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Εγκρίθηκε το πρόγραμμα
του Δήμου Βύρωνα 

«Έξυπνη Πόλη» 
ύψους 4,8 εκατ. ευρώ

Πόπη  Αστεριάδη 
Η Τραγουδίστρια της νιότης

μας 
Σελίδα2

Η γειτονιά και το σχολείο μας

Σελίδα 6

Χρυσά, αργυρά και χάλκινα
μετάλλια για τους αθλητές

του Α.Σ. Καισαριανής

Εγκρίθηκε από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών η πρό-

ταση του Δήμου Βύρωνα με τίτ-
λο «SMART CITIES» (Έξυπνη
πόλη), ύψους 4.861.000€ που
είχε κατατεθεί στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης». Πρόκει-

ται για ένα μεγάλο έργο που
αφορά ευφυείς ψηφιακές εφαρ-
μογές σχετικές με: τη δημόσια
υγεία και πρόνοια, την εκπαί-
δευση, τον πολιτισμό, το περι-
βάλλον, την ασφάλεια και την
πολιτική προστασία.
Συγκεκριμένα η πρόταση του

Δήμου Βύρωνα περιλαμβάνει:
1. Την ευρεία χρήση έξυπνων

φωτιστικών LED για καλύτερο

οδοφωτισμό και εξοικονόμηση
ενέργειας, με παράλληλη δυνα-
τότητα καταγραφής της κατα-
νάλωσης ενέργειας, τη διάγνω-
ση και τον εντοπισμό βλαβών
κ.α.
2. Έξυπνες διαβάσεις πεζών σε

σχολεία και άλλες οδούς της πό-
λης (επίσης με LED) με αυτό-
ματη αναγνώριση παρουσίας
πεζών και ειδική σήμανση για τη
νύχτα ή για άσχημες καιρικές
συνθήκες.
3. Ενεργειακή αναβάθμιση πλα-

τειών με αντικατάσταση των
φωτιστικών, με LED.
4. Ενεργειακή παρακολούθηση

κτιρίων, με σύστημα ελέγχου και

προγραμματισμού λειτουργίας
των ηλεκτρικών συσκευών και
καταγραφή κατανάλωσης ενέρ-
γειας.
5. Βελτίωση αποκομιδής απορ-

ριμμάτων με αποτύπωση της
θέσης των κάδων και
ένδειξη της πληρότητας και του

είδος των απορριμμάτων που
περιέχουν.
6. Σύστημα διαχείρισης του

στόλου των δημοτικών οχημά-
των, με παρακολούθηση της
θέσης τους, των καυσίμων,

των χιλιομέτρων και της πορεί-
ας συντήρησής τους.
7. Ακριβέστερο έλεγχο του αρ

Συνέχεια στη σελίδα 4

Χρυσό μετάλλιο στην κα-
τηγορία -87kg Ανδρών κα-

τέκτησε ο μαθητής του 2 ου Γε-
νικού Λυκείου Καισαριανής και
αθλητής του Α.Σ. Καισαριανής,
Γιάννης Παπαδόπουλος, υπό

την καθοδήγηση του προπονη-
τή του, Νίκου Τζανακάκη, στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ολυμπιακού TaeKwonDo Αν-

δρών – Γυναικών που πραγμα
Συνέχεια στη σελίδα 3



Η Ζωή στο Βύρωνα, Καισαριανή και  Υμηττό Σελίδα 2

Πόπη  Αστεριάδη 
Η Τραγουδίστρια της νιότης μας 

Όταν εκείνο το χειμωνιάτι-
κο πρωινό του Φλεβάρη

επισκεφτήκαμε το σπίτι της Πό-
πης Αστεριάδη θυμηθήκαμε
πολλά από τα όμορφα πράγμα-
τα που μας στέρησε η πανδημία
τα τελευταία χρόνια. Όπως την
ζεστή φιλοξενία κάποιου που
μας δέχτηκε στο σπίτι του με χα-
μόγελο, ευγένεια και φιλοτιμία.
Πόσο μάλλον όταν αυτός ο «κά-
ποιος» έχει γράψει τη δική του
ιστορία στο πεντάγραμμο. Όσο
σπουδαία καλλιτέχνης υπήρξε
στην καριέρα της άλλο τόσο μας
κέρδισε με τον χαρακτήρα της
και έκανε αυτή την μικρή συ-
νέντευξη να κυλίσει τόσο ευχά-
ριστα που δεν καταλάβαμε πως
πέρασε η ώρα.
Η Πόπη Αστεριάδη είναι το

πέμπτο παιδί της οικογένειας
Αστεριάδη μετά από 4 αγόρια.
«Πέρασα πολύ όμορφα παιδικά

χρόνια, φτωχικά χρόνια αλλά
όμορφα, σε ένα μικρό σπίτι στην
Καλλιθέα. Γεννήθηκα στο σπίτι
μου γιατί ήμουν πρόωρο. Πήρα
το όνομα της γιαγιάς μου (Καλ-
λιόπη). Η γιαγιά μου ήταν δα-
σκάλα πιάνου και ο παππούς
έπαιζε κιθάρα στις γιορτές που
κάναμε στο σπίτι. Ο παππούς
άκουγε Θεοδωράκη, Μπιθι-
κώτση και Ξαρχάκο. Ο πατέ-
ρας μου είχε αγοράσει ένα ταξί
και ήταν πολύ χαρούμενος γιατί
μπορούσε να συντηρήσει την
οικογένεια μας.
Από τις πρώτες αναμνήσεις μου

ήταν όταν ο θείος μου, που είχε
ένα στέισον βάγκον αυτοκίνητο,
ερχόταν και μας έπαιρνε να μας
πάει βόλτες μαζί με την ξαδέλφη

μου.
Θυμάμαι την μητέρα μου και

την θεία μου να τραγουδούν
πολύ συχνά και να γεμίζουν το
σπίτι με τις όμορφες φωνές
τους. Ειδικά η θεία μου είχε κα-
ταπληκτική φωνή. Εγώ τις συ-
νόδευα ως δεύτερη φωνή. Γύρω
στο ’64 όταν ήμουν 15 ετών με
πήγαν στα ταλέντα του Οικονο-
μίδη. Μαζί με την ξαδέρφη μου
Λουκία στην επιτροπή ήταν ο
Πλέσσας Μαμαγκάκης και ο
Κουρουπός κ.α. είπα το τρα-
γούδι του Μουζάκι “Θέλω κον-
τά σου να μείνω”. Ο Οικονο-
μίδης ενθουσιάστηκε. Μας έβγα-
λε στο Άλσος και στου Ζούνη
στο Παγκράτι. Τότε τα πράγ-
ματα πήραν τον δρόμο τους. Ξε-
κινήσαμε μια περιοδεία με τον
Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα
όπου γυρίσαμε όλη την Ελλάδα.
Η ξαδέλφη μου η Λουκία παρό-

τι τραγουδούσε τόσο ωραία δεν
ήθελε να συνεχίσει το τραγούδι.
Σήμερα είναι μια καταπληκτική
πιανίστρια, καθηγήτρια στο
Ωδείο Αθηνών.
Ο πατέρας μου δεν ήθελε κα-

θόλου να γίνω τραγουδίστρια
αν και όταν είδε πόσο πολύ το
ήθελα με βοήθησε όσο μπορού-
σε. Μέσω του ξαδέλφου του
Γιάννη Αστεριάδη που με πήγε
στον Αλέκο Πατσιφά (ιδρυτής
της «Lyra») ο οποίος με τη σειρά
του με βοήθησε πολύ όπως και
όλα τα νέα παιδιά γιατί ήταν
ένας μουσικός οραματιστής. Εκεί
κάναμε ηχογραφήσεις και πε-
ράσαμε πολύ όμορφα.  
Μάλιστα αυτός πρότεινε να

κόψω κοντό το μαλλί μου μιας
και τότε ήταν της μόδας στο γυ-
ναικείο στυλ.
Το «Σκληρό μου αγόρι» το

1968 ήταν από τις πρώτες μου
επιτυχίες γιατί το τραγούδησα
στον κινηματογράφο στο «Μια
Ιταλίδα από την Κυψέλη» του
Ντίνου Δημόπουλου.
Ήμουν τυχερή γιατί εκείνη την

εποχή ανθούσαν όλα τα είδη
του ελληνικού τραγουδιού. Εμέ-
να με κατέταξαν στο Νέο Κύμα.
Το ελληνικό Νέο Κύμα το έφε-

ρε ο Γιώργος Παπαστεφάνου
που είχε ταξιδέψει στην Γαλλία
όπου και εμπνεύστηκε όλες αυ-
τές τις μικρές ιδέες που έφτια-

χναν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
Οι μπουάτ ήταν ένα μικρό μαγι-
κό κουτί που γινόταν πραγματι-
κότητα.
Ένας μικρός χώρος που χώρα-

γε περίπου 80 άτομα. Τραγου-
δούσε ο κόσμος μαζί μας και
δεν υπήρχε στάνταρντ πρό-

γραμμα. Το φινάλε ήταν απροσ-
δόκητο και παίζαμε ότι μας ζη-
τούσε το κοινό.
Στα μεγάλα κέντρα δεν μπο-

ρούσα να τραγουδήσω με τον
ίδιο τρόπο γιατί ήταν μεγάλοι χώ-
ροι και μου δημιουργούσαν άγ-
χος. Την πρώτη φορά μάλιστα
έχασα τα λόγια μου. Μετά συ-
νήθισα βέβαια αλλά οι μπουάτ
ήταν από τα καλύτερα πράγμα-
τα που μου έχουν συμβεί και πέ-
ρασα υπέροχα εκείνα τα χρόνια.
Στην πορεία μου στις μπουάτ

συνεργάστηκα με όλα τα μεγάλα
ονόματα της εποχής. Τον Κον-
τογιώργο, τον Χουλιάρα, τον
Πάνο τον Σαββόπουλο, τον
Ηλία Καραγιάννη, τον Νίκο
Μαμαγκάκη, τον σπουδαίο και
πολύ σεμνό Λίνο Κόκοτο και
βέβαια τον Νότη Μαυρουδή
με τον οποίο έκανα τα πρώτα
μου βήματα στο Νέο Κύμα.
Εκτός από Νέο Κύμα τραγού-

δησα Ξαρχάκο, Θεοδωράκη,
Χατζιδάκη, Τσιτσάνη και λαί-

κά.
Στον Δρόμο τραγoύδησα με την

Ρένα Κουμιώτη και τον Γιάννη
Πουλόπουλο.
Με την φίλη μου την Καίτη

την Χωματά δεν συνεργαστή-
καμε σε μαγαζί αλλά τραγουδή-
σαμε σε πολλές συναυλίες. Ήταν

