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Ο Αλέξανδρος  Νικολαΐδης 
τοιχογραφία 

στο Δήμο Βύρωνα!

Μια νέα εντυπωσιακή τοι-
χογραφία μεγάλης κλίμα-

κας, που αποτελεί φόρο τιμής
στον ολυμπιονίκη του Tae kwon
Do, Αλέξανδρο Νικολαΐδη, κοσμεί
πλέον τον εξωτερικό χώρο του
Κολυμβητηρίου Βύρωνα. Ο γνω-
στός street Artist, Πλάτωνας φι-
λοτέχνησε την προσωπογραφία
του Αλέξανδρου Νικολαΐδη που
έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις
14/10/22, σε ηλικία 43 ετών. Ο
Ολυμπιονίκης του Tae kwon Do, τί-
μησε τα εθνικά χρώματα με με-
γάλες διακρίσεις διεθνώς, με ση-
μαντικότερες τα δύο αργυρά με-
τάλλια στην κατηγορία των +80 κι-
λών, στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες της Αθήνας το 2004 και στο
Πεκίνο το 2008 αλλά και με το
χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα, την ίδια χρονιά. Πα-
ράλληλα ήταν κι ένας ενεργός πο-

λίτης που αγωνιούσε για τα με-
γάλα προβλήματα της κοινωνίας,
ενώ συμμετείχε και στα κοινά.
Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης υπήρ-

ξε υπόδειγμα αθλητή και ανθρώ-
που, γεγονός που τον έκανε ιδι-
αίτερα αγαπητό! Τον διέκρινε η
αγωνιστικότητα και ο σεβασμός
στον συναθλητή και το συνάν-
θρωπο. Με τη στάση ζωής του
άφησε πίσω του ένα καθαρό απο-
τύπωμα σεμνότητας, αξιοπρέπει-
ας, ανθρωπιάς και γενναιότητας
μέχρι το τέλος. Από αυτή την
άποψη, αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση για όλους και περισ-
σότερο για τα νέα παιδιά. Με αυτό
το σκεπτικό και με αυτόν τον τρό-
πο, η δημοτική αρχή Βύρωνα τιμά
και αποχαιρετά ένα μεγάλο αθλη-
τή, μια σημαντική προσωπικότητα
κι ένα θετικό πρότυπο ζωής.

«1922-2022:
100 χρόνια Μνήμης 
και Δημιουργίας»

Στο Δήμο Καισαριανής  

Σελίδα 2

Μαχητής από την αρχή μέ-
χρι το τέλος. Έδωσε άνισο

αγώνα αλλά προσπάθησε να αν-
τιμετωπίσει την αρρώστια  με το
ιδιαίτερο χιούμορ που διέθετε.
Όλοι ήταν εκεί την Τετάρτη

στις... Νοεμβρίου για να τον απο-
χαιρετήσουν στο τελευταίο του
ταξίδι .

Απαρηγόρητη η γυναίκα του Κά-
τια, ο αδελφός του Δημήτρης
και ο γιος του Κωστής, ένα ιδιαί-
τερα χαρισματικό παιδί που με-
τέφερε τις τελευταίες σκέψεις
του πατέρα του με χαμόγελο
αλλά και μεγάλη θλίψη αγκαλιά-
ζοντας συνέχεια την μητέρα του.
Συνέχεια στη σελίδα 3

΄Εφυγε από την ζωή 
ο εκδότης της εφημερίδας 

“Δήμος και Πολιτεία” Σωτήρης Παπαμιχαήλ

Σε κλίμα σχεδόν εορταστικό
πραγματοποιήθηκαν τα εγ-

καίνια της έκθεσης στο κατά-
μεστο αίθριο του Δημαρχείου
Καισαριανής.
Η έκθεση Καισαριανή 22: Ιστο-

ρίες και Προτάσεις παρουσιάζει
την πρώτη αρχιτεκτονική έρευ-
να που έχει για τον προσφυγικό
συνοικισμό της Καισαριανής και
αποτελεί το επιστέγασμα ενός
τριετούς πρότυπου ερευνητι-

κού και σχεδιαστικού προγράμ-
ματος το οποίο υλοποιούν, σε
συνεργασία με το Δήμο Καισα-
ριανής, 
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«1922-2022: 100 χρόνια Μνήμης και Δημιουργίας»
Στο Δήμο Καισαριανής 

Εκδηλώσεις για την επέτειο των
100 χρόνων από τη Μικρασιατική
Καταστροφή στο  Κέντρο Μι-
κρασιατικού Πολιτισμού & Ανά-
δειξης Σύγχρονης Ιστορίας
«Ανοιχτό Διαρκές Συνέδριο: 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή» Κεντρικό 4ήμερο Συ-
νεδρίου: 14-17/10/2022 στην αί-
θουσα Εκδηλώσεων του Δημαρ-
χείου Καισαριανής.
Στα μέσα Οκτωβρίου υλοποι-

ήθηκε το κεντρικό 3ήμερο εκδη-
λώσεων του Ανοιχτού Διαρκούς
Συνεδρίου που διοργανώνει φέτος
το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτι-
σμού & Ανάδειξης Σύγχρονης
Ιστορίας του Δήμου Καισαριανής,
με αφορμή την επέτειο των 100
χρόνων από την Μικρασιατική
Καταστροφή, εγκαινιάζοντας έτσι
ένα νέο κύκλο ζωής, αναλαμβά-
νοντας ενεργό δράση με στόχο τη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης
και της Μικρασιατικής πολιτισμι-
κής κληρονομιάς και ταυτότητας
της πόλης της Καισαριανής. 
Στο Ανοιχτό Διαρκές Συνέδριο

συμμετέχουν πάνω από 60 επι-
φανείς πανεπιστημιακοί, πρωτο-
πόροι ερευνητές και νέοι επιστή-

μονες για να παρουσιάσουν την
έρευνά τους σε πληθώρα τομέων
οι οποίοι επηρεάστηκαν από τη
Μικρασιατική Καταστροφή και την
εγκατάσταση 1,2 εκατομμυρίων
προσφύγων στη χώρα. 
Η πρώτη εσπερίδα/τελετή έναρ-

ξης του Συνεδρίου, πραγματο-
ποιήθηκε στις 6/7/2022 με ομιλη-
τές την κα Ελένη Γλύκατζη-Αρ-
βελέρ, Πρόεδρο της Επιτροπής
Προσωπικοτήτων που σύστησε ο
Δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος
Βοσκόπουλος, με στόχο την προ-
ώθηση των εκδηλώσεων και τους
Δημήτρη Ησαΐα, Αρχιτέκτονα,
Ομότιμο Καθηγητή του ΕΜΠ,
Γιώργο Μαργαρίτη, Καθηγητή
Σύγχρονης Πολιτικής & Κοι-
νωνικής Ιστορίας του ΑΠΘ,
Αριστείδη Χατζή, Καθηγητή
Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεω-
ρίας Θεσμών στο ΕΚΠΑ κα-
θώς και τον Αρχιτέκτονα και
Δήμαρχο Καισαριανής Χρήστο
Βοσκόπουλο. 
Από τις 5/9/2022 μέχρι και τις

19/12/2022 υλοποιούνται συνολι-
κά 17 εσπερίδες μέσα από τις
οποίες σχεδόν 60 ομιλητές ανα-
λύουν πώς οι Μικρασιάτες πρό-

Καισαριανή 5 Οκτωβρίου 1924

Ο κ. Ησαίας δίπλα στον αρχιτέκτονα πολεοδόμο Γιάννη
Πολύζο, Ομότιμο Καθηγητή  ΕΜΠ

Πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της Καισαριανής

Λίλα Λεοντίδου, Ομότιμη
Καθηγήτρια ΕΑΠ Γιώργος Μαυρογορδάτος

σφυγες μεταμόρφωσαν τον Ελ-
λαδικό χάρτη, το αστικό τοπίο, την
ελληνική κοινωνία και οικονομία:
από τη θεμελίωση της ελληνικής
βιομηχανίας και τη μεγαλύτερη
αναδιανομή γαιών στην σύγχρονη
ιστορία της χώρας, μέχρι τις με-
γάλες ευεργεσίες των πλούσιων
Μικρασιατών και το πλήθος των
προσφύγων που αποτέλεσαν το
βασικό εργατικό δυναμικό των
μεγάλων εθνικών έργων. Το Συ-
νέδριο περιλαμβάνει επίσης εσπε-
ρίδες για το ρόλο των Μικρασια-
τών στη διαμόρφωση του σύγ-
χρονου Ελληνικού πολιτισμού:
την επιρροή που άσκησαν στην
λογοτεχνία, το θέατρο, τις λυρικές
τέχνες και τον αθλητισμό. 
Αποκορύφωμα του Συνεδρίου

ήταν το 3ήμερο 14-16/10/2022.
Την Παρασκευή, 14/10/2022, στις

18:00, πραγματοποιήθηκε η Κεν-
τρική Ομιλία του Συνεδρίου από
τον Καθηγητή ΕΚΠΑ, ιστορικό και
συγγραφέα, Γιώργο Μαυρογορ-
δάτο, με τίτλο «Νομοτέλεια και
επιλογές που οδήγησαν στη Μι-
κρασιατική Καταστροφή». 
Η ομιλία του ανατρεπτικού κα-

θηγητή και συγγραφέα έγινε πα-
ρουσία ενός πολύ δραστήριου
κοινού, με εξέχουσες παρουσίες

τους Ομότιμους καθηγητές του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
Γιάννη Πολύζο (Πολεοδομίας) και
Δημήτρη Ησαία (Αρχιτεκτονικής),
της Ομοτίμου Καθηγήτριας Αν-
θρωπογεωγραφίας του Ελληνι-
κού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και
συγγραφέως του εμβληματικού
«Οι πόλεις της Σιωπής» κας Λίλας
Λεοντίδου καθώς και της Ομοτί-
μου της Σχολής Αρχιτεκτονικής
του ΕΜΠ και προέδρου της Ελ-
ληνικής Εταιρίας Αισθητικής, κας
Αικατερίνης Δημητσάνου –
Κρεμέζη. 
Το Σάββατο, 15/10/2022, πανε-

πιστημιακοί, νέοι επιστήμονες,
πρωτοπόροι ερευνητές ανέλυ-
σαν τη Μικρασιατική εκστρατεία,
τα αίτια αλλά και τον αντίκτυπο
στην ελληνική κοινωνία. Για πρώ-
τη φορά πρωτοπόροι νέοι Έλλη-
νες ερευνητές παρουσίασαν απο-
τελέσματα μελετών που αφο-
ρούν σε αθέατες πτυχές της Κα-
ταστροφής, όπως οι επιπτώσεις
της σε ψυχικά νοσούντες, χρή-
στες ουσιών, και τις εκδιδόμενες
γυναίκες. 
Την Κυριακή, 16/10/2022, ξεκί-

νησε στις 17:00, μια εσπερίδα
σχεδιασμένη επιστημονικά από
τον Αρχιτέκτονα και Ομότιμο Κα-

θηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτο-
νικής του ΕΜΠ, Δημήτρη Ησαΐα,
με τίτλο «Προσφυγικοί καταυλι-
σμοί και συνοικίες: μεταμορφώ-
νοντας το Ελληνικό Αστικό και
Αγροτικό Τοπίο» η οποία παρου-
σίασε τη μεταμόρφωση του αστι-
κού και αγροτικού τοπίου στην Ελ-
λάδα, μετά την άφιξη του τερά-
στιου αριθμού Μικρασιατών προ-
σφύγων.
Τη συζήτηση άνοιξαν ο πολεο-

δόμος, Ομότιμος Καθηγητής
ΕΜΠ, Γιάννης Πολύζος, με τίτλο
ομιλίας «Προσφυγικοί συνοικι-
σμοί και πολεοδομικοί μετασχη-
ματισμοί στην Αθήνα. Παρόν και
μέλλον», η Ομότιμη Καθηγήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του
ΑΠΘ, Χαστάογλου Βίλμα, η οποία
μίλησε για τα «Τεκμήρια Δημι-
ουργίας Προσφυγικών Συνοικι-
σμών: ο τεχνικός φάκελος ανέ-
γερσης της Κοκκινιάς από το ΤΠΠ
&  Οι αγροτικοί οικίσκοι Δεχά-
τεγκε στη Μακεδονία»  και η δι-
δακτόρισσα και ερευνήτρια του
ΚΕΝΙ του Παντείου Παν/μίου, Κυ-
ριακή Παπαθανασοπούλου, της
οποίας η ομιλία είχε θέμα «Προ-
σφυγικοί σύλλογοι στη Νέα Κοκ-
κινιά: αυτοοργάνωση και ένταξη
στην ελληνική κοινωνία του Με-
σοπολέμου».

