηγόρη Κατωπόδη,

για την Επέτειο του Πολυτεχνείου