η καλύτερη φίλη που μου έμεινε
από την πορεία μου στο τρα-
γούδι. Το 1972 τις μπουάτ τα με-
γάλα κέντρα δεν τις συμπαθού-
σαν ιδιαίτερα γιατί μάζευαν πολύ
κόσμο. Εκείνη τη χρονιά δούλε-
ψα στα δειλινά μαζί με τον Ντα-
λάρα, τον Πάριο, τον Διονυσίου,
την Ελπίδα και τον Πασχάλη.
Το Ζούμ (μπουάτ) το ξεκίνησα

εγώ με τη βοήθεια του αδελφού
του Γρηγόρη που ήταν μακετί-
στας. Το μαγαζί ήταν πολύ όμορ-
φο με ωραία γκρίζα χρώματα.
Από εκεί πέρασε πολύς κόσμος.
Από τον Αριστείδη Καμάρα
και τον Μίμη Παπαϊωάννου
μέχρι τον Φρέντυ Γερμανό.
Εκεί μάλιστα γνώρισα τον Χα-
τζιδάκι. Στο Zουμ ερχόταν ο
Νίκος ο Τζήμας ο σκηνοθέτης
που γύρισε την ταινία
«Αστραπόγιαννος» η οποία
ήταν η πρώτη που έπαιξα.
Ηθοποιός δεν θα μπορούσα να

γίνω. Μου άρεσε το αποτέλεσμα
στον «Αστραπόγιαννο» και είχα

και άλλες προτάσεις να συνεχί-
σω την υποκριτική αλλά πιστεύω
πως η δουλειά του ηθοποιού εί-
ναι πιο σκληρή από τη δική μας.
Πρόβες και ξανά πρόβες, να
προσπαθείς συνέχεια να μπεις
σε ρόλους...Αισθανόμουν οτι με
επηρέαζε πολύ ψυχολογικά. Πα-
ρόλαυτα έκανα ακόμα δύο ται-
νιές, μικρού μήκους  αυτή τη
φορά, του Μιχάλη Κωνσταντι-
νίδη.
Πολύ αργότερα συνάντησα τον

Γιώργο Ζαμπέτα με το μπου-
ζούκι του. Τότε είχε τα σωληνά-
κια γιατί είχε πρόβλημα στο ανα-
πνευστικό. Εκεί του έκανα πρό-
ταση να μου δώσει ένα τραγού-
δι και μου απάντησε «ένα μόνο;
Δέκα θα σου δώσω». Στο σπίτι
του στο δάσος Χαϊδαρίου μου
έδωσε την κασέτα με τα τρα-
γούδια και την πέρασα στον Θα-
νάση τον Βασιλά ο οποίος έκα-
νε την ενορχήστρωση.
Μια μεγάλη έκπληξη στην με-

τέπειτα καριέρα μου ήταν όταν
ήρθε στη ζωή μου ο Κωνσταν-
τίνος Βήτα με το συγκρότημά
του τους Στέρεο Νόβα. Με
πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε
να πω ένα τραγούδι. Η κόρη μου
ενθουσιάστηκε επειδή της άρε-
σε αυτό το συγκρότημα. Μου
είπε «μαμά πες το να σε γνω-
ρίσουν και τα νέα παιδιά».
Μια άλλη σημαντική στιγμή,

σαν επιστέγασμα της καριέρας
μου, ήταν η αυτοβιογραφία μου
που την επιμελήθηκε ο Κυριά-
κος ο Μέλλος που ήξερε πάρα
πολλά για την καριέρα μου. Το βι-
βλίο λέγεται «Με σημαία το όνει-
ρο». Εκεί βάλαμε όλα τα τρα-
γούδια μου και όλα όσα έχω κά-
νει στην πορεία μου, καθώς και
ένα cd με 17 ακυκλοφόρητα
τραγούδια.
Κάποια πράγματα στο τέλος

δεν τα κυνήγησα. Ήθελα να
χαρώ το σπίτι μου και την ησυχία
μου. Δεν μου αρέσει να βάφομαι.
Παρόλαυτα νιώθω μεγάλη χαρά
όταν βγαίνω έξω και ο κόσμος με
σταματάει να μου μιλήσει. Αυτό
με γεμίζει χαρά και αποτελεί μια
αναγνώριση της καλλιτεχνικής
μου πορείας»

Ελένη Σμυρνή - Ζαγανιάρη 
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Τέσσερα ειδικά απορριμματοφόρα 
και 925 καφέ κάδους για συλλογή βιοαποβλήτων, 

παρέλαβε ο Δήμος Βύρωνας

Τέσσερα ειδικά απορριμ-
ματοφόρα και 925 καφέ

κάδους για συλλογή βιοαπο-
βλήτων παρέλαβε ο Βύρωνας
Τέσσερα (4) νέα ειδικά απορ-

ριμματοφόρα & πλυντήρια κά-

δων και 925 καφέ κάδους, που
θα αξιοποιηθούν για την έναρ-
ξη του πιλοτικού πρόγραμμα
διαλογής στην πηγή βιοαπο-
βλήτων (υπολειμμάτων κουζί-
νας και κήπου), παρέλαβε σή-
μερα ο Δήμος Βύρωνα, στα
πλαίσια προγραμματικής σύμ-
βασης με τον Ειδικό Διαβαθ-
μιδικό Σύνδεσμο Ν.Αττικής
(ΕΔΣΝΑ). 
Τον εξοπλισμό παρέλαβε ο

Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγό-
ρης Κατωπόδης από τον Πε-
ριφερειάρχη Αττικής, Γιώρ-
γο Πατούλη.
Tον Aντιπεριφερειάρχη

Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Γιώργο Δημόπουλο και τον
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτι-
κής Προστασίας και πρό-
εδρο του ΕΔΣΝΑ, Βασίλη
Κόκκαλη. Παρόντες ήταν οι
αντιδήμαρχοι Κώστας Αγ-
γέλης, Μιχάλης Καραγιάν-
νης, Δημήτρης Κόκκαλης,
Χρήστος Σπυρόπουλος, Λε-
μονιά Κλωνάρη και Θέμης
Τέγος.
Ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

“Συνεχίζουμε σήμερα εδώ στο
Δήμο Βύρωνα, την διανομή ει-
δικού εξοπλισμού συλλογής βι-
οαποβλήτων και κάδων ειδι-
κής ανακύκλωσης. Πρόκειται
για μια μεγάλη προσπάθεια,
που εντάσσεται στο πλαίσιο
του στρατηγικού σχεδιασμού

της Περιφέρειας για το πώς
πρέπει πλέον να διαχειριζόμα-
στε τα απορρίμματα στις πόλεις
της Περιφέρειάς μας. Ο Δήμος
Βύρωνα, υπό την δημαρχία του
Γρηγόρη Κατωπόδη, επιδεικνύει
μεγάλη ευαισθησία στα περι-
βαλλοντικά ζητήματα και συν-
τάσσεται μαζί μας στα θέματα
διαχείρισης στερεών αποβλή-
των. Τα οφέλη από αυτή την
προσπάθεια είναι πολλά και
«κλειδί» στην επιτυχία της προ-
σπάθειας, είναι η ανταπόκριση

και η συμμετοχή των ίδιων των
πολιτών. Θέλω, λοιπόν να ευ-
χαριστήσω τον Δήμαρχο και
την ομάδα του που δυναμώ-
νουν με έναν ακόμη κρίκο την
αλυσίδα που δημιουργούμε για
τη σωστή διαχείριση στερεών
αποβλήτων».
Ο Γρηγόρης Κατωπόδης, τόνι-

σε: «Ευχαριστώ την Περιφέρεια
Αττικής και προσωπικά τον Πε-
ριφερειάρχη τον κ. Γιώργο Πα-
τούλη, τον Αντιπεριφερειάρχη
κ. Γιώργο Δημόπουλο, όπως και
τον ΕΔΣΝΑ για την παράδοση
των τεσσάρων σύγχρονων
απορριμματοφόρων και των
925 καφέ κάδων συλλογής βι-
οαποβλήτων. Γίνεται μια σο-
βαρή προσπάθεια για την ανα-
κύκλωση και την κομποστο-
ποίηση, η οποία είναι προς όφε-
λος του περιβάλλοντος και θέ-
λουμε να είμαστε συμμέτοχοι.
Καλούμε όλους τους συνδημό-
τες μας να αξιοποιήσουν αυτήν
τη δυνατότητα επαναχρησιμο-
ποίησης των βιοαποβλήτων,
μια διαδικασία μέσω της οποί-
ας επιστρέφουμε στη φύση

αυτό που της ανήκει ενώ πα-
ράλληλα οι δημότες επωφε-
λούνται από το δωρεάν λίπα-
σμα (κομπόστ) που εξασφαλί-
ζουν για τον κήπο τους». 
Που θα τοποθετηθούν καφέ

κάδοι στο Βύρωνα;
Οι καφέ κάδοι θα τοποθετη-

θούν το επόμενο διάστημα και
θα λειτουργήσουν  πιλοτικά
στον Καρέα και σε σημεία που
συγκεντρώνονται μεγάλες πο-
σότητες βιοαποβλήτων στο
Δήμο  Βύρωνα, (όπως στρατό-
πεδα, λαϊκές αγορές, σούπερ
μάρκετ, ανθοπωλεία, οπωρο-
πωλεία, καταστήματα εστία-
σης, κοινωνικό συσσίτιο κ.λπ.).
Σταδιακά καφέ κάδοι θα τοπο-
θετηθούν σε όλες τις γειτο-
νιές του Βύρωνα για να μπο-
ρούν να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα όλα τα νοικοκυριά της
πόλη μας.
Τι βάζουμε μέσα στους

καφέ κάδους;
Στους κάδους αυτούς θα συγ-

κεντρώνονται ξεχωριστά μόνο
υπολείμματα κάθε είδους τρο-
φών (κόκαλα, φλούδες,
ψωμί, ζυμαρικά, τυριά, καρ-
ποί, όσπρια), υπολείμματα
καφέ και τσαγιού, φύλλα
και κλαδάκια. Κατά συνέπεια
οι πολίτες θα διαχωρίζουν από
τα σκουπίδια τους, ότι μπορεί
να ξαναγίνει ένα πλούσιο κα-
θαρό λίπασμα τύπου compost,
κατάλληλο για τα φυτά. 
Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε

σημαντικά τα σκουπίδια που
καταλήγουν στον τεράστιο
σκουπιδότοπο της Φυλής, τον
μεγαλύτερο της Ευρώπης, ένα
περιβαλλοντικό έγκλημα για
όλη την Αττική. Το πρόγραμμα
που εγκαινιάζει άμεσα ο Δήμος
Βύρωνα είναι μια πολύ σημαν-
τική τομή στον τρόπο που δια-
χειριζόμαστε τα σκουπίδια! Για
να έχει αποτελέσματα όμως
απαιτεί την ευαισθητοποίηση,
την ενημέρωση και την συμμε-
τοχή των πολιτών.