Στις 18:00 τη σκυτάλη πήραν ο
Αρχιτέκτονας και Δήμαρχος Και-
σαριανής, Βοσκόπουλος Χρήστος,
ο πολεοδόμος, Ομότιμος Καθη-
γητής του ΕΜΠ, Γιώργος Σαρη-
γιάννης, και η Αρχιτέκτονας
Μηχανικός του ΕΜΠ, Αναστα-
σία Κουτουμάνου, σε μια συζή-
τηση που επικεντρώθηκε στην
Καισαριανή. 
Στις 19:00 ο Αρχιτέκτονας και

Επιμελητής του Heinz Architec-
tural Center, του Carnegie Muse-
um of Art, Δρ. Ησαϊας Θεοδόσης
μίλησε για την αγροτική αποκα-
τάσταση («Εκτοπισμός και Αγρο-
τική Ενδοχώρα: Ο Ανθρωπιστι-
κός Κήπος, τα Προγράμματα Αυ-
τοβοήθειας και η Αποκατάσταση
Προσφύγων στη Νότια Μακεδο-
νία, 1923-1930»), ο Δημογράφος,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας, Κοτζαμάνης
Βύρων, παρουσίασε τις  αλλαγές
που σημειώθηκαν σε δημογραφι-
κό επίπεδο
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To πράσινο
είναι ζωή

και ομορφαίνει
τις γειτονιές 

Αφιερωμένη στη μνήμη των
προσφύγων της Μικράς Ασίας,
ήταν η συναυλία υπό τον τίτλο
“Για τη λατρεμένη Μικρασία”με
την Νάντια Καραγιάννη, το Σάβ-
βατο 8/10, στην Πλατεία Γ. Κολ-
λημένου (πρώην Τσιρακοπού-
λου) που ήταν ενταγμένη στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για να
τα 100 χρόνια από την Μικρα-
σιατική Καταστροφή.
Την εκδήλωση παρακολούθη-

σαν ο Θανάσης Θεοχαρόπου-
λος, Δ/ντης κοινοβουλευτικής
ομάδας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, οι αντιδήμαρ-
χοι Λεμονιά Κλωνάρη, Θέμης
Τέγος, Χρήστος Σπυρόπουλος,
Δημήτρης Κόκκαλης,
Κώστας Αγγέλης, ο επικεφα-

λής της παράταξης “Δύναμη Ελ-
πίδα”ςΑλέξης Σωτηρόπουλος και
η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία
Δασκαλάκη.

Σμυρνέϊκα και Μικρασιάτικα 
τραγούδια
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Στη Σμύρνη θα μεταβεί, κατόπιν
προσκλήσεως του Δημάρχου του
Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης,
κ. Tunç Soyer, ο Δήμαρχος Βύ-
ρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης.
Ο κ. Κατωπόδης θα παραβρεθεί,

μαζί με τον Δήμαρχο Καισαρια-
νής, Χρήστο Βοσκόπουλο, στο
Συμπόσιο που διοργανώνει ο Μη-
τροπολιτικός Δήμος Σμύρνης με
θέμα "Ειρήνη στο εσωτερικό, Ει-
ρήνη στον κόσμο", ενώ θα συμ-
μετάσχει σε συζητήσεις με τη
δημοτική αρχή της Σμύρνης για
την ανάληψη κοινών πρωτοβου-
λιών για την προώθηση της ει-
ρήνης και την ενίσχυση της φι-
λίας και της συνεννόησης μετα-
ξύ των λαών της Ελλάδας και της

Τουρκίας, κόντρα στο κλίμα αυ-
ξανόμενης έντασης που επικρα-
τεί.
Όπως σημειώνει ο κ. Κατωπό-

δης, «η πρωτοβουλία του Δη-
μάρχου της Σμύρνης είναι ιδιαί-
τερα σημαντική, καθώς μας δίνει
τη δυνατότητα να προωθήσουμε
το ιδανικό της Ειρήνης, σε κλίμα
αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμη-
σης, προς όφελος των δύο λαών
μας. Αποδέχθηκα με χαρά να πα-
ραβρεθώ στο συμπόσιο, προσ-
δοκώντας να έχουμε μια εποικο-
δομητική συζήτηση και ανταλ-
λαγή απόψεων με τον ομόλογό
μου κ. Soyer, αλλά και με το Δή-
μαρχο Καισαριανής, τον κ. Βο-
σκόπουλο».

Οι Δήμαρχοι 
Βύρωνα και Καισαριανής

στη Σμύρνη 

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο Σωτήρης γεννήθηκε στην

Άρτα όπου πέρασε τα πρώτα
του παιδικά χρόνια και εν συ-
νεχεία ήρθε στον Βύρωνα που
δεν τον εγκατέλειψε ποτέ.
Σπούδασε και ασχολήθηκε με τα
κοινά.
Αφιερώθηκε στο Βύρωνα και

μέσω της εφημερίδας του βοή-
θησε στο να γίνει  η ζωή των Βυ-
ρωνιωτών καλύτερη.
Παρότι ήταν εκδότης άλλης

εφημερίδας απέναντι μας ήταν
πάντοτε κύριος και φιλικός χω-
ρίς ίχνος ανταγωνιστικότητας.
Η εφημερίδα μας “Η Ζωή στο

Βύρωνα Καισαριανή και
Υμηττός” για να τιμήσει την
μνήμη του αναδημοσιεύει το
τελευταίο άρθρο του Σωτήρη
Παπαμιχαήλ.

Ποιος είναι ο Βύρωνας; 
Ποια είναι αυτή η πόλη πού ζού-

με; Θα σας πω πώς τη βλέπω
εγώ. Για μένα ο Βύρωνας, είναι
η πόλη που κρατά ακόμη τα
στοιχεία της μικρασιατικής
κουλτούρας της. Μνήμες, νο-
σταλγία, ιστορία και ιστορίες,
που μεταφέρονται από γενιά
σε γενιά μέχρι σήμερα. Η αστι-
κοποίηση της πόλης, η σχετική
αλλοίωση του πληθυσμού της,
δεν έχει καταφέρει, ακόμη του-
λάχιστον, να επιβληθεί στην
πόλη μας. Είναι όμορφη πόλη;
ΕΙΝΑΙ. Όχι, όμως, με μία επι-
φανειακή ματιά, όχι με μία “σύγ-
χρονη” αντίληψη, στην οποία
κυριαρχεί η τεχνολογία, αγνο-
ώντας τον ανθρώπινο παρά-
γοντα. Αλλά με την κουλτούρα
της προσφυγιάς, της αλληλεγ-
γύης, της επικοινωνίας μεταξύ
των δημοτών, με την ιστορία και
τις αναμνήσεις, που ανέφερα
πιο πάνω, και λοιπά. Είναι άσχη-
μη πόλη; ΕΊΝΑΙ. Θα μπορούσε,
όμως, να πάψει να είναι, γιατί
αυτό αφορά το σήμερα και το
ορίζουμε εμείς. Ας γίνω, όμως,
λίγο πιο συγκεκριμένος.
Στο Βύρωνα, πράγματι, είναι

σχεδόν αδύνατο να περπατή-
σεις. Το κυριότερο πρόβλημα εί-
ναι τα πεζοδρόμια. Αυτό, δυ-
στυχώς, είναι σχεδόν αδύνατο
να αλλάξει. Μικρά και στενά
πεζοδρόμια, πράγμα που οφεί-
λεται στο παρελθόν, τον καιρό
της δημιουργίας του συνοικι-
σμού. Όμως, πέρα από τις δια-
στάσεις τους, έστω και αυτά τα
στενά πεζοδρόμια, μπορούν να

γίνουν προσβάσιμα από άτομα
κάθε ηλικίας, αρκεί να συντη-
ρούνται, κάτι που δυστυχώς
δεν συμβαίνει. Λακκούβες και
σηκωμένες πλάκες δυσκο-
λεύουν την κίνηση σε αυτά, και
σε οδηγούν να περπατήσεις
τον δρόμο. Στενάκια που μετα-
φέρουν τον αέρα από τον Υμητ-
τό, που τον κυκλοφορούν, στε-
νάκια γραφικά και πανέμορφα
να τα περπατήσεις. Δυστυχώς,
όμως, γεμάτα αρουραίους, βρώ-
μα και κατσαρίδες. Όμως, αυτό
μπορεί να αλλάξει με τη συν-
τήρησή τους. Άναρχα τοποθε-
τημένα τραπεζοκαθίσματα, που
δεν σέβονται τα δικαιώματα
των πεζών συνανθρώπων μας.
Και αυτό μπορεί να αλλάξει.
Δεν χρειάζεται να επεκταθώ
άλλο, νομίζω είναι κάτι που το
ζει κάθε κάτοικος αυτής της
πόλης.
Είναι δυνατή η σύνδεση του σή-

μερα και των σύγχρονων αναγ-
κών μας με το παρελθόν; ΕΙΝΑΙ.
Χρειάζονται σύγχρονες υπηρε-
σίες, οι οποίες μας προσφέ-
ρουν μείωση του χρόνου εξυ-
πηρέτησης του δημότη. Άμεση
ανταπόκριση για την επίλυση
προβλημάτων στην πόλη. Τα
παραπάνω και άλλα αντίστοιχα
δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηρι-
στικά της πόλης και μπορούν να
συνδεθούν με την εκμετάλλευ-
ση της ιστορίας του και του φυ-
σικού του χώρου, στον οποίο εί-
ναι δομημένος. Τον Υμηττό, το
βουνό μας που είναι ένας πα-
ράδεισος, μία ανάσα ζωής, ένας
χώρος ξεκούρασης, ένας χώ-
ρος αναζωογόνησης πρέπει
πάση θυσία να τον εκμεταλ-
λευτούμε. Να τον εντάξουμε
στην κοινωνική ζωή. Θέατρο
Ραΐμόνδου και Ισιδώρας Ντάν-
καν, μοναστήρι του Καρέα, Θέ-
ατρο Βράχων, είναι απαραίτητο
να συνδεθούν μεταξύ τους και
να αποτελέσουν ένα έργο αιχ-
μής, το οποίο, υπό τη σκέπη του
ονόματος του Λόρδου Βύρωνα,
όνομα παγκόσμια αποδεκτό και
αγαπητό, να κάνει γνωστή και
ελκυστική την πόλη μας στα
πέρατα του κόσμου.
Δυστυχώς, αυτό που γράφω εί-

ναι ένα απλό άρθρο και όχι κά-
ποια σοβαρή μελέτη, την οποία
κάποτε πρέπει να υλοποιήσου-
με με κάποιο πανεπιστήμιο και
κατάλληλους ερευνητές, ώστε
να μπορέσουμε με ένα ολοκλη-

΄Εφυγε από την ζωή 
ο εκδότης της εφημερίδας 

“Δήμος και Πολιτεία” Σωτήρης Παπαμιχαήλ

«1922-2022: 100 χρόνια 
Μνήμης και Δημιουργίας»
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(«Η εγκατάσταση των προσφύ-
γων και η αναδιάρθρωση του δη-
μογραφικού και κοινωνικού τοπί-
ου  στη μεσοπολεμική Ελλάδα»),
ενώ ο Ομότιμος Καθηγητής Τμή-
ματος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, Δη-
μήτρης Ησαΐας, παρουσίασε για
πρώτη φορά του τύπους κατοι-
κιών στο συνοικισμό της Νέας
Φιλαδέλφειας, στην ομιλία του
με τίτλο «Από τον Ποδονίφτη στα
Νέα Φιλαδέλφεια». 
Με αυτό το Ανοιχτό Διαρκές Συ-

νέδριο, το Κέντρο Μικρασιατικού
Πολιτισμού & Ανάδειξης Σύγχρο-
νης Ιστορίας του Δήμου Καισα-
ριανής εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο
ζωής, αναλαμβάνοντας ενεργό

δράση στη διατήρηση της ιστορι-
κής μνήμης και της Μικρασιατικής
πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυ-
τότητας της πόλης της Καισα-
ριανής. Μετά το πέρας του Συνε-
δρίου, το Δεκέμβριο του 2022,
θα προχωρήσει σε έκδοση των
πρακτικών του, ελπίζοντας να εμ-
πλουτίσει τη βιβλιογραφία, πα-
ραδίδοντας το υλικό αυτό όχι
μόνο στην πόλη της Καισαρια-
νής αλλά και σε βιβλιοθήκες ορ-
γανισμών, ερευνητικών ιδρυμά-
των, συλλόγων και Κέντρων Μι-
κρασιατικού Πολιτισμού. 
Όλες οι εσπερίδες του Διαρκούς

Συνεδρίου μεταδίδονται ζωντα-
νά στο διαδίκτυο. 
Χορηγός Συνεδρίου: Cosmote

ρωμένο σχέδιο να φτάσουμε
σε μία εξαίσια πόλη. Και εδώ αρ-
χίζει ο ρόλος των δημοτικών αρ-
χόντων αλλά και των δημοτών.
Επιβάλλεται η συμμετοχή των
δημοτών στα κοινά. Επιβάλλε-
ται να διεκδικήσουμε και να πιέ-
σουμε. Επιβάλλεται να ακου-
στούμε, και αυτό δεν γίνεται ψη-
φίζοντας μοντέλα και γενικά
αδιάφορους διάσημους, που
αγνοούν την πόλη, τα προβλή-
ματα και τις ανάγκες της. Να
τους ψηφίζουμε μόνο και μόνο
γιατί γνωρίζουμε το όνομά τους.
Πρέπει να ψηφίσουμε ανθρώ-
πους που αγαπούν την πόλη,
ανθρώπους που νοιάζονται για
αυτή, με δείγματα γραφής, με
προσπάθειες, με έργα, με την
καθημερινή τους συνεισφορά.
Και πρέπει να τους ελέγχουμε.
Οι δημοτικοί μας άρχοντες πέρα
από το ότι πρέπει να σέβονται
και να ακούν τη γνώμη των δη-
μοτών – σαφώς αυτοί επιλέγουν
την τελική απόφαση – δεν πρέ-
πει να τους αγνοούν. Οι δημο-
τικοί άρχοντες οφείλουν να
έχουν όραμα αλλά και τις ικα-
νότητες να το υλοποιήσουν.
Οφείλουν να σχεδιάζουν, να
προτείνουν, να επιλέγουν και να
αξιολογούν και τις δικές τους
προτάσεις αλλά και των δημο-
τών. Οφείλουν να εκμεταλ-
λεύονται τις δυνατότητες που
τους προσφέρει η σύγχρονη
τεχνολογία, οφείλουν όμως και
να σέβονται την ποιότητα της
ζωής, τον ανθρώπινο παρά-
γοντα, το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Τα πράγματα δεν
είναι μόνο οικονομία. Δεν είναι,
“τόσα εισπράξαμε, τόσα μπο-
ρούμε να προσφέρουμε”. Μι-
λάμε για τη ζωή μας, η οποία
δεν είναι μόνο έσοδα και έξοδα,
φυσικά.
Νομίζω κούρασα και δεν θέλω

να επεκταθώ άλλο, όμως πι-
στεύω, ότι μέσα από αυτή τη
διαδικασία, μπορούμε να κά-
νουμε το Βύρωνα μία πανέ-
μορφη πόλη στην οποία να χαί-
ρεσαι να ζεις!!!



Gino 
Genius Παιδικά

Ρούχα

Χρυσοστόμου Σμύρνης 109, 
Βύρωνας

Τηλ.: 210 7668332, E-Mail:
fgino29@hotmail.gr

Ο Δήμαρχος Βύρωνα συνυπέγραψε τη διακήρυξη 
για την προώθηση

της βιώσιμης κινητικότητας στη Μεσόγειο

Ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγό-
ρης Κατωπόδης συνυπέγραψε -
με τους Δημάρχους που συμμε-
τέχουν στο δίκτυο CIvinet Cy-El-
τη διακήρυξη για την προώθηση
της βιώσιμης κινητικότητας στη
Μεσόγειο.
Στο συνέδριο Mediterranean

Mobility Forum, που έγινε
στο ΟΤΕ Academy, στην Αθή-
να, στις 25-26 Οκτωβρίου, πα-
ρουσιάστηκαν τα βήματα που
έχουν γίνει τα τελευταία τρία
χρόνια στον τομέα της Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας, της
Απανθρακοποίησης των μετα-
φορών και της ανθεκτικότητας
στην κλιματική κρίση.
Πρόκειται για το τελικό συνέ-

δριο του έργου  Urban Transport
Community –  Interreg Med ,
από το δίκτυο Ελλάδας- Κύ-

πρου CIVINET Greece-Cyprus
με τη συμμετοχή του δικτύου
μεσογειακών πόλεων MedCi-
ties και άλλων ευρωπαϊκών  φο-
ρέων.
Στην σχετική διακήρυξη που

υπεγράφη αναφέρεται:
&quot;Η βιώσιμη κινητικότητα

είναι ζωτικής σημασίας για τις
κοινωνικές και οικονομικές δρα-
στηριότητες στη Μεσόγειο. Επι-
τρέπει τις κοινωνικές και οικο-
νομικές αλληλεπιδράσεις εν-
τός της κοινωνίας και διευκο-
λύνει τις εμπορικές, τουριστικές
ήψυχαγωγικές δραστηριότητες,
ενώ συνδέει περιοχές, πόλεις,
περιφέρειες και τις κοινότητές
τους.
Οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει

η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία θα ανοίξουν το δρόμο για τον

μετασχηματισμό του τομέα της
κινητικότητας. Η εξάρτηση από
τα ορυκτά καύσιμα θα μειωθεί
ραγδαία, θα αναπτυχθούν εναλ-
λακτικές λύσεις μεταφορών και
καινοτόμος σχεδιασμός, θα απε-
λευθερωθεί η δυναμική των δε-
δομένων κινητικότητας και ο
αριθμός των θανάτων για όλους
τους τρόπους μεταφοράς θα
είναι σχεδόν μηδενικός.
Η Κοινότητα Αστικών Μετα-

φορών (Urban Transports Com-
munity) προωθεί την εδαφική
συνεργασία για τη βιώσιμη κι-
νητικότητα στην περιοχή της
Μεσογείου και διαχέει τα απο-
τελέσματά της μέσω καθοδή-
γησης, ανταλλαγής γνώσεων
και κατάρτισης.
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι

υποστηρίζουν το όραμα της κοι-
νότητας για:

(i) ασφαλέστερες, πιο συμπε-
ριληπτικές και με επίκεντρο τον
χρήστη πολιτικές ποδηλασίας·
(ii) χρήση δεδομένων και συμ-

μετοχή των πολιτών για την
ενίσχυση της ιδιοκτησίας και
την οικοδόμηση καταλληλότε-
ρων σχεδίων βιώσιμης κινητι-
κότητας·
(iii) μια ισορροπημένη προ-

σφορά κινητικότητας για ντό-
πιους και τουρίστες που θέτει τη
βιωσιμότητα στο επίκεντρο για

τη μείωση της επιβάρυνσης στο
μεσογειακό περιβάλλον·
(iv) ισχυρή και συνεχή συνερ-

γασία των βασικών ενδιαφερο-
μένων στον προσδιορισμό των
αναγκών και στη λήψη αποφά-
σεων και υποστήριξη της συμ-
μετοχής και της εμπλοκής των
πολιτών για τη διασφάλιση σχε-
τικών και περιεκτικών μέτρων
πολιτικής·
(v) προώθηση της ασφάλειας,

της προσβασιμότητας και της οι-
κονομικής προσιτότητας ως δο-
μικές αρχές οποιασδήποτε πο-
λιτικής αστικών μεταφορών για
την ενθάρρυνση της κοινωνι-

κής συνοχής και της οικονομικής
ανάπτυξης.
Για τον σκοπό αυτό, οι υπογε-

γραμμένοι υποστηρίζουν την
Κοινότητα Αστικών Μεταφο-
ρών στην αποστολή της να υπο-
στηρίξει την προώθηση της βιώ-
σιμης κινητικότητας στη Μεσό-
γειο διευκολύνοντας την αν-
ταλλαγή γνώσεων και τον πο-
λιτικό διάλογο για την αποαν-
θρακοποίηση της κινητικότη-
τας, συμμετέχοντας σε διεθνή
δίκτυα και φέρνοντας τη φωνή
της Μεσογείου στις συζητήσεις
για τη βιωσιμότητα και με την
προώθηση της συνεργασίας με-
ταξύ των ενδιαφερομένων στην
περιοχή”.

Με μεγάλη επιτυχία και πολύ
μεγάλη συμμετοχή από τις παι-
δαγωγούς μας πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 20-10-2022,
στον 5 ο  Παιδικό Σταθμό, ημε-
ρίδα με θέμα :Προσεγγίζοντας
παιδαγωγικά θέματα καθημερι-
νότητας στονΒρεφονηπιακό
Σταθμό: ιδέες, σκέψεις, προ-
βληματισμοί: με εισηγήτριες την
κ.Ειρήνη Ρουφίδου, Λέκτορα
Εφαρμογών στο Τμήμα Προ-
σχολικής Αγωγής και Φρον-
τίδας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και την κ. Κα-
τερίνα Γιωτοπούλου, Ψυχο-
λόγο  της Διεύθυνσης Βρε-
φικών-Παιδικών Σταθμών του
Δήμου μας.
Η ημερίδα πλαισιώθηκε από νό-

στιμα εδέσματα που ετοίμασαν οι
μάγειρες και οι μαγείρισσες των
Παιδικών Σταθμών.