Συνέχεια στη σελίδα 3
τοποιήθηκε στην Χαλκίδα στις
10/3/2022, με συμμετοχή 265

αθλητών και αθλητριών από
όλη την Ελλάδα.
Το χρυσό δίνει στο νεαρό πρω-

ταθλητή μια θέση στην Εθνική
Ομάδα Ανδρών και την πρό-
κριση του για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ανδρών στο
Μάντσεστερ τον Μάιο και το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αν-
δρών στο Μεξικό τον Νοέμ-
βριο.
Ο 17χρονος Γιάννης έχει δια-

νύσει μια εξαιρετική πορεία
τον τελευταίο χρόνο, έχοντας
κατακτήσει 2 χρυσά μετάλλια
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Νέων Ανδρών – Νέων Γυναι-
κών και Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Εφήβων – Νεανίδων
του 2021 και έχει συμμετά-
σχει ως μέλος της Εθνικής
Ομάδας Νέων Ανδρών στο Ευ-
ρωπαϊκό Νέων Ανδρών-Γυναι-
κών στην Εσθονία το 2021 και
ως μέλος της Εθνικής ομά-
δας Εφήβων στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανί-
δων το 2021 κατακτώντας την
5 η θέση στην κατηγορία των
-78kg εφήβων.
Στο πρωτάθλημα συμμετείχε

ένας ακόμα αθλητής του συλ-
λόγου, ο Μιχαήλ Λάκης, στην
κατηγορία των +87kg, ο οποί-
ος είχε μια εξαιρετική αγωνι-
στική παρουσία, φτάνοντας
μια ανάσα από τα μετάλλια.
Στο «Διασυλλογικό Πρωτά-

θλημα Νοτίου Ελλάδος» του
Ολυμπιακού TaeKwonDo που
πραγματοποιήθηκε στην Χαλ-
κίδα 11–13/3/2022 υπό την αι-
γίδα της Ένωσης TaeKwonDo
Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ) με
την συμμετοχή 900 αθλητών
και
αθλητριών από την Νότια Ελ-

λάδα, οι αθλητές του Α.Σ. Και-
σαριανής κατέκτησαν συνολι-
κά 4 χρυσά, 4 αργυρά και 2
χάλκινα μετάλλια

Χρυσά
Γκεβέζος Παναγιώτης
Σκαφίδας Γεώργιος 
Παπαδόπουλος Εμμανουήλ

Χρυσό
Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος

Αργυρά
Αστυρακάκης Αντώνιος
Αθανασίου Μαρία-Ζωή
Λάζε Ναταλία Αργυρό 
Μπούντο Κωνσταντίνος 
Χάλκινα:
Ζαφειρόπουλος Γεώργιος
Παππά Ευανθία
Την 5 η θέση κατέκτησαν οι

αθλητές:
Μπαλακτσής Γεώργιος
Αθανασίου Δημήτριος
Κοκοβίκας Γεώργιος
Αστυρακάκης Γεώργιος
Συγχαρητήρια σε όλους τους

αθλητές της πόλης και στον
προπονητή τους για
την αξιέπαινη προσπάθεια και

τις εντυπωσιακές επιδόσεις.
Σας ευχαριστούμε!

Χρυσά, αργυρά και χάλκινα 
μετάλλια για τους αθλητές

του Α.Σ. Καισαριανής



Με τη δέουσα λαμπρότητα αλλά και μέτρα προφύλαξης
από τον κορονοϊό, γιορτάστηκε η 25η Μαρτίου στον Βύρωνα

Η Ζωή στο Βύρωνα, Καισαριανή και Υμηττό Σελίδα 4

Με την αρμόζουσα λαμπρό-
τητα και το σεβασμό που

απαιτεί η ημέρα αλλά και την ανα-
γκαία λήψη μέτρων ατομικής προ-
στασίας από τον κορονοϊό (για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά), γιορ-

τάστηκε η Εθνική Επέτειος της
25η Μαρτίου 2022 στο Δήμο Βύ-
ρωνα.
Εξαιτίας της νέας μεγάλης αύ-

ξησης των κρουσμάτων κορονοϊ-
ού το τελευταίο διάστημα και κα-
τόπιν αιτήματος των διευθυντών
όλων των σχολείων του Δήμου
Βύρωνα, στην φετινή παρέλαση
για την 25η Μαρτίου συμμετείχαν
ΜΟΝΟ 6μελείς αντιπροσωπείες
μαθητών και φορέων με τη σημαία
και το λάβαρο τους. Για όλους
τους συμμετέχοντες στις επετει-
ακές εκδηλώσεις, ήταν υποχρεω-
τική η πιστή τήρηση των ατομικών
μέτρων κατά της διασποράς του
κορονοϊού COVID- 19.
Οι εκδηλώσεις άρχισαν από το

πρωί με τις καθιερωμένες κωδω-
νοκρουσίες στους Ιερούς Ναούς
και την έπαρση της σημαίας με τι-
μητικό απόσπασμα του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού και των
Προσκόπων Βύρωνα.
Ακολούθησε στις 10.30 η δοξο-

λογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας
Τριάδας, Βύρωνα χοροστατούν-

τος του Αιδεσιμολογιώτατου
Πρωτοπρεσβύτερου κ. Στέφα-
νου Κωστόπουλου, Προϊστά-
μενου του Καθεδρικού Ναού,
Αγίας Τριάδος Βύρωνος και την
παρουσία του Δημάρχου και των

Αντιδημάρχων Βύρωνα, των επι-
κεφαλής των Δημοτικών Παρα-
τάξεων, Δημοτικών Συμβού-
λων και επίσημων θεσμικών
εκπροσώπων.
Στη συνέχεια το επίκεντρο του

εορτασμού μεταφέρθηκε στο
Μνημείο Ηρώων, στην πλατεία
Χρυσοστόμου Σμύρνης, όπου
πραγματοποιήθηκε στις 11.00
επιμνημόσυνη δέηση στο Μνη-
μείο της Εθνικής Αντίστασης
από τον Αιδεσιμολογιώτατο
Πρωτοπρεσβύτερο κ. Γεώργιο
Σχοινά, Εφημέριο του Ιερού
Καθεδρικού Ναού, Αγίας Τριά-
δος Βύρωνος.
Εκπροσώπησαν: την Κοινο-

βουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, η
Βουλεύτρια του Β3 Νότιου Το-
μέα Αθηνών, κα Ραλλία Χρη-
στίδου, την κοινοβουλευτική
ομάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο πολι-
τευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθη-
νών, κ. Μιχαήλ Χριστοφίδης,
την Περιφέρεια Αττικής η Αν-

τιπεριφερειάρχης Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας,  κα
Αικατερίνη Αδαμοπούλου. 
Το Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα

εκπροσώπησε η αναπληρώ-
τρια Διοικητής, Υπαστυνόμος
Α΄ κα Στέλλα Γεωρκακέλη και
το Τμήμα Ασφαλείας Βύρωνα η
αναπληρώτρια Διοικητής, Υπα-
στυνόμος Β΄ κα Λαμπρινή Σω-
τηροπούλου.
Ακολούθησε, σύμφωνα με το τε-

λετουργικό, η κατάθεση στεφά-
νων, στο Μνημείο Εθνικής Αντί-
στασης που άνοιξε ο Δήμαρχος
Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης
και ακολούθησαν οι εκπρόσωποι
θεσμών της κεντρικής διοίκησης
και φορέων με τη σειρά που ανα-
φέρονται παραπάνω.
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγι-

σμού Τοπικό Τμήμα Βύρωνα
αντί στεφάνου  προσέφερε τρό-
φιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
– Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου
Βύρωνα. Στεφάνια κατέθεσαν το
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Το-
πικό Τμήμα Καρέα και οι Εθελον-
τές του Κέντρου Προστασίας Δα-
σών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Βύρωνα.
Στεφάνι κατέθεσαν επίσης: Για

την τοπική οργάνωση της
Νέας Δημοκρατίας Βύρωνα, ο
πρόεδρος κ. Κώστας Βασιλεί-
ου, για την Οργάνωση μελών
Βύρωνα Ανατολικά και Οργά-
νωση μελών Βύρωνα Δυτικά
του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ο κ. Νίκος Σπυρό-
πουλος, για την Τοπική Οργά-
νωση ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ ΒΥΡΩΝΑ  ο Γραμματέας κ.
Στέφανος Παπατζήμας. Για την
ΟΝΝΕΔ Βύρωνα κατέθεσε στε-
φάνι ο πρόεδρος, κ. Ευθύμης
Παπακυριακόπουλος.
Εκ μέρους των Δημοτικών Πα-

ρατάξεων, κατέθεσαν στεφά-
νι: για τη «Δημοτική Πρωτο-

βουλία-Στάση Βύρωνα» η κα
Ελευθερία Αγγέλη και ο κ. Κώ-
στας Μαγγιώρος, για τη «Νέα
Εποχή Βύρωνα-Χρήστος Γώ-
γος» ο επικεφαλής  κ. Χρή-
στος Γώγος και οι δημοτικές
σύμβουλοι Ιουλία Κιούπη και
Σωτηρούλα Υφαντή, για τη Δη-
μοτική Παράταξη «Μαζί για τον
Βύρωνα» ο επικεφαλής κ. Μίλ-
τος Μπαντής, για τη Δημοτική
Κίνηση Πολιτών Βύρωνα «Δύ-
ναμη Ελπίδας» ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Λευτέρης Τριαν-
ταφύλλου, για τη Δημοτική Πα-
ράταξη «Πρωτοβουλία Πολι-
τών Βύρωνα» η επικεφαλής κα
Βασιλική Σάρολα. Η Δημοτική
παράταξη «Ριζοσπαστική Ενω-
τική Κίνηση Βύρωνα» με επι-
κεφαλής  τον  κ. Τάσο Μαυρό-
πουλο αντί στεφάνου προσέ-
φερε το ποσό των 50€ στη
δομή προσφύγων στο Λαύριο.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών

Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Βύ-
ρωνα-Καισαριανής-Παγκρατί-
ου «Ρόζα Ιμβριώτη» αντί στε-
φάνου προσέφερε το ποσό
των 50 €  στο Σπίτι του Αγωνι-
στή.
Tο 8οο Δημοτικό Σχολείο Βύ-