Ημερίδα 
για 

εκπαιδευτικά
θέματα 
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Πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και
γόνιμο διάλογο για ένα πολύ κα-
θοριστικό κεφάλαιο της νεότερης
ελληνικής ιστορίας, περιελάμβανε
η επιστημονική ημερίδα:
«Οι αμφίσημες κληρονομιές του

1922, εμπειρίες, πολιτική, μνήμη»,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του
Δήμου Βύρωνα για τη συμπλήρω-
ση 100 χρόνων από τη Μικρασια-
τική Καταστροφή, που έγινε την
Τετάρτη 9/11 στο Δημοτικό Κινη-
ματογράφο, Νέα Ελβετία.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρω-
να, Γιώργος Πλακίδας και ακολού-
θησε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Παιδείας και Νέας Γενιάς, Λεμονιά
Κλωνάρη που απηύθυνε χαιρετι-
σμό - καλωσόρισμα και εκ μέρους
του Δημάρχου, Γρηγόρη Κατωπό-
δη, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη
επίσκεψη στη Σμύρνη, προσκε-
κλημένος του Δημάρχου της πό-
λης.
Οι ομιλίες και οι ομιλητές της εκ-

δήλωσης ήταν: Δημήτρης Κα-
μούζης, Διδάκτορας Ιστορίας
King’ s College Λονδίνου, Ερευ-
νητής Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών, «Μεγάλη Ιδέα, με-
γάλες απώλειες: Πρόσφυγες,
παλαιοί πολεμιστές και το
τραύμα του 1922» Μενέλαος
Χαραλαμπίδης, Διδάκτορας
Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθη-
νών, «Η πολιτική συμπεριφορά
των Μικρασιατών προσφύγων σε
Αθήνα και Πειραιά μέσα από την
περίπτωση του Βύρωνα (1926-
1967)»
Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια

Ιστορίας, Πρύτανης Παντείου Πα-
νεπιστημίου, «Βετεράνοι και πρό-
σφυγες: αντίπαλες αφηγήσεις και
διχασμένες μνήμες της Μικρασια-
τικής Καταστροφής»
Την εκδήλωση συντόνισε η δημο-

σιογράφος, Αλεξάνδρα Χριστακά-
κη.

Όλες οι ομιλίες ήταν μια ψύχραι-
μη και σύγχρονη ματιά στα ιστορι-
κά γεγονότα της εποχής, τα οποία
θα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό
για την αντιμετώπιση των σημερι-
νών προκλήσεων, μακριά από φα-
νατισμούς και ιδεοληψίες. Εστία-
σαν όχι μόνο στα μεγάλα γεγονό-
τα, αλλά και στις ιστορίες των αν-
θρώπων που έζησαν τον πόλεμο,
την καταστροφή και την προσφυ-
γιά, ζητήματα που παραμένουν
επίκαιρα μέχρι και σήμερα. Η κα-
τανόηση των ιστορικών γεγονότων
και οι ανθρώπινες ιστορίες που
τα συνοδεύουν, αποτελούν διδα-
κτική άσκηση αυτογνωσίας για
όλους μας.
Στην εκδήλωσαν παρέστησαν, ο

γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο
βουλευτής Νότιου Τομέα Αθη-
νών Β3 ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Γιάννης
Μπαλάφας, η περιφερειακή
σύμβουλος με την  παράταξη
«Δύναμη Ζωής», Ελένη Βασι-
λοπούλου, οι αντιδήμαρχοι Μι-
χάλης Καραγιάννης, Δημήτρης
Κόκκαλης, Κώστας Αγγέλης
και Χρήστος Σπυρόπουλος.
Ήταν παρόντες ακόμα: Ο επικε-

φαλής της δημοτικής παράταξης
«Νέα Εποχή Βύρωνα» Χρήστος
Γώγος, η επικεφαλής της πα-
ράταξης «Πρωτοβουλία Πολι-
τών Βύρωνα» Βασιλική Σάρολα,
ο επικεφαλής της παράταξης
«Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση
Βύρωνα» Τάσος Μαυρόπουλος
και η εκπρόσωπος της Παρά-
ταξης «Αριστερή Παρέμβαση
Πολιτών Βύρωνα»
Μαρία Μπικάκη, δημοτικοί σύμ-

βουλοι καθώς και η Μαριάννα
Μαστροσταμάτη Πρόεδρος της
Ένωσης Μικρασιατών Βύρωνα
και ο Βασίλης Τζαφάς, πρόεδρος
της Β’θμιας επιτροπής εκπαίδευ-
σης.

Eπιστημονική ημερίδα:
«Οι αμφίσημες 

κληρονομιές του 1922»

Συνέχεια από τη σελίδα 1
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Pro-
jective Cities του Architectural As-
sociation του London School of Ar-
chitecture και το Τμήμα Αρχιτε-
κτονικής του Πανεπιστημίου της
Κύπρου με τίτλο "1922 - 2022: Γει-
τονιές προσφύγων. Βιωσιμότητα
και πολιτιστική κληρονομιά: η πε-
ρίπτωση της Καισαριανής". 
Σχεδόν 100 φοιτητές πραγμα-

τοποιήσαν μελέτες, διπλωματι-
κές εργασίες και σχέδια αποκα-
τάστασης, διατήρησης και ανά-
δειξης του κτιριακού αποθέμα-
τος της Καισαριανής, με έμφαση
στα ιδιαίτερα χωρικά, κοινωνικά,
ανθρωπολογικά και ιστορικά χα-
ρακτηριστικά της. 
Αρκετοί από αυτούς, με προέ-

λευσης από διάφορες χώρες του
κόσμου, ήρθαν από Λονδίνο και
Κύπρο ειδικά για τα εγκαίνια, γε-
μίζοντας το Δημαρχείο Καισαρια-
νής νιάτα. Το παρόν δήλωσαν
πολλοί Έλληνες φοιτητές αλλά
και καθηγητές αρχιτεκτονικής,
δημότες της Καισαριανής αλλά
και καλλιτέχνες που ασχολούνται
με το σχέδιο, τη γραφιστική και τις
πλαστικές τέχνες. 
Δεσπόζουσα θέση στην έκθεση

έχουν οι δύο μακέτες της πόλης,
εκτυπωμένες από το Fab Lab
UCY του Πανεπιστημίου της Κύ-
πρου , η μία απεικονίζοντας το πο-
λεοδομικό σχέδιο της πόλης το
1958 και η δεύτερη τη σημερινή
πολεοδομική εικόνα της Καισα-

ριανής. 
Το πρότυπο πρόγραμμα είχε σαν

στόχο την ανάπτυξη νέων τυπο-
λογιών κατοίκησης, μοντέλων
συντήρησης, αποκατάστασης και
ανάδειξης του ιστορικού ιστού
και των τυπικών μονάδων της
προσφυγικής προνοιακής στέγα-
σης, καθώς και σε προτάσεις
νέων συλλογικών υποδομών για
το σύνολο της γειτονιάς. 
Η διεπιστημονική ομάδα, με επι-

κεφαλής τους Κωνσταντίνο
Αβραμίδη, Πλάτωνα Ησαΐα και
Όλγα Μπαλαούρα, αποτελείται
από ερευνήτριες/ες που έχουν
εκτεταμένο, διεθνώς αναγνωρι-
σμένο, δημοσιευμένο έργο άμεσα
σχετιζόμενο τόσο με το ευρύτερο
θέμα (προσφυγική εγκατάσταση,
πολιτιστική κληρονομιά, δημό-
σιος χώρος, ανθρωπογεωγραφία,
αρχιτεκτονικός και αστικός σχε-
διασμός), όσο και με το ειδικό
πεδίο της Καισαριανής. 
Το πρωτοποριακό και διεθνώς

βραβευμένο γραφείο Post-Spec-
tacular Office έχει αναλάβει το δη-
μιουργικό κομμάτι της έκθεσης,
των κοινοτικών δράσεων, της
επικοινωνίας και της έκδοσης
που θα προκύψει με το σύνολο
των σχεδίων, των φωτογραφιών
και της έρευνας των σπουδα-
στών. 
Η έκθεση περιλαμβάνει σχέδια,

φωτογραφικό υλικό, έργα γραφι-
στικής τέχνης, σπάνιο αρχειακό
υλικό από το προσωπικό αρχείο

του Βασίλης Σγούτα, γιού του
αρχιτέκτονα – πολεοδόμου Κώστα
Σγούτα, ο οποίος ανέλαβε για λο-
γαριασμό της Επιτροπής Αποκα-
τάστασης Προσφύγων να σχε-
διάσει τους 4 πρώτους αστικούς
προσφυγικούς συνοικισμούς στην
Ελλάδα, τον Βύρωνα, την Και-
σαριανή, την Κοκκινιά και τη
Νέα Ιωνία. 
Στο πλαίσιο δημοσιότητας του

προγράμματος εντάσσονται και
μερικές δράσεις ακόμη όπως μια
δράση επιλεκτικής αφισοκόλλη-
σης με έργα γραφιστικής τέχνης
που έχουν δημιουργήσει καλλι-
τέχνες και εικαστική, ειδικά για το
πρόγραμμα, ένα εργαστήριο εκ-
μάθησης ζωγραφικής σε τοίχους
για μαθητές λυκείου και μια παι-
δική πικετοφορία στο Σκοπευτή-
ριο με πικέτες που θα δημιουρ-
γήσουν οι ίδιοι οι μαθητές των δη-
μοτικών σχολείων της Καισαρια-
νής, το τριήμερο 16-18/12/2022. 
Αποκορύφωμα της παρουσία-

σης του έργου των δύο πανεπι-
στημίων θα είναι η εσπερίδα πα-
ρουσίασης του συνόλου του ερευ-
νητικού προγράμματος στις 19
Δεκεμβρίου 2022, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δήμου Καισα-
ριανής, όπου οι επικεφαλής της
έρευνας, η ομάδα του δημιουργι-
κού γραφείου Post Spectacular Of-
fice και επιφανείς έλληνες επι-
στήμονες που συμμετείχαν στην
έρευνα θα παρουσιάσουν το πολύ
ενδιαφέρον και πρωτοποριακό
περιεχόμενο των μελετών  και
των σχεδίων τους για την Καισα-
ριανή. 
Η εσπερίδα θα έχει τίτλο "1922 -

2022: Γειτονιές προσφύγων. Βιω-
σιμότητα και πολιτιστική κληρο-
νομιά: η περίπτωση της Καισα-
ριανής" και θα είναι η τελευταία
εσπερίδα του Ανοιχτού Διαρκούς
Συνεδρίου που διοργανώνει εφέ-
τος το Κέντρο Μικρασιατικού Πο-
λιτισμού & Ανάδειξης Σύγχρονης
Ιστορίας Δήμου Καισαριανής με
γενικό τίτλο «100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή». Το
Συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων του ΚΕΜΙΠΟ-
ΑΣΙ του Δήμου με τίτλο 1922-
2022: 100 Χρόνια Μνήμης και Δη-
μιουργίας», με αφορμή την επέ-
τειο από τα 100 χρόνια από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή και τη
δημιουργία της πόλης της Και-
σαριανής. 