ρωνα εκ μέρους όλων των
Σχολείων της Α΄ βάθμιας Εκ-
παίδευσης (Δημοτικών και Νη-
πιαγωγείων) του Δήμου Βύ-
ρωνα, αντί στεφάνου προσέ-
φερε το αντίστοιχο χρηματικό
πόσο στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του Δήμου Βύρωνα.
Η ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ και ο ΑΘΗ-

ΝΑΪΚΟΣ Αθλητικός Σύλλογος
Βύρωνα κατέθεσαν στεφάνι. 
Για την Πανελλήνια Οργάνωση

«Ελληνική Εστία» Παρ/μα Βύ-
ρωνα κατέθεσε στεφάνι η Αν-
τιπρόεδρος κα Λίτσα Χρυσαν-
θοπούλου, η Διεθνής Οργάνω-
ση Γυναικών Ελλάδος «ΠΑΝΑ-
ΘΗΝΑΪΚΗ» παρ/μα Βύρωνα,

αντί στεφάνου  προσέφερε
μέσου του Ερυθρού Σταυρού
ρουχισμό στην Ουκρανία, για
την Πανιώνιο Στέγη κατέθεσε
στεφάνι ο κ. Απόστολος Κοκό-
λιας. Κατέθεσαν στεφάνια ο
Σύλλογος Κρητών Βύρωνα κα-
ταθέτει στεφάνι και ο Σύλλο-
γος Ποντίων Καρέα Βύρωνα,
για τον Σύνδεσμο «Μπάϊρον»
για τον Φιλελληνισμό και τον
Πολιτισμό κατέθεσε στεφάνι, ο
ταμίας κ. Γεώργιος Ανδριτσό-
πουλος, ο Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Φίλων του γνήσιου δη-
μοτικού τραγουδιού του Χο-
ρού και της Παράδοσης «Η ΡΩ-
ΜΙΟΣΥΝΗ» αντί στεφάνου προ-
σέφερε το ποσό των 50 €  σε
άπορη οικογένεια, ο Πολιτιστι-
κός και Εξωραϊστικός Σύλλο-
γος Κοπανά αντί στεφάνου
προσέφερε 50 € στην Ενορία
Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως
για το συσσίτιο των γερόν-
των, εκ μέρους της Σχολής
Βυζαντινής και Παραδοσιακής
Μουσικής «Εν Ωδαίς» και του
Διευθυντή αυτής  κ. Γεωργίου
Ντόβολου κατέθεσαν λουλού-
δια μαθητές της Σχολής., για
τον «ΕΞΥΠΝΟ ΒΥΡΩΝΑ» κατέ-
θεσε στεφάνι ο επικεφαλής κ.
Βασίλης Δεμπόνος. και τέλος
εκ μέρους του Συλλόγου ΔΡΩ
– ΖΩ και ο πρόεδρος αυτού κ.
Διονύσιος Βώβος αντί στεφά-
νου προσέφεραν 5 γεύματα
για τα συσσίτια των Ενοριών
Αγίου Δημητρίου και Μετα-
μορφώσεως.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η

παρέλαση μαθητών, πολιτι-
στικών και αθλητικών συλλό-
γων  της πόλης στην οδό Χρυ-
σοστόμου Σμύρνης με τη συ-
νοδεία της Μπάντας των Προ-
σκόπων της Τοπικής Εφορείας
Βύρωνα και με την καθοδήγη-
ση του Δρ. Κώστα Μερδενι-
σιάνου που είχε το γενικό πρό-
σταγμα των εκδηλώσεων.
Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό

της εθνικής εορτής της 25ης Μαρ-
τίου 2022 ολοκληρώθηκαν το από-
γευμα με την υποστολή της ση-
μαίας που έγινε με τιμητικό από-
σπασμα του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού και Προσκόπων Βύ-
ρωνα.



To πράσινο
είναι ζωή

και ομορφαίνει
τις γειτονιές 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότη-
τας (ΔΕΠΙΣ) Βύρωνα και το
Δ.Σ. της Πανιωνίου Στέγης Βύ-
ρωνα, πραγματοποίησε εκδή-
λωση για την Ημέρα της
Γυναίκας, την Κυριακή 20
Μαρτίου στις 17.30 στο εν-
τευκτήριο της Στέγης (Ανα-
κρέοντος 6-8 Πλ. Αγίου Λαζά-
ρου, Βύρωνας).
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαι-

ρετισμό ο Δήμαρχος Βύρωνα,
Γρηγόρης Κατωπόδης.  η
πρόεδρος της ΔΕΠΙΣ και δη-

μοτική σύμβουλος Σοφία
Δασκαλάκη και η Χάιδω Ορ-
φανού, μέλος του σωματεί-
ου γυναικείων δικαιωμάτων
«το Μωβ», διαχειρίστρια της
δράσης «Mother’s Wings
Greece». Την εκδήλωση συν-
τόνισε η Ελένη Βασιλοπού-
λου, Περιφερειακή Σύμ-
βουλος Αττικής της Δύνα-
μης Ζωής.
Ακολούθησε η ποιήτρια Βίκυ

Δερμάνη με αποσπάσματα
από το έργο της.

Eκδήλωση για την Ημέρα
της Γυναίκας Κοπή Πίτας για το Α’ και Β’

ΚΑΠΗ Καισαριανής

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν
περάσει από τη μάστιγα

που έπληξε την χώρα τον
COVID 19. Για την τρίτη ηλικία
αυτό ήταν πιο δύσκολο. Έτσι
φέτος οι υπεύθυνοι των ΚΑΠΗ
με τον Αντιδήμαρχο κ. Γ. Φα-
σκιώτη αποφάσισαν να κόψουν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα ανα-
κοίνωσε ότι ανοίγουν τα ΚΑΠΗ,
θεωρώντας ότι η κοινωνικοποί-
ηση για την τρίτη ηλικία είναι
προτεραιότητα. 
Στην κοπή της πίτας εκτός από

τον Δήμαρχο παρευρέθηκαν Αν-
τιδήμαρχοι, οι Δημοτικές παρα-
τάξεις και Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος

αποτίμησε τη χρονιά που έφυγε,
μια δύσκολη χρονιά οικονομι-
κής και υγειονομικής κρίσης και
σχολίασε τον πόλεμο που διε-
ξάγεται στην ευρύτερη περιοχή
που θυμίζει εποχές ζόφου και
καταστροφής, ενώ γεμίζει ανα-
σφάλεια τους πολίτες για το
μέλλον. 
Επίσης αναφέρθηκε στην με-

γάλη επέτειο των 100 χρόνων
από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή το πώς εγκαταστάθη-
καν και πως τα κατάφεραν οι
πρόσφυγες και άλλαξαν την πο-
ρεία της χώρας. 
Στην ομιλία του ο Αντιδήμαρχος

αναφέρθηκε στο ότι για πρώτη
φορά το Α’ & Β’ ΚΑΠΗ κάνουν
από κοινού την εκδήλωση αυτή
και είναι πολύ ευχάριστο και δή-
λωσε ότι θα ακολουθήσουν &
άλλες κοινές δράσεις όπως εκ-
δρομές, εκδηλώσεις κ.α. 
Κλείνοντας ο Αντιδήμαρχος

είπε ότι η Δημοτική αρχή εγ-
γυάται στα μέλη των ΚΑΠΗ ότι
θα προσπαθήσει να τους παρέ-
χουν την ποιότητα ζωής που
τους αξίζει και ευχήθηκε ευτυ-
χισμένο το 2022 με υγεία πάνω
απ’ όλα.

Η Τζένη Βάνου πέρασε τα παι-
δικά της χρόνια στο Βύρωνα
μαζί με τη γιαγιά της στην οδό
Βουτζά. Tο πραγματικό της
όνομα ήταν Ευγενία Βραχνού
αλλά στον Βύρωνα την φώνα-
ζαν «το αηδονάκι του Βύρω-
να».

***
Η Ρένα Παγκράτη γεννήθηκε

στις 13 Μαρτίου 1949 στη Δάφ-
νη. Ήταν ηθοποιός και τρα-
γουδίστρια.΄Εφυγε πολύ νέα
από την ζωή.

***
Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου

γεννήθηκε στο Παγκράτι αλλά
τα τελευταία χρόνια ζει στο
Βύρωνα.
To πραγματικό της όνομα εί-

ναι Μαρία. Το Μίρκα της το
έδωσε η μητέρα της από μια
ρουμάνικη ιστορία που της διά-
βαζε τα βράδια πριν κοιμηθεί.

***
Στο Βύρωνα έμενε και ο Λου-

κάς Νταράλας πατέρας του
Γιώργου Νταλάρα. Εκεί εγράψε
και το τραγούδι «Βουνό».

***
Ο Κώστας Βουτσάς ,γεννή-

θηκε στο Βύρωνα το 1931. Σαβ-
βόπουλος ήταν το επίθετό του
αλλά το «Βουτσάς» ήταν από
τον παππού του που έφτιαχνε
βουτσιά, δηλαδή βαρέλια.
Ο πατέρας του, η μητέρα του,

ο αδερφός του ο Αριστείδης και
ο Κώστας έμεναν όλοι σε ένα
μαγαζί με μια μικρή τουαλέτα.
Για να μην τους βλέπουν απέ-

ξω οι περαστικοί, είχαν καλύψει
τη βιτρίνα με χαρτιά.
Η μάνα του ήταν από πλούσια

οικογένεια της Κωνσταντινού-
πολης, με ρίζες και στην Κε-
φαλλονιά και ο πατέρας του,
Θρακιώτης.
Το όνομα Κώστας το πήρε

προς τιμήν του μεγάλου του
αδελφού που πέθανε από Δάγ-
κειο πυρετό σε ηλικία 6 ετών.
Είχε και μια αδερφή τη Νίτσα

Πρόσωπα 
του Βύρωνα

Συνέχεια από τη σελίδα 1
δευτικού συστήματος στους

χώρους πρασίνου.
8. Δημιουργία ηλεκτρονικού

μητρώου των πολιτών που
εξυπηρετεί η Κοινωνική Υπη-
ρεσία.
9. Ενημέρωση των δημοτών -

μέσω διαδικτύου- για οφειλές
προς το Δήμο και δυνατότητα
ηλεκτρονικής πληρωμής τους.
10. Προμήθεια μη επανδρω-

μένου τηλεκατευθυνόμενου
ιπτάμενου μέσου (drone) για
την καλύτερη επιτήρηση του
δάσους του Υμηττού.
11. Αγορά πυροσβεστικού

οχήματος με δεξαμενή νερού
και εξοπλισμό εκχιονισμού.
12. Εγκατάσταση εφαρμογής

ψηφιοποίησης των φακέλων

του δημοτολογίου, του αν-
θρώπινου δυναμικού και της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο «Έξυπνος Βύρωνας» στην

πράξη είναι ένα οργανωμένο
σχέδιο παρεμβάσεων που
μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης,
ύστερα από μια μακρά περίο-
δο διαπραγμάτευσης.
Οι δράσεις αυτές στοχεύουν

στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών και στην
αξιοποίηση της τεχνολογίας
για την εξοικονόμηση οικονο-
μικών και φυσικών πόρων,
που βελτιώνουν τα δημοσιο-
νομικά του Δήμου και προ-
στατεύουν το περιβάλλον
μέσω της εξοικονόμησης ενέρ-
γειας.
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Εγκρίθηκε το πρόγραμμα 
του Δήμου Βύρωνα 

«Έξυπνη Πόλη» 
ύψους 4,8 εκατ. ευρώ



Η γειτονιά και το σχολείο μας

ΟΚαρέας είναι μια από τις
συνοικίες του Δήμου Βύ-

ρωνα (βορειοανατολικά του νο-
μού Αττικής), που εκτείνεται
έως τους πρόποδες του Υμητ-
τού. Οι κάτοικοι του Καρέα
όμως, καθώς είναι εδαφικά απο-
μονωμένοι δεν νιώθουν ότι ανή-
κουν στον Βύρωνα και μάλιστα
γύρω στο 1975 άρχισε να ανα-
πτύσσεται μια κίνηση κατοίκων
που επιθυμούσαν την απόσχιση
και την δημιουργία ξεχωριστής

κοινότητας. Για την επωνυμία
«Καρέα» έχουν διατυπωθεί
κατά καιρούς διάφορες ερμη-
νείες, οι οποίες σχετίζονται άλ-
λοτε με την τοποθεσία (βρίσκε-
ται κοντά στα αρχαία λατομεία,
τα γνωστά ως λατομεία του
«Καρά»), άλλοτε με το πρόσω-
πο του Αγίου Ιωάννη του Προ-
δρόμου (κάρα Αγίου) και άλ-
λοτε με το πρόσωπο του ιδρυτή
της. Καμία όμως από αυτές τις
ερμηνείες δεν είναι απόλυτα
εξακριβωμένη και έτσι καμία δεν
μπορεί να γίνει ανεπιφύλακτα
αποδεκτή.
Το 1932-33 μια μεγάλη περιοχή

του Καρέα δόθηκε σε συνεται-

ρισμό στρατιωτικών (γι” αυτό
και τα ονόματα των οδών όπως
π.χ. Ελλήνων Αξιωματικών,
Ελλήνων Πατριωτών, 25ης
Μαρτίου κ.ά.) για την δημιουρ-
γία εξοχικών κατοικιών και έτσι
άρχισε αργά η ανοικοδόμηση,
χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο. Αρ-
χικά στον Καρέα υπήρχαν μόνο
λίγες αγροικίες.
Το 1957-58 αφού χτίστηκαν οι

προσφυγικές πολυκατοικίες, εγ-
καταστάθηκαν στον Καρέα Ελ-

ληνορουμάνοι, Ελληνοπόντι-
οι (ήρθαν από τη Ρουμανία
και από περιοχές της πρώην
Σοβ. Ένωσης), και Αρμένιοι
(οι οποίοι εκδιώχθηκαν από
την Τουρκία κατά την Μικρα-
σιατική καταστροφή το 1922
και αρχικά στεγάστηκαν σε
προσφυγικές πολυκατοικίες
στον Νέο Κόσμο ή στην Παλιά
Κοκκινιά. Οι πρόσφυγες έφε-
ραν μαζί τις αναμνήσεις και τις
ευωδιές των τόπων που εγκα-
τέλειψαν και γι” αυτό έδωσαν
στις οδούς ονόματα όπως:
Χλόης, Ναρκίσσου, Ανεμώ-
νης κ.ά.
Διοικητικό και Κοινωνικό κέντρο

για όλους τους πρόσφυγες, ήταν
το «Αστικό Κέντρο» που έγινε
με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και
του Σουηδού διπλωμάτη Αυ-
γούστου Λιντ. Συμμετείχαν
επίσης, ο Σουηδός Ύπατος
Αρμοστής του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες Γκότενμποργκ
και ο Αρμένιος επιχειρημα-

τίας Γκιουλμπεκιάν.
Κάποια περίοδο ο Καρέας είχε

φυλάκιο Χωροφυλακής (αρχικά
στεγαζόταν στο Αστικό Κέντρο
και μετά στη γωνία των οδών
Αντωνιάδη και Αναπήρων πο-
λέμου), με 8 άνδρες.
Στον Καρέα υπάρχει η  ιστορική

βυζαντινή μονή του Αγίου Ιωάν-
νη Προδρόμου. Η ίδρυσή της
πιθανολογείται ότι έγινε τον 4ο
αιώνα, όπως μαρτυράει ο σω-
ζόμενος επιτύμβιος λίθος με
την επιγραφή «ΝΕΙΚΑΓΟΡΗC
ΔΙΑΚΟΝΙCCΗΣ». Η τάξη των
διακονισσών είχε εισηχθεί από
τους αποστόλους και καταργή-
θηκε τον 6ο μ.Χ. αιώνα από τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α
(527 – 565 μ.Χ.). Αρχικά η μονή
ήταν πατριαρχικό σταυροπήγιο
τιμώμενο στην μνήμη του Αγίου
Ιωάννη του βαπτιστή, εγκα-
ταλείφτηκε όμως το 1673. Η
ίδρυση της μονής ανάγεται
στους βυζαντινούς χρόνους. Η
πρώτη γνωστή χρονολογία είναι
του 1575, όταν η μονή πιθανώς
να ανακαινίσθηκε. Το παλαιό κα-
θολικό της μονής είναι ναός εγ-
γεγραμμένος σταυροειδής με
τρούλο που στηρίζεται σε τέσ-
σερις κίονες και κτίστηκε κατά το
τελευταίο τέταρτο του 11ου αι-
ώνα. Οι τοιχογραφίες σώζονται
μόνο στην Πρόθεση, ενώ οι υπό-

λοιπες έχουν χαθεί. Στο δάπεδο
του ναού δεξιά βρίσκεται παλιά
επιγραφή που υποδεικνύει την
πιθανή ύπαρξη παλαιοχρι-
στιανικού ευκτήριου οίκου.
Πολύ κοντά στο μοναστήρι βρι-

σκόταν από το 1936 η ιστορική
ταβέρνα της «Χήρας», με την
ονομασία «Κουνέλια». Η χήρα
αυτή λεγόταν  Λευκή Ψυχο-
παίδα και η σπεσιαλιτέ του μα-
γαζιού ήταν τα ψητά κουνέλια
τα οποία διέτρεφε η ίδια
μέσα στο δάσος.
Μέχρι το 1958 η ύδρευση γινό-

ταν μόνο από πηγάδια και από
την γνωστή «Πηγή». Λέγεται
ότι από αυτή την πηγή προπο-
λεμικά γέμιζε τα κανάτια του ο
Μπάρμπα Γιάννης Κανατάς
που μετά σεργιανούσε με τα
γαϊδουράκια του, σε ολόκλη-
ρη την Αθήνα. Κοντά σ’ αυτό το
σημείο η ΟΥΛΕΝ έκανε την πρώ-
τη γεώτρηση και η οριστική λύση
στο πρόβλημα του νερού δόθη-
κε προς το τέλος της δεκαε-
τίας του 1970.
Η εκπαίδευση στον Καρέα

υπήρξε προβληματική. Το πρώ-
το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο
λειτούργησε το 1959, στην οδό
25ης Μαρτίου 10. Για την δημι-
ουργία του σχολείου αυτού αγω-
νίστηκε ο πρώτος δάσκαλος της
περιοχής Χρήστος Αντωνιά-
δης (Πόντιος που ήρθε στον
Καρέα ως πρόσφυγας από
την Ρουμανία)! Το 1975 έγινε
εξαθέσιο και εγκαταστάθηκε
στον Περιφερειακό δρόμο.
Ονομαζόταν 9ο Δημοτικό
σχολείο Βύρωνα. Σήμερα λει-
τουργούν δυο δημοτικά σχο-
λεία στην περιοχή.
Το 1975 περίπου, μια παρέα

φίλων και συμμαθητών εφηβι-
κής ηλικίας, αποφάσισαν να δη-
μιουργήσουν μια ποδοσφαιρική
ομάδα σε πιο οργανωμένη μορ-
φή που θα έβγαινε έξω από τα
όρια της  συνοικίας του Καρέα,
αντιμετωπίζοντας άλλες ομά-
δες γειτονικών περιοχών. Η ομά-
δα ονομάστηκε ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ-

ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ (το 1980
δημιουργήθηκε ο ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΕΑ), και τα
χρώματά των εμφανίσεων της
ήταν το πράσινο και το κίτρινο.
Συμμετείχε σε διοργανώσεις με
άλλες ομάδες κυρίως γειτονικών
περιοχών που διεξάγονταν συ-
νήθως στο σημερινό ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, έδρα
της ομάδας του ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ,
σημειώνοντας σημαντικές αγω-
νιστικές επιτυχίες και διακρί-
σεις. Η ομάδα απαρτιζόταν από
ιδιαίτερα ταλαντούχους ποδο-
σφαιριστές μεταξύ των οποίων
και ο μετέπειτα κεντρικός αμυν-
τικός του Παναθηναϊκού και της
Εθνικής Ελλάδος, Κώστας Μαυ-
ρίδης. Η έλλειψη γηπέδου στον
Καρέα αποδείχθηκε καταλυτι-
κή για την πορεία αυτής της
προσπάθειας.  Στον Καρέα επί-
σης, πολλά παιδιά ασχολήθη-
καν με το Ping-Pong και δια-
κρίθηκαν. Στην περιοχή λει-
τουργούν Τμήματα Ακαδημιών
Basketball, Volleyball, Επι-
τραπέζιας Αντισφαίρισης και
Tae Kwo Do.
Το 1977 λειτούργησε το Γυ-

μνάσιο Καρέα και το 1986 το Λύ-
κειο Καρέα (μέχρι τότε τα παι-
διά του Καρέα πήγαιναν σχο-
λείο στον Βύρωνα). Γυμνά-
σιο-Λύκειο συστεγάζονταν
και γι” αυτό τα σχολεία λει-
τουργούσαν σε βάρδιες
(πρωί-απόγευμα) έως το 2000
που το κάθε σχολείο στεγά-
στηκε σε δικό του κτίριο.
Το σχολείο μας λοιπόν, λει-