Εγκαίνια της έκθεσης “Kessariani 22”



Με μεγάλη επιτυχία τα εγκαίνια
της έκθεσης, «Σπίτι ορθάνοιχτα
αφημένο», για τα 100 χρόνια
από την Καταστροφή της Σμύρ-
νης.
Στην κατάμεστη αίθουσα του

Παλαιού Δημαρχείου πραγματο-
ποιήθηκαν την Πέμπτη 3 Νοεμ-
βρίου τα εγκαίνια της έκθεσης,
«Σπίτι ορθάνοιχτα αφημένο»,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Πυρίκαυστες Πόλεις», με αφορ-
μή τα 100 χρόνια από την κατα-
στροφή της Σμύρνης, που διορ-
γανώνει ο Δήμος Βύρωνα σε συ-
νεργασία με την Ελληνική Εται-
ρεία Αισθητικής (Ίδρυμα Μιχελή). 
Η προσέλευση ήταν πραγματικά

εντυπωσιακή με πολλούς φιλό-
τεχνους να θαυμάζουν όλα τα
έργα τέχνης καθώς και το επε-
τειακό μετάλλιο (100 τεμάχια
παγκοσμίως) του μικρογλύπτη
αργυροχρυσοχόου Αγαμέμνονα
Φώτσαλη.
Η έκθεση, στην οποία συμμετέ-

χουν διδάσκοντες και διακεκρι-
μένοι απόφοιτοι της ΑΣΚΤ και
της ΣΚΤ- ΑΠΘ, θα διαρκέσει έως
την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022,
ενώ είναι επισκέψιμη για το κοι-
νό, από  Δευτέρα έως Παρα-
σκευή από τις 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ.
Τα έργα τέχνης που φιλοξε-

νούνται είναι των καλλιτεχνών:
Γιώργου Αγγελίδη, Χαράς
Αμοιρίδου, Γρηγορίας Βρυτ-
τιά, Σάκη Γκουντρουμπή, Όλ-
γας Ζιρώ, Ελένης Θεοδωρί-

δου, Ηλία Μπουτανιώτη, Αθη-
νάς  Νικολάου, Γιώργου Παγ-
γοζίδη, Ελόνας Παπαδοπού-
λου, Μαρίας Πατσή, Σπυρι-
δούλας Πολίτη, Ελιο Σαμαρά,
Βασιλικής Σοφρά, Τριαντά-
φυλλου Τρανού.
Συντονιστής της έκθεσης εί-

ναι ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.
Δρ. Ιωάννης Μουζάλας και
την επιμέλεια έχουν οι: Ρεγ-
γίνα Αργυράκη-Χριστοδουλί-
δη, Τζίνη Γεννηματά, Τριαν-
τάφυλλος Τρανός.
Τα εγκαίνια τίμησαν με την πα-

ρουσία τους η πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Αισθητικής
(Ίδρυμα Μιχελή) Καίτη Διμι-
τσάνου-Κρεμέζη, οι βουλευ-
τές ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Σία Ανα-
γνωστοπούλου και Γιάννης
Μπαλάφας, ο δήμαρχος Βύ-
ρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, ο
δήμαρχος Καισαριανής Χρή-
στος Βοσκόπουλος, ο πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γιώργος Πλακίδας,  οι
αντιδήμαρχοι Λεμονιά Κλω-
νάρη, Κώστας Αγγέλης , Θέ-
μης Τέγος, Δημήτρης Κόκκα-
λης και Χρήστος Σπυρόπου-
λος,  η γενική γραμματέας
Νατάσα Βαρουχάκη, ο πρό-
εδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Β., Βασί-
λης Πάγκαλος, ο πρόεδρος
της σχολικής επιτροπής της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, Τζαφάς Βασίλης.

Με κάθε επισημότητα και το σε-
βασμό που ταιριάζει στην ημέρα,
γιορτάστηκε η εθνική επέτειος
της 28ης Οκτωβρίου 2022, στο
Δήμο Βύρωνα. Μετά τη δοξολογία
στον καθεδρικό ναό της Αγίας
Τριάδας, έγινε η επιμνημόσυνη
δέηση στο Μνημείο Εθνικής Αν-
τίστασης στην πλατεία Χρυσο-
στόμου Σμύρνης και ακολούθησε
η κατάθεση στεφάνων από το
Δήμαρχο Βύρωνα, τους επικε-
φαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, τους εκπροσώπους της
Πολιτείας, της Περιφέρειας,  των
τοπικών και αθλητικών συλλόγων
της πόλης μας. Ακολούθησε η κα-
θιερωμένη παρέλαση μαθητών,
αθλητικών φορέων και τοπικών
συλλόγων του Βύρωνα.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκ-

φώνησε ο Δήμαρχος, Γρηγό-
ρης Κατωπόδης, που τόνισε
μεταξύ άλλων: "Σε αυτή τη συγ-

κυρία η ιστορία μας υπαγορεύει
μια σαφή κατεύθυνση. Να εργα-
στούμε για να ενωθούμε, να αγ-
καλιάσουμε καθετί που θεωρού-
με διαφορετικό από εμάς, να δεί-
ξουμε αγάπη, κατανόηση και διά-
θεση συνεργασίας. Εμείς εδώ
στο Βύρωνα, ξέρουμε καλύτερα
από τον καθένα. Ειδικά φέτος
που τιμήσαμε και συνεχίζουμε
να τιμούμε τα 100 χρόνια από την
εθνική τραγωδία της Μικρασια-
τικής Καταστροφής, ως ο πρώτος
προσφυγικός συνοικισμός της
χώρας, ξέρουμε καλύτερα από
τον καθένα, γιατί τον έχουμε ζή-
σει, τον πόνο, την απώλεια, την
απελπισία. Ξέρουμε όμως και την
ελπίδα, την ανοικοδόμηση και
την αισιοδοξία, όλα όσα μας επέ-
τρεψαν να είμαστε σήμερα, εδώ
και να γιορτάζουμε την 82η επέ-
τειο του Όχι".

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε
επέτειος της 28ης 

Οκτωβρίου, στο Βύρωνα! 

Συγκίνησε και καθήλωσε το
κοινό η παράσταση 

της Αγγέλας Παπάζογλου

Με μια παράσταση, σημείο ανα-
φοράς που παίζεται εδώ και 23
χρόνια από τησυγκλονιστική
Άννα Βαγενά, σγια τα 100 χρό-
νια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, στην αίθουσα παρα-
στάσεων του 4ου Γυμνασίου
Βύρωνα.
Η παράσταση, που βασίζεται

στο βιβλίο του Γιώργη Παπάζο-
γλου «Ονείρατα της άκαυτης και
της καμένης Σμύρνης», σε θε-
ατρική προσαρμογή και μουσική
επιμέλεια του Λάμπρου Λιά-

βα, είναι η μακροβιότερη πα-

ράσταση με την ίδια πρωταγω-
νίστρια, αφού ανέβηκε για πρώ-
τη φορά το 1999. Να σημει-
ωθεί ότι ήταν η πρώτη θεατρική
αναφορά στη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, στην προσφυγιά και
τον ξεριζωμό.
Την παράσταση παρακολούθη-

σε πλήθος κόσμου μεταξύ των
οποίων οι Αντιδήμαρχοι Λεμονιά
Κλωνάρη, Θέμης Τέγος, Χρή-
στος Σπυρόπουλος, Δημήτρης
Κόκκαλης, Κώστας Αγγέλης

και η Γενική Γραμματέας του
Δήμου Νατάσα Βαρουχάκη.

«Σπίτι ορθάνοιχτα αφημένο» 
για τα 100 χρόνια 

από την Καταστροφή της Σμύρνης

Για πέμπτη χρονιά και ύστερα από
δύο χρόνια απουσίας, λόγω της
πανδημίας, έγινε την Κυριακή 9/10/
2022, στο κατάμεστο Δημοτικό Γυ-
μναστήριο Βύρωνα “Στέφανος
Καραλής” και μέσα σε φορτισμένη
ατμόσφαιρά η βράβευση των αθλη-
τών του Βύρωνα που διακρίθηκαν
την περασμένη αγωνιστική περίο-
δο άλλα και σημαντικά πρόσωπα
του αθλητισμού, σε μια γιορτή που
πλέον, έχει γίνει θεσμός στην πόλη
μας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν

και μας τίμησαν με την παρουσία
τους: Η βουλευτής Νότιου Τομέα
της Νέας Δημοκρατίας, Άννα
Καραμανλή και ο Διευθυντής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Θεοχα-
ρόπουλος. Ακόμα, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, Πλα-
κίδας Γεώργιος, ο Αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών, Κα-
ραγιάννης Μιχάλης, ο Αντιδή-
μαρχος Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, Κόκκαλης
Δημήτρης, ο Αντιδήμαρχος Κα-
θαριότητος και Περιβάλλοντος,
Αγγέλης Κώστας, η Αντιδήμαρ-
χος Πολιτισμού Παιδείας και
Νέας Γενιάς, Κλωνάρη Λεμονιά,
ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης,
Σπυρόπουλος Χρήστος και ο Αν-
τιδήμαρχος Αθλητικών και Εκ-
παιδευτικών Υποδομών, Τέγος
Ευθύμιος.
Επίσης συμμετείχαν στη γιορτή, ο

επικεφαλής της παράταξης
“Μαζί για το Βύρωνα” Μίλτος
Μπαντής, ο επικεφαλής της πα-
ράταξης Δημοτική Κίνηση Πολι-
τών Βύρωνα «Δύναμη Ελπίδας»,
Αλέξης  Σωτηρόπουλος, ο επι-
κεφαλής της παράταξης Λαϊκή
Συσπείρωση Βύρωνα, Βαγγέ-
λης Γείτονας και οι δημοτικοί
σύμβουλοι: Τριγάζης Πάνος, Δα-
σκαλάκη Σοφία, Κιούπη Ιουλία,
Δεμπόνος Βασίλης, Μουντοκα-
λάκης Βασίλης, Δάφνη Πηνε-
λόπη, Σφακιανάκη Κατερίνα,
Κλειάσιος Θανάσης και τα μέλη
της επιτροπής αθλητισμού:
Γκαρμπουνώφ Γιώργος, Πιερ-
ράκος Γιώργος, Ραμαντάνης Νί-
κος και Τέγας Γιάννης.

Γιορτή του
Αθλητή

στο Δήμο
Βύρωνα
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Μια σταγόνα αίμα, 
μια ολόκληρη ζωή!!!

Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης
Σώσε μια ζωή!



Όταν σβήνουν τα φώτα ...
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Δημήτρης Χόρν: Ηθοποιός σημαίνει φως

O θυελλώδης έρωτας Δημήτρη Χόρν και Έλλης Λαμπέτη 

ΟΔημήτρης Χορν γεννήθηκε
σε ένα ξενοδοχείο στην οδό

Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας.
Γιος του γνωστού θεατρικού συγ-
γραφέα Παντελή Χορν και της Ευ-
τέρπης Αποστολίδη, ο εθνικός μας
και άκρως γοητευτικός πρωταγω-
νιστής μεγάλωσε σε ένα καλλιτε-
χνικό περιβάλλον με νονά του την
Κυβέλη αλλά και δίπλα στην
Μαρίκα Κοτοπούλη που ήταν
στενή φίλη των γονιών του.
Στη διάρκεια της λαμπρής του

καριέρας  είχε την ευκαιρία να συ-
νεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονό-
ματα που πέρασαν από την ελλη-
νική θεατρική σκηνή και να παίξει
σε μερικά από τα σπουδαιότερα
έργα που γράφτηκαν ποτέ. Και το
ευτυχές 1962, ένα επίσης ευτυχές
συναπάντημα, αυτό του Μάνου
Χατζηδάκι με τον Δημήτρη Χόρν,
δίδαξε το αθηναϊκό θεατρόφιλο
κοινό γιατί «ηθοποιός… σημαίνει
φως».
Σε πρώτο πρόσωπο είχε πει για

τον εαυτό του: «Γεννήθηκα το
1921, στις 9 Μαρτίου, στην Αθήνα,
Ο πατέρας μου λεγόταν Παν-
τελής και η μητέρα μου Ευτέρ-
πη. Έχω έναν αδελφό, τον Γιάν-
νη, δέκα χρόνια μεγαλύτερό
μου. Εγώ ήρθα στη ζωή μετά το
θάνατο του μοναδικού κοριτσι-
ού που είχαν οι γονείς μου, της
Νανάς. Ο Γιάννης και η Νανά είχαν
διαφορά ενός έτους. Όταν πέθα-
νε η Νανά, σε ηλικία επτά ετών, ο
πατέρας και η μητέρα θέλησαν
να την αντικαταστήσουν. Περίμε-
ναν, λοιπόν, ότι το παιδί που θα
‘ρθει θα είναι κορίτσι. Δυστυχώς,
δεν ήταν. Ήμουν εγώ!
Πολλοί με ρωτούν αν το Χορν εί-

ναι το πραγματικό μου όνομα ή αν

είναι ψευδώνυμο.
Ομολογώ ότι αυτή η ερώτηση μ’

έχει πολύ ταλαιπωρήσει. Είναι,
όμως φυσικό να γεννιέται αυτή
απορία στους ανθρώπους, αφού το
όνομα Χορν δε μοιάζει καθόλου ελ-
ληνικό, Ναι, η καταγωγή μου από
τη μεριά του πατέρα μου δεν είναι
ελληνική. Ο παππούς μου ήταν
Αυστριακός. Οι Χορν δεν είμαστε
από τους Βαυαρούς που ήρθαν με
τον Όθωνα. Ο πατέρας του πατέ-
ρα μου ήρθε πολύ αργότερα στην
Ελλάδα. Ερωτεύτηκε τη γιαγιά
μου, βέρα Ελληνοπούλα, και την
παντρεύτηκε. Τα πρώτα χρόνια
μετά το γάμο τους έζησαν στην
Τεργέστη, Εκεί γεννήθηκαν και ο
πατέρας μου και ο αδελφός του».
Παρά την αριστοκρατική του κα-

ταγωγή, έζησε φτωχικά παιδικά
χρόνια είχε πει για τον εαυτό του:
«Θυμάμαι ότι υπήρχε μια εποχή
που τρυπούσαν τα παπούτσια μου
και έβαζα χαρτόνια από τσιγάρα
για να τα κλείσω. Πιστέψτε με, δε
με έβλαψε σε τίποτα αυτό, είχε
εξομολογηθεί σε μια από τις πολ-
λές συνεντεύξεις που έδωσε.
Πρωτοεμφανίστηκε στην σκηνή,

μωρό, στην αγκαλιά της νονάς
του, Κυβέλης, στο έργο «Γειτό-
νισσες» σε σκηνοθεσία του πατέ-
ρα του. Δεύτερη εμφάνιση για τον
μικρό «Τάκη» θα γίνει σε ηλικία 4
ετών και πάλι με τη νονά του, στο
έργο «Νόρα» του Ίψεν, όπου έπαι-
ζε ένα από τα παιδιά της ηρωίδας.
Η τρίτη του εμφάνιση θα έρθει
δέκα χρόνια αργότερα, σε ηλικία
14 ετών, στον θίασο της Μαρίκας
Κοτοπούλη, στο θερινό θέατρο
Παρκ, στην παράσταση «Μαμά
Κολιμπρί» του Μπατάιγ.

Είχε πει σχετικά: «Όταν ήμουν
δεκατεσσάρων χρονών (…), στο
θερινό θέατρο Παρκ, της οδού
Χέυδεν, όπου ήταν εγκατεστη-
μένος ο θίασος της μεγάλης Μα-
ρίκας, ανέβασαν τη “Μαμά Κο-
λιμπρί” του Μπατάιγ. Το έργο
ήθελε κι ένα νέο της τότε ηλικίας
μου και πήγα. Αυτή μάλιστα η εμ-
φάνισή μου ενίσχυσε αφάντα-
στα τη διάθεση που είχα ήδη αρ-
χίσει να έχω αναφορικά με το θέ-
ατρο. Και θα μου μείνει αξέχαστη
αυτή η πρώτη μου επικοινωνία
από τη σκηνή με το κοινό», είχε
αναφέρει ενθυμούμενος τα πρώ-
τα του βήματα στο θεατρικό σα-
νίδι.
Το 1937 ο Δημήτρης Χορν ει-

σήχθη στη δραματική σχολή του
Εθνικού Θεάτρου, δίνοντας εξε-
τάσεις με το ποίημα του Βάρνα-
λη, «Οι μοιραίοι». Ο ίδιος είχε πε-
ριγράψει σε μία συνέντευξη του
στην Ι. Παπαντωνίου εκείνη την
μέρα: «Βγήκα στο θέατρο, γιατί
μια μέρα τρώγαμε στο σπίτι μου
κι ο πατέρας μου αγαπούσε πολύ
τον μεσημεριανό του ύπνο. Μου
λέει: “Αχ, αύριο το μεσημέρι δε θα
κοιμηθώ. Πρέπει να πάω στη Δρα-
ματική Σχολή”. Ήταν Πρόεδρος
της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξε-
τάσεων. “Μ’ έχουν βάλει Πρό-
εδρο στην Επιτροπή την Εξετα-
στική… Γι’ αυτούς που θέλουν να
γίνουν ηθοποιοί”».
Αφού τον ρώτησε που είναι

αυτό, ο Χορν πήγε να υποβάλει
αίτηση. «Μια και δυο πηγαίνω
εγώ, ήταν ο Συναδινός Διευθυν-
τής στη σχολή, να υποβάλω μια
αίτηση για να δώσω εισαγωγικές.
Και μου λέει, έχει λήξει η προθε-
σμία, αλλά επειδή είσαι γιος του
Παντελή θα κάνουμε μια εξαίρε-
ση. Το είπα λοιπόν του πατέρα
μου και μου λέει: “Σ’ ευχαριστώ
παιδί μου. Δε θα χάσω το μεση-
μεριανό μου ύπνο, διότι δε θα
πάω. Δεν μπορώ να είμαι Πρό-
εδρος της Επιτροπής και να δίνεις
εσύ εξετάσεις”».
Για τη διαδικασία των εξετάσεων

ο ίδιος ο Δημήτρης Χορν είχε
διηγηθεί πως δεν πρόλαβε να
πει τέσσερις πέντε στίχους και
τον διέκοψαν λέγοντάς του
«καλά, καλά, αρκεί». Έτσι έφυγε
απογοητευμένος, έχοντας τη
γνώμη πως δεν πέρασε. Την επό-

μενη μέρα όμως είδε στην οδό
Σταδίου τον Βεάκη με τη γυναίκα
του και ο Βεάκης του είπε: «Δεν
μπορείς να φανταστείς πόσο μας
δρόσισες μέσα σ’ αυτή την ανομ-
βρία». Έτσι έμαθε ότι πέρασε.
Η “Οδός Ονείρων” συστήθηκε

στο αθηναϊκό κοινό σαν μία ιδιόρ-
ρυθμη μουσική παράσταση που
είχε σχεδόν τα πάντα: εκλεκτούς
πρωταγωνιστές, θεατρικά δρώ-
μενα, χορευτικά μέρη, στίχους,
τραγούδια, μουσική δια χειρός
Χατζιδάκι, κινηματογραφικά στιγ-
μιότυπα από ένα μικρού μήκους
σατιρικό φιλμάκι με πρωταγωνι-
στή το συνθέτη και τη Ρένα Βλα-
χοπούλου. Αλλά κι ερμηνείες
ψυχής, υπέροχη μουσική και ένα
concept που παραπέμπει στις
ευαισθησίες του νου και της ψυ-
χής, στις κρυφές ελπίδες, τα
ανεκπλήρωτα όνειρα, τη χαμένη
αθωότητα. Όλα αυτά μέσα από
τους κατοίκους μιας Αθηναϊκής
γειτονιάς που διηγούνται τις ιστο-
ρίες και κάνουν τις ευχές τους
πραγματικότητα μέσα από το
φακό ενός περιπλανώμενου φω-
τογράφου. Του Δημήτρη Χορν.
«Όταν ήμουν μικρός κι έβλεπα

επιθεωρήσεις, διασκέδαζα πάρα
πολύ κι ονειρευόμουν να κάνω κι
εγώ κάτι ανάλογο κάποτε. Ο Μά-
νος Χατζιδάκις, που τον θαυ-
μάζω και ως μεγάλο ταλέντο και
ως σπουδαίο μυαλό, μου ‘δωσε
αυτήν την ευκαιρία. Και διασκέ-
δασα πραγματικά πάρα πολύ. Η
“Οδός Ονείρων” είχε το στοιχείο
της αναζητήσεως. Και ήταν αυτό
πολύ σημαντικό. Αν γραφτεί ποτέ
η ιστορία του νεοελληνικού θεά-
τρου, ο ιστορικός πρέπει να στα-
θεί στην “Οδό Ονείρων”», είχε πει
ο ίδιος ο Χορν.
Η σχέση του  με τον κινηματο-

γράφο ξεκινάει το 1943 στην ται-
νία «Η φωνή της καρδιάς» του
Δημήτρη Ιωαννόπουλου. Πρόκει-
ται για την πρώτη ταινία που γυ-
ρίστηκε μετά την εισβολή των
Γερμανών στην Ελλάδα, καθώς
και η πρώτη παραγωγή της «Φί-
νος Φιλμ». Η ταινία προβαλλόταν
επί τρεις συνεχείς εβδομάδες σε
τρεις κινηματογράφους στο κέν-
τρο της Αθήνας. Συνολικά έκοψε
102.237 εισιτήρια. Μάλιστα, η
κοσμοσυρροή έξω από τους κι-
νηματογράφους Ρεξ και Έσπε-

ρος, ενόχλησε ιδιαίτερα τους Γερ-
μανούς κατακτητές.
Πρώτη ελληνική σπονδυλωτή

ταινία ΤΗ “Κάλπικη λίρα” είναι η
πρώτη σπονδυλωτή ταινία στην
ιστορία του ελληνικού κινηματο-
γράφου. Αποτελείται από τέσ-
σερις ιδιαίτερες μικρές ιστορίες
με κοινό στοιχείο μια κάλπικη
λίρα που μεταφέρεται από τη
μία ιστορία στην άλλη. Στην ται-
νία υπάρχει αφηγητής, που συν-
δέει τις τέσσερις αυτές ιστορίες,
ο οποίος και κλείνει την ταινία με
τη φράση: “κάλπικη δεν είναι η
λίρα σε αυτή την ιστορία… κάλ-
πικο είναι, γενικά το χρήμα…”,
που αποτελεί και το κεντρικό
νόημα του όλου φιλμ, ότι δηλαδή
η μονομανής επιδίωξη του πλού-
του οδηγεί με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο και με όλους τους διάφο-
ρους χαρακτήρες των ανθρώ-
πων σε μια κάλπικη ζωή.
Η Έλλη Λαμπέτη δεν ήταν η