τούργησε το 1986 και από όσα
διηγούνται οι πρώτοι εκπαιδευ-
τικοί που παρουσιάστηκαν να
διδάξουν, υπέγραψαν την πρά-
ξη ανάληψης υπηρεσίας στο γό-
νατο γιατί δεν υπήρχαν ούτε
γραφεία

Το κείμενο είναι
της κ. Αντιγόνη 
Κρητικοπούλου 

Την Ευχαριστούμε πολύ

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.
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Πρώτος διευθυντής ήταν ο
φιλόλογος κος Καννελό-
πουλος Δημήτριος και υπο-
διευθυντής ο μαθηματικός
κος Μπούρας Γεώργιος.
Διευθυντές του σχολείου

υπήρξαν οι: κος Καννελό-
πουλος Δημήτριος (ΠΕ02),
κος Χαραλαμπίου Δημή-
τριος (ΠΕ03), κα Φλώκου
Ναταλία (ΠΕ06), ο κος Βα-
σιλείου Νικόλαος (ΠΕ02), ο
κος Δόσης Σωτήριος
(ΠΕ04.1) και η κα Κριπαρο-
πούλου Αντιγόνη (ΠΕ78).
Υποδιευθυντές του σχο-

λείου υπήρξαν οι: κος
Μπούρας Γεώργιος (ΠΕ03),

κος Βασιλείου Νικόλαος
(ΠΕ02), κα Σουβατζή Ευαν-
θία (ΠΕ02) , κος Καρλής Μι-
χαήλ (ΠΕ04.1), κος Πρασσάς
Χαρίλαος (ΠΕ03), η κα Κρι-
παροπούλου Αντιγόνη
(ΠΕ78), η κα Μανιάτη Μαρία
(ΠΕ02) και ο κος Σιψάς
Άρης (ΠΕ03).
Στο σχολείο μας δίδαξε και

η Νικολάου Μαρίνα (ΠΕ11)
που χάθηκε στο αεροπορι-
κό δυστύχημα του
ΗΛΙΟΣ…Επίσης μαθηματικός
του σχολείου μας υπήρξε ο
Στρατόγλου Σταύρος ο
οποίος απεβίωσε τον Ια-
νουάριο του 2017.

Η γειτονιά και το σχολείο μας
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Στην ταινία του 1967 "το κορίτσι της οργής " 
με την Μέμα Σταθοπούλου και τον Θάνο Λειβαδίτη 

Πλάνα από την περιοχή του
Καρέα  διασταύρωση της Λ.
Καρέα με τη Περιφερειακή
Υμηττού.
Η ταινία γυρίστηκε το 1967 με

1968. Αισθηματική ταινία Σε-

νάριο: Θάνος Λειβαδίτης, Σκη-
νοθεσία Ορέστης Λάσκος,
Φωτογραφία Γρηγόρης Δανά-
λης, Σκηνικά Νίκος Χαραλάμ-
πης Κώστας Παππάς Μουσική
σύνθεση, Γιάννης Σπανός,

Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώρ-
γος Μανίσαλη, Παραγωγός:
Θανάσης Σύλιας, Εταιρία πα-
ραγωγής: Αθήνα Φιλμ, Ηθο-
ποιοί Θάνος Λεβαδίτης , Μέμα
Σταθοπούλου,  Χρήστος Πάρ-

λας, Λαυρέντης Διανέλλος,
Νίκος ΔαδινόπουλοΧρήστος
Δοξαράς, Κώστας Τύμβιος,
Γιώργος Κάππης, Μιμίκα Νιά-
βη, Κώστας Φλωράτος, Βίρνα
Νιαβή, Γιάννης Αλεξανδρίδης,

Πάνος Τζανετής (τραγούδι)
Οι φωτογραφίες είναι από 
Tα μέρη του Ελληνικού Κινη-

ματογράφου 
Τους ευχαριστούμε παρά

πολύ 
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Βυρωνας 

Τηλέφωνο

211720209

Κινητό

6975220305

Αναμνήσεις  από τις γειτονιές του ‘60
Οι χωματόδρομοι έγιναν άσφαλτος. Οι αλάνες που παίζαμε  παιδιά έγιναν πλατείες γεμάτες καφετέριες. Τα μικρά σπιτάκια  έγιναν πολυ-

κατοικίες και μόνο κάποια διώροφα νεοκλασσικά έμειναν να μας θυμίζουν το χρόνο που πέρασε.
Έτσι όπως ήρθε η «ανάπτυξη» μαζί έφυγαν και κάποια κομμάτια από τη ζωή μας.

Εμείς που ζήσαμε αυτές τις εποχές αναζητούμε μέσα από τις αναμνήσεις μας τα χαρούμενα και ανέμελα χρόνια της παιδικής ηλικίας.
Οι φωτογραφίες από εκείνες τις εποχές ξαναζωντανεύουν τις μνήμες μας και μας κάνουν να ταξιδεύουμε στον χρόνο.

Ελάτε να θυμηθούμε τις δικές σας γειτονιές, τις δικές σας αναμνήσεις που ζήσατε τότε ως παιδιά. Επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα
έλθουμε κοντά σας να θυμηθούμε αυτές τις όμορφες και αξέχαστες εποχές. 
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Βύρωνας 



“ Όσα αγαπήσαμε”
Δεκαετία του εξήντα, τότε που

παίζαμε παιχνίδια σε χωματένια
στενά, 
ξυλίκι, βόλους, κουτσό, σχοινά-

κι, κρυφτό, στις αυλές και στα για-
πιά.
Ποδόσφαιρο τ’ αγόρια και τα

γόνατά τους πάντοτε γρατζουνι-
σμένα,
“τι είναι έρωτας” έγραφαν σε

λευκώματα κάποια κορίτσια ερω-
τευμένα.

***
Της αθωότητας εποχή με τα

“Κλασσικά Εικονογραφημένα”
συντροφιά,
με το “Μικρό Ήρωα” και το “Μι-

κρό Σερίφη”, ταξίδια μαγικά.
Τζιμ Άνταμς, Ζορρό, Σπίθας,

Γιώργος Θαλάσσης κι άλλοι πολ-
λοί, 
ζούσαν μες στα χάρτινα όνειρά

μας ως ήρωες κείνη την εποχή
***

Ανεμελιάς χρόνια, τ’ Αη Γιαννιού
τη μέρα φωτιές ανάβαν τα παιδιά
κι όταν βράδιαζε ξεσηκωνόταν
πέρα για πέρα η γειτονιά.
Κι ύστερα καραγκιόζη βλέπαμε

κι άλλες φιγούρες μαγικές
και τη νύχτα τ’ αγόρια τραγου-

δούσαν στα κορίτσια καντάδες
ερωτικές.

***
Ώρες απόλαυσης τα δροσερά

βραδάκια μες στα θερινά τα σι-
νεμά, με πασατέμπο, τσιπς, κωκ,
σάμαλι, στραγάλια και χωνάκια
παγωτά.
Αγόρια και κορίτσια ανταλλάζα-

με ματιές, ραβασάκια και φιλιά,
αλλά οι γονείς τίποτα απ’ όλα
αυτά δε βλέπανε εκεί στα σκο-
τεινά.

***
Ερωτικά σκιρτήματα στα πάρτι

με βερμούτ και χορούς αντικρι-
στούς, με μπόσα-νόβα, με χάλι-
γκάλι, με τουίστ, με ροκ εντ ρολ
και μπλουζ.
Με Πρίσλευ, Σινάτρα, Τομ Τζό-

ουνς, Αλ Μπάνο, Πωλ Άνκα κι Αν-
ταμό, με Ρόλλινγκ Στόουνς, με
Πινκ Φλόιντ, με Μπητλς,  τι να
πρωτοθυμηθώ!

***
Και συχνά διαδηλώσεις, πορείες,

αγώνες, για οράματα νεανικά,
ελπίδες, προσδοκίες, όνειρα, για
αλλαγές παντού και γενικά.
Και τα βράδια στις μπουάτ, στα

κουτούκια μ’ ωραία τραγούδια
λαϊκά, λύπες, χαρές, φιλίες, αγά-
πες ζούσαμε, μα βλέπαμε τη ζωή
μπροστά.

***
Όσα αγαπήσαμε όλοι εμείς απ’

τα χρόνια της νεανικής μας επο-
χής, στης μνήμης τα συρτάρια θα
τα φυλάξουμε από δω και στο
εξής.
Ψυχή μας, κράτα τα όλα τούτα

τα παλιά ως εμπόδιο στη λησμο-
νιά, μήπως μπορέσουμε κι αντέ-
ξουμε της ηλεκτρονικής εποχής
μας τα δεινά.

Νίκος Ζώρης
(Από το βιβλίο του 

“Σαν ξημερώσει όλα 
αλλάζουν…” ).

Νταλλής  Παναγιώτης 
Τηλέφωνο: 210 7668310 -  Κινητό 6983904392 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η εφημερίδα μας  μοιράζεται δωρεάν κάθε τέλος του μήνα
Μπορείτε να την βρείτε στα εξης μαγαζιά:
Φούρνος Βενέτη: Κύπρου και Ιθώμης Βύρωνα 
Σκούφος: Καφετέρια Πλατεία Λαζάρου Βύρωνα 
Σάββας Μπουγάτσα: Κύπρου  85, Βύρωνα 
Κάτι τι γλυκό: Καφετέρια στην Πλατεία Υμηττού, Υμηττός
DEL RAY: Καφετέρια  Παν. Τσαλδάρη 18, Πλατεία Λαζάρου Βύρωνα

Η φρουταγορά
του Βύρωνα



Από το 1971

Μια αυθεντική ΒυΜια αυθεντική Βυ--

ρωνιώτικη ρωνιώτικη 

οικογενειοικογενειαακή κή 

επιχείρηση επιχείρηση 
Χειμάρας 25 

Βύρωνας
Τηλ.2107629778  
Κιν. 6989431703 και

6986867712

Ελληνικά Παραδοσιακά 
Τοπικά Είδη και ΠροϊόνταΗ Zωή 

στο Βύρωνα, 
Καισαριανή 
και Yμηττό

zoivirona@gmail.
com

Εκδόσεις 101
Πειραιάς

2155017550
Υπεύθυνη
έκδοσης:

Ελένη Ζαγανιάρη
Κιν. 693 655 5272  

•••
Tα ενυπόγραφα 

κείμενα δεν εκφράζουν
οπωσδήποτε τις από-
ψεις της εφημερίδας,
ούτε την δεσμεύουν.