γυναίκα της ζωής του
Ο Δημήτρης Χορν υπήρξε ένας

από τους πιο ερωτεύσιμους αλλά
και ερωτευμένους άντρες της
εποχής. Από το κρεβάτι του πέ-
ρασαν πολλές γυναίκες λίγες
όμως, άφησαν χαραγμένο σημά-
δι στην καρδιά του. «Aπό τα έξι
χρόνια μου και μετά δεν μπορώ
να θυμηθώ τον εαυτό μου να μην
είναι ερωτευμένος, δηλαδή συγ-
κινημένος με κάποιο πρόσωπο.
Θα ‘λεγα πως ήμουν ερωτευμέ-
νος με τον έρωτα… Eνώ δηλαδή
ήμουν ένα πολύ κεφάτο παιδί,
ξαφνικά, μελαγχολούσα φοβερά
κι έγραφα θλιμμένα ποιήματα.
Mε μελαγχολούσαν αυτοί οι έρω-
τες… Ή η ζωή», είχε δηλώσει
για τη σχέση του με τον έρω-
τα.
Το φλογερό ειδύλλιο με την

Έλλη Λαμπέτη, ήταν αυτό που
έμεινε στην ιστορία του Τύπου
της εποχής αλλά από ότι ο
ίδιος είχε πει όχι αυτό που χά-
ραξε την προσωπική του ζωή.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη
δραματική σχολή της Μαρίκας
Κοτοπούλη. Φιλιόντουσαν για τις
ανάγκες του έργου «Κάλπικη
λίρα» που συμπρωταγωνιστού-
σαν και κάπως έτσι γεννήθηκε μια
σχέση που
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Με μεγάλη επιτυχία 
η εκδήλωση Παγκόσμια 
Ημέρα Ψυχικής Υγείας 
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Σε ιδιαίτερα ευχάριστο και συγκι-
νησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πρώτος
Ελληνικός Σύλλογος Οικογενειών
Ψυχικής Υγείας (ΠΕΣΟΨΥ Βύρωνα)
υπό την Αιγίδα του Δήμου Βύρωνα,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ψυχικής Υγείας, τη Δευτέρα 10
Οκτωβρίου, στην Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης (Ταπητουργείου) με
θέμα: «Ας κάνουμε την ψυχική υγεία
&amp; την ευεξία για όλους παγκό-
σμια προτεραιότητα» Με πρωταγω-
νιστή την Τέχνη, το πρόγραμμα άρ-
χισε με την ανοιχτή ομάδα graffity
όπου... ζωγραφίσαμε μαζί για την
ψυχή και έτσι, δημιουργήθηκε ένα
υπέροχο ταμπλό με θέμα την ψυχική
υγεία. 
Στη συνέχεια, η ανοιχτή βιωματική

ομάδα δραματοθεραπείας, μας ταξί-
δεψε στο συναίσθημα και αφού τρα-
γουδήσαμε μαζί στο πλαίσιο της συ-
ναυλίας κοινοτικής μουσικοθεραπεί-
ας,  η εκδήλωση έκλεισε με την κα-
ταπληκτική παράσταση κουκλοθεά-
τρου, “Όσο τ ‘ αηδόνια δεν σωπαίνουν
πάντα θα υπάρχει ελπίδα” από τη θε-
ατρική ομάδα Κουκλονήματα.
Στο πλαίσιο της κοινοτικής δράσης,

παρουσιάστηκαν  έργα  από την ομά-
δα εικαστικής ψυχοθεραπείας που
πραγματοποιείται στον Ξενώνα ΠΕ-
ΣΟΨΥ, ενώ υπήρχε και ενημερωτικό
υλικό με πληροφορίες για τις δωρε-
άν υπηρεσίες ψυχικής υγείας κα-
θώς και ενημέρωση για τις πρώτες
βοήθειες που παρέχονται σε άτομα
που αντιμετωπίζουν προβλήματα
ψυχικής υγείας. Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους, ο Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικήςμ Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης, Χρήστος
Σπυρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, Δημήτρης Κόκκαλης,  η
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παι-
δείας και Νέας Γενιάς, Λεμονιά
Κλωνάρη, ο Αντιδήμαρχος Αθλη-
τικών και Εκπαιδευτικών Υποδο-
μών, Ευθύμιος Τέγος, η πρόεδρος
του ΠΕΣΟΨΥ Βύρωνα Αναστασία
Γιαννετοπούλου,  η δημοτική σύμ-
βουλος Σοφία Δασκαλάκη, η Δι-
ευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής
Υγείας, Λιάνα Στεργιοπούλου κα-
θώς και
ομάδα  εργαζομένων  της  κοι-
νωνικής υπηρεσίας του Δήμου
Βύρωνα και του ΠΕΣΟΨΥ.

Όταν σβήνουν τα φώτα ...
Δημήτρης Χόρν: ηθοποιός σημαίνει φως 

Ο Δημήτρης Χόρν με τη γυ-
ναίκα του ΄Αννα Γουλανδρή 

τήσει χωριστά τις νύχτες ώστε να
μην είναι εξαντλημένοι την επόμε-
νη μέρα στη δουλειά.
Μετά το 1959 που χώρισαν ο ένας

δεν αναφέρθηκε σχεδόν ποτέ ξανά
στον άλλον. Το μόνο που είχε πει ο
Χορν ήταν το εξής: «Ήταν μια καλή
ηθοποιός, ήταν χαρά να παίζεις
μαζί της. Είχε την ικανότητα να κά-
νει τα ασήμαντα σημαντικά. Και
αφόρητη ζηλιάρα. Δεν τολμούσα
ούτε βλέμμα να ρίξω σε άλλη γυ-
ναίκα. Γινόταν χαλασμός. Ζήλευα κι
εγώ ελεεινά. Ήμασταν μαζί επτά
χρόνια. Όταν με άφησε, ήμουν ως
ταύρος εν υαλοπωλείω. Πληγώθη-
κε ο εγωισμός μου.Δεν μπορώ να
πω πως δεν την αγάπησα. Και τη
θαύμαζα πολύ σαν ηθοποιό. Αλλά
δεν ήταν η γναίκα της ζωής μου».
Παντρεύτηκε δύο φορές. Την Ρίτα
Φιλίππου και την Άννα Γουλαν-
δρή (χήρα Παπάγου). Η δεύτερη
γυναίκα του, ήταν και αυτή που
τον σημάδεψε.

Διετέλεσε γενικός διευθυντής της
ΕΡΤ
Ο Δημήτρης Χορν κατά τα τελευ-

ταία χρόνια της ζωής του, διετέλε-
σε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 1974 -
1975, ενώ το 1980 ίδρυσε με τη σύ-
ζυγό του Άννα Γουλανδρή το Ίδρυ-
μα Γουλανδρή – Χορν, σκοπός του
οποίου είναι η μελέτη του ελληνικού
πολιτισμού.
Ο ανεκπλήρωτος έρωτας με

την Εντίθ Πιαφ.
Η γνωριμία τους έγινε το 1946. Ο

Χορν ήταν μόλις 25 ετών, ενώ η Γαλ-
λίδα τραγουδίστρια έκλεινε τα 31.
Μόλις αντίκρισε τον ηθοποιό τον
ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Βέ-
βαια δεν είχαν πολύ χρόνο ώστε να
γνωριστούν καλύτερα, μιας κι η
Πιάφ έπρεπε να επιστρέψει στο
Παρίσι. Εκείνη όμως δε σταμάτησε
στιγμή να τον σκέφτεται. Έτσι, ξε-
κίνησε να γράφει μία επιστολή μέσα
στην οποία του μιλά για τα συναι-

σθήματά του.Του ομολογεί όσα αι-
σθάνεται για εκείνον, ενώ του γρά-
φει πως αν το θελήσει εκείνος θα τα
παρατήσει όλα αυτόν.
Μία από τις επιστολές της μάλιστα

δημοπρατήθηκε από τον οίκο, «Πέ-
τρος Βέργος», 11 χρόνια μετά το
θάνατο του Δημήτρη Χορν για 1.500
ευρώ. Ο έρωτας αυτός ωστόσο
έμεινε ανεκπλήρωτος, αφού τότε ο
ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την
πρώτη του γυναίκα, τη Ρίτα Φιλλί-
που.
Μια ζωή την είχε και την γλέντησε

Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο
Δημήτρης Χορν ήταν ένας καλλιτέ-
χνης αλλά πάνω από όλα ένας άν-
θρωπος με γοητεία, λάμψη και τα-
λέντο; Ο Χορν μετέδιδε τη χαρά της
ζωής, συνδυασμένη με ποιότητα,
υψηλό γούστο και καλαισθησία.
Ήταν κάπου ανάμεσα στον Φά-
ουστ, έτσι όπως τον υποδύθηκε
στο «Αλίμονο στους νέους», στον
Κλέωνα τού «Μια ζωή την έχουμε»,

στον Παύλο της «Κάλπικης Λίρας»
που ήθελε να ζωγραφίσει το «σ’
αγαπώ»… της Έλλης Λαμπέτη.
Πέρα από καλός και ταλαντούχος

ηθοποιός, πέρα από χαρισματικός
και πληθωρικός άνθρωπος, με έν-
τονο χιούμορ και πηγαία διάθεση αυ-
τοσαρκασμού, χαριτωμένος και γοη-
τευτικός συγχρόνως, ή μήπως για
όλα αυτά μαζί, ο Δημήτρης Χορν
άφησε πίσω του έναν μύθο. Έναν
μύθο που όσα χρόνια και να περά-
σουν από το θάνατο του θα τον
ακολουθεί σημαδεύοντας καλλιτε-
χνικά τις γενιές που πέρασαν και
αλλά και τις γενιές που έρχονται…
Ο καρκίνος και το τέλος
Ο Δημήτρης Χορν πέθανε στις 16

Ιανουαρίου 1998 από καρκίνο. Κη-
δεύτηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθη-
νών. Το 2000 καθιερώθηκε στη μνή-
μη του το Βραβείο Χορν, το οποίο
απονέμεται στους καλύτερους πρω-
τοεμφανιζόμενους άνδρες ηθοποι-
ούς κάθε χρόνο 
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Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κακο-
γιάννης είχε πει κάποτε, πως
όταν οι δύο ηθοποιοί είχαν γύρι-
σμα, προσπαθούσε να τους κρα-
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Αγαπητοί μου Αναγνώστες, πι-
στεύω ακράδαντα, όπως νομίζω
και εσείς, ότι ελπίζουμε σε μια
νέα αισιόδοξη απαρχή, στα όσα
ΔΕΙΝΑ περάσαμε ΟΛΟΙ μαζί,
αλλά και παγκοσμίως, με την
θανατηφόρο νόσο του Κορο-
νοϊού και τις τόσο πρωτόγνωρες
μεταβολές του Καιρού, τα
Ακραία Καιρικά Φαινόμενα!
Βέβαια, κατά την λεγόμενη

Λαϊκή Ρήση η “ΕΛΠΙΔΑ πεθαίνει
τελευταία” οπότε για το λόγο
αυτόν η Ελπίδα ΟΛΩΝ μας δεν
μας έλειψε και ότι θα μας έλ-
θουν καλύτερες ημέρες στη
βίωσή μας, ώστε να τίθεται
τώρα το μεγάλο ερώτημα κυ-
ρίως για το πώς και από πού
προήλθε αυτή η Πανδημία με
όλα τα φοβερά της επακόλου-
θα.
Ήταν αυτούσια, προερχόμενη