Βλέπεις την πόλη σου με δια-
φορετική ματιά πάνω σε δύο
τροχούς. Παρατηρείς σημεία

της πόλης που τα έχεις χιλιοδεί,
όμως η ματιά σου δεν πρόσεχε
μέχρι τώρα την ομορφιά τους.
ΠοδηλατίΖΕΙΣ με ασφάλεια με

συνοδεία έμπειρου οδηγού.
Είσαι με τους φίλους σου ή βρί-

σκεις νέους φίλους με κοινά εν-
διαφέροντα. Γυμνάζεσαι!!!! Στα-
ματάς για καφέ, snack, χαλαρή
κουβέντα !!!
Νιώθεις τον έντονο ρυθμό της

ΑΘΗΝΑΣ.
Οι Ποδηλατικές διαδρομές του

41Street θα δώσουν νέες ιδέες
στους πιο έμπειρους αλλά κυ-
ρίως θα παρακινήσουν τους νέ-
ους και τους αρχάριους ποδη-
λάτες να το τολμήσουν.!!! Η δια-
δρομή μόλις ξεκίνησε ! Ελα μαζί
μας !

Περισσότερες 
πληροφορίες: 6980041009

-2107620254
κ. Ευαγγελία Νούτσου 

«Ανακάλυψε
την ΑΘΗΝΑ ΣΟΥ 
με ποδήλατο!!!»

Σάββας 
Μπουγάτσα

Κύπρου 85 Βύρωνας

FAMILY HOUSE PIZZERIA
Σπιτικά προϊόντα ζύμης Αγίας Σοφίας 6, Βύρωνας 

Τηλέφωνο: 210 766 0056
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Καραολή  και Δημητρίου 63, Βύρωνας,  Τηλ. 2107658530

Ένας εκλεκτός Βυρωνιώτης και
Ευρυτάνας έφυγε απο τη ζωή
πλήρης ημερών και προσφοράς
Γεννήθηκε στις Κορυσχάδες Ευ-

ρυτανίας το 1927. Πτυχιούχος
της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και της Παιδαγωγικής
Σχολής. Έφεδρος Αξιωματικός
με μετάλλιο Εθνικής Αντίστα-
σης. Υπήρξε Γυμνασιάρχης και
Λυκειάρχης για 8 χρόνια, 7 χρό-
νια Γενικός επιθεωρητής Μέσης
Εκπαίδευσης, 6 χρόνια Σχολικός
Σύμβουλος, 3 χρόνια Πρόεδρος
του Κεντρικού υπηρεσιακού συμ-
βουλίου ΥΠΕΠΘ.
Υπήρξε Πρόεδρος Εξεταστικών

Κέντρων στις Πανελλήνιες Εξε-
τάσεις και Αγωγής Υγείας Πόλε-
ων. Ήταν Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
του Μουσείου Εθνική Αντίστασης
Κορυσχάδων για το οποίο έδωσε
πολλές μάχες προκειμένου να
αναδειχθεί η ιστορικότητά του.
Ήταν εισηγητής σε πλήθος σε-
μιναρίων και για σειρά ετών Γραμ-
ματέας και Πρόεδρος του Συλ-
λόγου των Απανταχού Κορυσχα-
διτών με έδρα τον Βύρωνα.
Το συγγραφικό του έργο πλού-

σιο. «Διδασκαλία της Γεωγρα-
φίας» 1972, «Μονάδες μετρή-
σεως φυσικών μεγεθών» 1976,
«Διδακτική της Φυσικής» 1980,
«Χρονικό των Κορυσχάδων», «Το
Μοναστήρι Καταφυγίου-Κουμα-

σίων» Εκδόσεις 101 2015, «Τα
Δημοτικά Τραγούδια, Επιλογή
Στίχοι Παραδοσιακών Τραγου-
διών» Εκδόσεις 101 2014. Πολλά
ακόμα άρθρα σε εφημερίδες και
περιοδικά.
Ήταν ένας άνθρωπος ευγενέ-

στατος, φιλότιμος, με υψηλού
επιπέδου κατάρτιση, η επιτομή
της σεμνότητας και της διακρι-

τικότητας, ένας ιδανικός συνερ-
γάτης. Αεικίνητος με το νου
του συνέχεια στο επόμενο βι-

βλίο, το επόμενο κείμενο, το επό-
μενο αφιέρωμα. Χωρίς υπερβολή
άνθρωπος που σπανίζει στις μέ-
ρες μας.
Κουράγιο στην οικογένειά του

για την απώλειά τους. Στην γυ-
ναίκα του Σούλα που πέρασαν
μια ζωή μαζί, τις δύο κόρες του

Ελένη και Αργυρώ, τα εγγόνια
του και τους υπόλοιπους
συγγενείς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που

τον σκεπάζει.
Νίκος Ζαγανιάρης

Παραθέτουμε τον σύνδεσμο του
βιβλίου του «Το Μοναστήριο Κα-
ταφυγίου – Κουμασίων»
που εκδόθηκε σε ηλεκτρονική

μορφή απο τις Εκδόσεις 101 το
2015.
https://issuu.com/9919/docs/to_

monasthri_katafygiou_koumasiou

Κώστας Σαρρής
1927-2022



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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Οδός Μικράς Ασίας
η γειτονιά μου

Κώστας Στεφανίδης 

Ο ιστορικός Σύλλογος Κρητών Βύρωνα Καισαριανής συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την 
Εθνική Παλιγγενεσία, με κατάθεση στεφάνου και παρελάσεις στο Βύρωνα  και στην Καισαριανή.

Σύλλογος Κρητών Βύρωνα Παγκρατίου 
Καισαριανής - "Η αλληλοβοήθεια" 1928

Τριήμερο εορτασμού διορ-
γάνωσε  ο Δήμος Καισα-

ριανής με αφορμή την 25η Μαρ-
τίου. Συγκεκριμένα, την Τετάρ-
τη 23/03, στις 8πμ, πραγματο-
ποιήθηκε γενικός σημαιοστολι-
σμός της πόλης. Ο στολισμός
διήρκησε μέχρι τη δύση του ήλι-
ου της 25ης Μαρτίου. Επίσης
φωταγωγήθηκαν όλα τα δημό-
σια και δημοτικά κτίρια.
Την Πέμπτη, 24 Μαρτίου, έγινει

πανηγυρικός εορτασμός σε σχο-
λεία και εκπαιδευτικές δομές

της πόλης από καθηγητές, δα-
σκάλους, σπουδαστές και μα-
θητές με ομιλίες και άλλες εκ-
δηλώσεις.
Παρασκευή 25 Μαρτίου, στις

7πμ έγινει έναρξη του Όρθρου
στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου Καισαριανής.
Ακολούθησε Θεία Λειτουρ-
γία στις 8.30πμ, στις 10.30πμ
και τελέστηκε η Επίσημη Δο-
ξολογία, στις 11.15πμ έγινε η
προσέλευση στο Μνημείο
Ηρώων στην πλατεία Δη-

μάρχου Παναγιώτη Μακρή
(τέλεση Επιμνημόσυνης δέ-
ησης, εκφώνηση του πανη-
γυρικού λόγου της ημέρας
από τον δήμαρχο Καισαρια-
νής Χρήστο Βοσκόπουλο, κα-
τάθεση στεφάνων, τήρηση
ενός λεπτού σιγής στη μνή-
μη των ηρώων, ανάκρουση
Εθνικού Ύμνου, λήξη τελετής
και αναχώρηση των επισή-
μων προς το χώρο διεξαγω-
γής της παρέλασης), και στις
11.45 έγινε η παρέλαση κατά
μήκος της λεωφόρου Εθνι-
κής Αντίστασης, με την ακό-
λουθη σειρά:

Μπάντα των Λυκείων της
πόλης.

Μαθητές Δημοτικών Σχο-
λείων, Γυμνασίων και Λυ-
κείων.
Μαζικοί φορείς της πόλης.
Πρόσκοποι.

Τριήμερο εορτασμού διοργάνωσε  ο Δήμος
Καισαριανής με αφορμή την 25η Μαρτίου 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Μεγάλωσα στον Βύρωνα
την δεκαετία του ‘60. Η

γιαγιά μου
Κατερίνα ήλθε από την Μικρά

Ασία μαζί με τον πατέρα μου και
έμειναν όλα τα χρόνια στην

οδό Μικράς Ασίας.
Γονείς μου ήταν ο Πρόδρομος

και η Άννα που μαζί απέκτησαν
12 παιδιά.
Πέντε κορίτσια η Καλλιόπη, η

Καίτη, η Δέσποινα, η Γωγώ, η
Μαρία και επτά αγόρια ο Στέ-
φανος, ο Κώστας, ο Μιχάλης, ο
Σίμος, ο Γιάννης και ο αείμνη-
στος Κλήμης.
Ο πατέρας μου εκεί που είναι

τώρα η alpha bank στην γωνία
είχε τον πάγκο με διάφορα χορ-
ταρικά όπως καρότα σέλινα
μαϊντανό κ.α. για πολλά χρόνια.
Τα μεγαλύτερα παιδιά δου-

λεύαμε για να βοηθήσουμε την
οικογένειά μας. 
Τα παιχνίδια μας ήταν στα γκα-

ζάκια στην Αγία Τριάδα πίσω
από τα σχολεία. Εκεί είχαμε τα
πατίνια και διάφορα άλλα παι-
χνίδια και αυτοσχεδιάζαμε.
Τα σπιτάκια ήταν αραιά και μι-

κρά. θυμάμαι το Πολυιατρείο,
τα λουτρά και το Υδραγωγείο.
Μέσα στην Αγία Τριάδα ήταν η
πισίνα.
Μετά έγιναν και μονόζυγα και

πηγαίναμε και κάναμε γυμνα-
στική.
Όλο αυτό το κομμάτι που είναι

το άλσος ήταν ελεύθερο. Πολύ
αργότερα το έκλεισαν.
Στην Καισαρείας εκεί που είναι

τώρα ο Βασιλόπουλος, υπήρχε
ένα μαγαζί με ποδήλατα, ο Από-
στολος, που τα νοικιάζαμε και
γυρίζαμε όλο το Βύρωνα που
ήταν μόνο χωματόδρομοι.
Στο σχολείο ερχόταν ένας φω-

τογράφος που έμενε γωνία
Αγίας Σοφίας και Κύπρου σε
ένα διώροφο. Πασχαλή τον έλε-
γαν και πηγαίναμε στο μαγαζί
του που μας έδειχνε διάφορες
ταινίες.
Είχαμε τους Προσκόπους Ερυ-

θραίας και Κωνσταντιλιέρη. Εκεί
πηγαίναμε πολλά παιδιά και

αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να
ασχοληθώ με την σκοποβολή

και φυσικά το οφείλω στον δά-
σκαλό μου Αντώνη Ζουρέλη και
τον Γιώργο Λουκίδη.
Ο προσκοπισμός είχε βοηθήσει

πολλά παιδιά στην εποχή μου να
μπουν στην Γυμναστική Ακα-

δημία και σε πολλά αθλητικά
σωματεία.
Σκοποβολή κάναμε κάτω από

το Δημοτικό σχολείο και αργό-
τερα στο σκοπευτήριο με αερο-
βόλα.



Σκούφος 
“Καφέ Γλυκοπωλείο”
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Χρήστος Γεωργόπουλος 

Λ. Καρέα 96 Καρέας

Τηλ.: 210 7669222-210 7651414 Κινητό 6980003738

Εβδομήντα ένα χρόνια από
την δολοφονία του Νίκου

Νικηφορίδη, πολλοί ακτιβιστές
της ειρήνης προσήλθαν σε εκ-
δήλωση τιμής και μνήμης στον
μάρτυρα της ειρήνης, το Σάβ-
βατο 5 Μαρτίου 2022 στον Βύ-
ρωνα, όπου και το λιτό μνη-
μείο του.
Ο 22χρονος, το 1951, ηγέτης

του Φιλειρηνικού Μετώπου
Νέων, γραμματέας της ΕΠΟΝ
Παγκρατίου, πρώην εξόριστος
της Μακρονήσου καταδικά-
στηκε σε θάνατο από έκτακτο
στρατοδικείο και εκτελέστηκε
στην Θεσσαλονίκη, με την  κα-
τηγορία  (!)  ότι διακινούσε την
Έκκληση της Στοκχόλμης  για
την κατάργηση όλων των πυ-
ρηνικών όπλων.
Στην εκδήλωση που οργάνωσε

το Παρατηρητήριο Διεθνών
Οργανισμών και Παγκοσμιο-
ποίησης –ΠΑΔΟΠ, παρέστησαν
ο πρόεδρος της κίνησης Φίλοι της
Φύσης Κώστας Φωτεινάκης, ο
πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Βύρωνα Γιώργος Πλα-
κίδας, η αντιδήμαρχος Βύρω-
να Λεμονιά Κλωνάρη, η περι-
φερειακή σύμβουλος Αττικής

Ελένη Βασιλοπούλου,  ο
πρώην δήμαρχος Καισαρια-
νής Γιώργος Κοντόσταυλος,
ο πρέσβης επί τιμή Νίκος Λι-
ούσης, οι βετεράνοι συνδικα-
λιστές Χρίστος Σαββάκης και
Ζαχαρίας Τριγάζης, η πρό-
εδρος της Ένωσης Κατανα-
λωτών Βύρωνα Μαρία Λούκα
και ο ειδικός γραμματέας του
ΠΑΔΟΠ Νίκος Βλαχάκης.  Θερ-
μό μήνυμα και ευχαριστίες
για την εκδήλωση, απέστειλε
η Ολυμπία Νικηφορίδη- Βα-
ζαίου, αδελφή του μάρτυρα
της ειρήνης.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος

του ΠΑΔΟΠ Πάνος Τριγάζης
τόνισε ότι «τούτες τις μέρες,
ο Νίκος Νικηφορίδης δολο-
φονείται στη Μαριούπολη, το
Κίεβο και γενικότερα στην
Ουκρανία. Αν ζούσε, θα απαι-
τούσε τον τερματισμό του πολέ-
μου και καμιά εμπλοκή της Ελ-
λάδας σε αυτόν, γενναία αν-
θρωπιστική βοήθεια για τον σκλη-
ρά δοκιμαζόμενο λαό  της Ου-
κρανίας και όχι νέα διαίρεση της
Ευρώπης και του κόσμου  σε
Ανατολή και Δύση».

Τίμησαν Νικηφορίδη
Είπαν όχι στο Πόλεμο 

της Ουκρανίας 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε

την Παρασκευή 18 Μαρτί-
ου στην αίθουσα Ολυμπία Β΄,
του ξενοδοχείου Divani Car-
avel, η πρώτη δημόσια προβολή,
του βραβευμένου ιστορικού ντο-
κιμαντέρ «Ο Byron στην Αττική»
σε σκηνοθεσία Στάθη Ρέππα,
που είναι βασισμένο στο ομό-
τιτλο βιβλίο του Πάνου Τριγάζη.
Η ταινία, που είναι αφιερωμέ-
νη στα 200 χρόνια από την Ελ-
ληνική Επανάσταση, ήταν ο
μεγάλος νικητής του βραβείου
Καλύτερου ντοκιμαντέρ με-
σαίου μήκους, στο 6ο Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ναυπλίου «Γέφυρες» τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο.
Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ

παρέστησαν μεταξύ άλλων: η
Άννα Καραμανλή Βουλευτής
Νότιου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ.,
ο εκπρόσωπος Τύπου της
Νέας Δημοκρατίας Τάσος Γαϊ-
τάνης, ο Γιώργος Δημόπουλος,
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρι-
κού Τομέα Αθηνών, ο Δήμαρ-
χος Βύρωνα Γρηγόρης Κατω-
πόδης, ο Δήμαρχος Καισαρια-
νής, Χρήστος Βοσκόπουλος, ο
Γιώργος Πλακίδας, Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Βύ-
ρωνα, οι Αντιδήμαρχοι Βύρωνα
Μιχάλης Καραγιάννης, Δημή-
τρης Κόκκαλης, Λεμονιά Κλω-
νάρη και Χρήστος Σπυρόπου-
λος, η Περιφερειακή Σύμβου-
λος Ελένη Βασιλοπούλου, ο
επικεφαλής της Δημοτικής Πα-
ράταξης «Νέα Εποχή Βύρω-
να», Χρήστος Γώγος, οι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι, Ιουλία Κιούπη,
Σωτηρούλα Υφαντή, Ορέστης
Καππάτος και Βασίλης Καλύ-
βας και η Πρύτανης του Παν-
τείου Πανεπιστημίου, Χριστίνα
Κουλούρη. 
Πριν από την προβολή της

ταινίας απηύθυνε χαιρετισμό,

ο Σκηνοθέτης Στάθης Ρέππας,
ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώρ-
γος Δημόπουλος, ο Δήμαρχος
Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπό-
δης και η Πρύτανης του Παν-
τείου Πανεπιστημίου, Χριστίνα
Κουλούρη. Βιντεοσκοπημένο
μήνυμα στην εκδήλωση, έστει-
λε ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης. Χαιρετισμό
έστειλε και ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου «Μπάϊρον» Πάνος
Τριγάζης.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος

Βύρωνα, ανέφερε: 
"Αγαπητές Φίλες και φίλοι,
Όταν πριν από ελάχιστα χρόνια

είδαμε την έκδοση του βιβλίου
του Πάνου Τριγάζη με τίτλο «Ο
Λόρδος Βύρων στην Αττική», δεν
μας περνούσε από το μυαλό η
σκέψη ότι το πόνημά του θα
έπαιρνε σύντομα το δρόμο για
την οθόνη.
Μεταξύ μας βέβαια, είναι κάτι

που όσοι ξέρουμε και έχουμε τη
χαρά να είμαστε φίλοι του και
γνωρίζουμε τον πολυσχιδή και
πολυπράγμονα χαρακτήρα του,
θα έπρεπε να το περιμένουμε.
Πόσο μεγάλη χαρά όμως, που το

έργο του Πάνου Τριγάζη βρήκε
στον Στάθη Ρέππα τον εκφρα-
στή του. Κι έτσι, ο περιηγητής Πά-
νος δίνει τη σκυτάλη στον ξενα-
γό Στάθη, να μας συστήσει με ει-
κόνα και ήχο το βιβλίο του.
Το Ντοκιμαντέρ που θα παρακο-

λουθήσουμε αποτελεί μία προ-
σφορά της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Βύρωνα, που
φέρει το όνομα και τη βαριά
κληρονομιά του Φιλέλληνα
Λόρδου, για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση,
ενώ είναι και βραβευμένο τον
περασμένο Οκτώβριο από το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ναυπλίου “Γέφυρες”, ως το
καλύτερο ντοκιμαντέρ μεσαί-

ου μήκους. 
Αν και αφιερωμένο στον Απε-

λευθερωτικό Αγώνα του
Έθνους μας, το γεγονός ότι η
πρώτη δημόσια προβολή πραγ-
ματοποιείται το 2022, είναι δι-
πλά συμβολικό, στα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Έχουμε τη μεγάλη
χαρά να παρακολουθούμε ένα
ντοκιμαντέρ βασισμένο κι εμ-
πνευσμένο από τη φιλοσοφία
του Λόρδου Μπάιρον για τα
ιδανικά της Ελευθερίας, της Ει-
ρήνης και του Ρομαντισμού.
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Εμείς ως Έλληνες ξέρουμε κα-

λύτερα από τον καθένα ποια είναι
η μοναδική σταθερά που έχουμε
να κρατηθούμε, και δεν είναι άλλη
από τον Πολιτισμό μας. Έναν Πο-
λιτισμό που υπερβαίνει τα κάθε εί-
δους σύνορα, που αποτελεί τη
βάση όσων πρεσβεύει η Δύση κι
αποτελεί όχι το αποκούμπι της,
αλλά το DNA της, το γενετικό
της κώδικα.
Και είμαι προσωπικά υπερήφανος

που μας δίνεται η ευκαιρία να βά-
λουμε έστω και ένα λιθαράκι και
να στηρίξουμε την καλλιτεχνική
δημιουργία. Γιατί αυτή ακριβώς
μας βοηθά να συνδεθούμε ξανά με
τις ρίζες μας, με την Ιστορία μας,
με τα Ιδανικά που πρεσβεύουμε. 
Θα ήθελα λοιπόν από καρδιάς να

ευχαριστήσω τον Περιφερειάρ-
χη, τον κύριο Πατούλη αλλά και
τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο
Δημόπουλο για την ουσιαστική
στήριξή τους προς αυτή την κα-
τεύθυνση, όμως ακόμα περισσό-
τερο θα ήθελα να ευχαριστήσω
τον Στάθη Ρέππα, τον Πάνο Τρι-
γάζη και όλους τους συντελεστές
του Ντοκιμαντέρ που θα παρακο-
λουθήσουμε, σας είμαστε υπό-
χρεοι και ευγνώμονες για το έργο
σας. 

Σας ευχαριστώ πολύ."

Με μεγάλη επιτυχία 
η πρεμιέρα του ιστορικού ντοκιμαντέρ 

«Ο Byron στην Αττική»