όπως λένε μερικοί από την πα-
ράλογη διατροφή ορισμένων
ανθρώπων με απεχθή ζωικά
όντα; Ήταν προγραμματισμένη
και φτιαχτή για κάποιους σκο-
πούς; Αλλά ακόμη, όπως ελέχ-
θη από θρησκευόμενους, ότι
εστάλη εξ Ουρανού στους αν-
θρώπους προς νουθέτηση και
συμμόρφωσή τους, αφού εξέ-
φυγαν από τις Θείες Εντολές,
με τους δεινούς Πολέμους των
Κρατών και τις άνομες αδικίες,
βλέποντας Γονείς να φονεύουν
για κάποιους λόγους τα Παιδιά
τους, όπως και οι ίδιοι ο ένας τον
άλλον, αλλά και βίαιες πράξεις
μεταξύ Αδελφών μέχρι σκοτω-
μού των, και άλλα πρωτάκουστα

στη βίωσή μας!!
Ζούμε αγαπητοί μου και έχου-

με τον Κύριο και Θεό μας πα-
ρόντα στην επίγεια ζωή μας και
μας δωρίζει από Αγάπη την Σω-
τηρία μας … κυρίως στις δύ-
σκολες και χαλεπές στιγμές και
συγκυρίες, ανάλογα με τις Πρά-
ξεις μας, παρά τις συνεχείς
πτώσεις στη ζωή μας!
Άρα, το Ελπιδοφόρο μέλλον

μας εξαρτάται από εμάς τους
ίδιους, να συντελείται από τις
αυθόρμητες παρακινήσεις μας
με έργα αγάπης και ανιδιοτελείς
προσφορές μας, αλλά με πα-
ραμερισμό του ατομισμού μας
και της αποστροφής μας από
κάθε κακό στην όλη βίωσή μας.
Αυτά τα Αισιόδοξα Νέα ευτυ-

χώς μας έρχονται, ώστε να ξε-
φύγουμε δια παντός από τις
τόσο επαίσχυντες πρόσφατες
καταστάσεις στη βίωση όλων
των λαών της Υφηλίου.
Τι άλλο να πούμε, από το να ευ-

χόμαστε, όχι τόσο για εμάς
τους μεγάλους σε ηλικία, αλλά
κυρίως για τα παιδιά μας, τα εγ-
γόνια μας και τα δισέγγονά
μας, όπως στο εγγύς μέλλον

και εσαεί, με τη Βοήθεια του
Θεού να έχουμε ανά την Υφήλιο
στην όλη βίωσή μας ΥΓΕΙΑ,
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗ. Τι πιο πο-
λύτιμα Αγαθά! Το ευχόμαστε εκ
βάθους καρδίας.

Είθε και Γένοιτο!
ΣΗΦΑΚΗΣ Κων/νος

τ. Δ/ντής Υπ. Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Επίκαιρα Θέματα 
“Τα αισιόδοξα 

και ελπιδοφόρα Νέα”
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.



Στις 21 Οκτωβρίου αρχίζουν και
πάλι οι Κινηματογραφικές Βρα-
διές του Δήμου Βύρωνα, με τίτλο
“Οδύσσειες – Αποδημίες – Μετοι-
κεσίες”, που φέτος επιστρέφουν
και πάλι στον... φυσικό τους χώρο,
τον δημοτικό κινηματογράφο “Νέα
Ελβετία”.
Νέας Ελβετίας 34  και Σεβαστεί-

ας
Ώρα προβολής: 8.00 μ.μ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τις  ταινίες προλογίζει ο σκηνο-

θέτης Στέλιος Χαραλαμπόπου-
λος και μετά την προβολή ακο-
λουθεί συζήτηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12/2022
Αμέρικα, Αμέρικα
Σκηνοθεσία: Ελία Καζάν
Αμερικανική ταινία του 1963 με

τους  Στάθη Γιαλελή, Έλενα Καράμ,
Φρανκ Γουλφ
(174΄) [ Ώρα έναρξης 19.30]
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12/2022
Στην παγίδα του νόμου
Σκηνοθεσία: Τζιμ Τζάρμους
Αμερικανική ταινία του 1986 με

τους Ρομπέρτο Μπενίνι, Τζον Λού-
ρι, Τομ Γουέιτς
(107΄)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/2023
Γάλα

Σκηνοθεσία: Σεμίχ Καπλάνογλου
Τουρκική ταινία του 2008 με τους

Μελίχ Σελτζούκ, Ριζά Ακίν
(102&#39;)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1/2023
Καλή πατρίδα σύντροφε
Σκηνοθεσία: Λευτέρης Ξανθό-

πουλος
Ελληνική ταινία του 1986 με τους

Αθηνά Παπαδημητρίου, Πέτερ Τρο-
κάν,
Πολυχρόνη Ζεφτερίδη (90΄)
Η ταινία προβάλλεται με την ευ-

γενική παραχώρηση της κ. Αγλαΐ-
ας Λάτσιου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2/2023
Έρημη χώρα
Σκηνοθεσία: Αχμάντ Μπαχραμί
Ιρανική ταινία του 2020 με τους

Αλί Μπακχερί,  Μαχντί Νασάτζ, Φα-
ρόκ Νεματί
(102΄)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/3/2023
Δίχως στέγη, δίχως νόμο
Σκηνοθεσία: Ανιές Βαρντά
Γαλλική ταινία του 1985 με τους

Σαντρίν Μπονέρ, Μάσα Μερίλ,
Στεφάν Φράις
(105΄) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/2023
Τα παιδιά των ανθρώπων

Σκηνοθεσία: Αλφόνσο Κουαρόν
Αγγλοαμερικανική ταινία του 2006

με τους Κλάιβ Όουεν, Τζούλιαν
Μουρ, Μάικλ
Κέιν (110΄)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/2023
Ουμπέρτο Ντ.
Σκηνοθεσία: Βιτόριο Ντε Σίκα
Ιταλική ταινία του 1952 με τους

Κάρλο Μπατίστι, Μαρία Πία Κασί-
λιο, Λίνα Τζενάρι
(89΄)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4/2023
Βρώμικη πόλη
Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον
Αμερικανική ταινία του 1972 με

τους Στέισι Κιτς, Τζεφ Μπρίτζες,
Σούζαν Τάιρελ (96΄)
Σημείωμα του Σκηνοθέτη Στέλιου

Χαραλαμπόπουλου
Κινηματογραφικές βραδιές δή-

μου Βύρωνα
Ο επαναπατρισμός

Οι Κινηματογραφικές βραδιές δή-
μου Βύρωνα επιστρέφουν στο σπί-
τι τους.
Μετά από δύο χρόνια «ξενιτιάς»

οι προβολές μας επαναπατρίζονται

στο φυσικό τους χώρο, στο δημο-
τικό κινηματογράφο Νέα Ελβετία.
Η παλιννόστηση στην ιστορική αί-
θουσα της πόλης δεν ξεχνά παρ’
όλα αυτά να προσφέρει φιλόξενη
στέγη σε Οδύσσειες, Αποδη-
μίες, Μετοικεσίες, το νέο θεματικό
κύκλο που θα συντροφεύει τις νύ-
χτες μας τη χειμωνιάτικη περίοδο.

ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ-ΑΠΟΔΗΜΙΕΣ-ΜΕ-
ΤΟΙΚΕΣΙΕΣ

Περιπλάνηση και νόστος στο έπος
της Οδύσσειας συγκροτούν τους
δύο πόλους πάνω στους οποίους
στηρίχθηκαν έκτοτε πλήθος έρ-
γων της λογοτεχνίας, του θεά-
τρου, του κινηματογράφου. Η πε-
ριπέτεια και ο άνθρωπος. Από τη
μια οι διαδρομές των ηρώων χα-
ραγματιές σε τόπους που αρδεύει
η αφήγηση και από την άλλη ο βιω-
μένος χώρος που στοιχειώνει την
ψυχική ενδοχώρα του ήρωα. Απλά,
στοιχειώδη εργαλεία που εκπλήσ-
σει η αντοχή τους στο χρόνο αλλά
και η σχεδόν εμμονική παρουσία
τους στη συγκυρία. Προσφυγιά,
ξενιτιά και εξορία εξακολουθούν να
δυναστεύουν τις τύχες των λαών,
τις μοίρες των ανθρώπων. Τα βή-
ματα της απελπισίας αφήνουν ευ-
διάκριτα ίχνη στις ατραπούς  της
Ιστορίας, ντορό κακοτοπιάς στις
επερχόμενες γενιές.
Σ’ ένα εργασιακό κάτεργο λιμνά-

ζουν οι ζωές των ανθρώπων
στην Έρημη χώρα κι όταν σταμα-
τήσει να λειτουργεί ξενιτεύονται σ’
αναζήτηση ενός άλλου απαράλ-
λαχτα ίδιου. Το όνειρο του νεαρού
πρόσφυγα να βρεθεί κοντά στην
αγαπημένη του
πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο

του διάπλου της Μάγχης αλλά

δεν αρκεί το Welcome ενός μόνο
ανθρώπου για να νικήσει την αδιά-
φορη κι εχθρική κοινωνία.
Περιπλανώμενη, ξένη στον τόπο

της η ηρωίδα της Ανιές Βαρντά επι-
λέγει να ζει στις παρυφές των πό-
λεων Δίχως στέγη, δίχως
νόμο ενώ μέσα στην πόλη του
βιώνει τη μοναξιά της εξορίας ο
απόμαχος της ζωής Ουμπέρτο
Ντ. έχοντας να αντιμετωπίσει
την αναλγησία και την κακοήθεια

του κόσμου. Ο ταχυδρόμος είναι η
γέφυρα με τον έξω κόσμο για τον
εξόριστο ποιητή Πάμπλο Νερούν-
τα  που ζει μακριά από τη χώρα
του, εκτοπισμένος για τις ιδέες
του όπως εκτοπισμένοι στην υπε-
ρορία και οι ηττημένοι του Ελλη-
νικού Εμφύλιου που διαβαίνουν
τις δεκαετίες με την ευχή Καλή πα-
τρίδα σύντροφε κατευόδιο στη
ζωή και την αθανασία. Έναν αιώνα
μετρά πια το τραύμα της μνήμης
για την απώλεια, την καταστροφή
αλλά η κραυγή Αμέρικα,
Αμέρικα αντηχεί ακόμη στο όνει-

ρο για τη γη της επαγγελίας εκεί
που οι δυο πυγμάχοι απόβλητοι του
αμερικανικού ονείρου προσπαθούν
να επιβιώσουν στην κάθε Βρώμικη
πόλη που συναντούν στο διάβα
τους. Μια μετανάστρια κυοφορεί το
μέλλον, είναι η ελπίδα για Τα παι-
διά των ανθρώπων στο στείρο,
δυστοπικό αύριο.
Ένας ιταλός μετανάστης και δύο

περιθωριακοί τύποι προσπαθούν να
μην πέσουν Στην παγίδα του νό-
μου φυγόδικοι σε μια αφιλόξενη
Αμερική. Οι τρεις ταφές του Μελ-
κιάδες Εστράδα είναι η περιπε-
τειώδης κάθοδος στον Άδη ενός
μεξικάνου μετανάστη, τρεις σταθ-
μοί μιας νέκυιας στη μητριά πα-
τρίδα, στο γενέθλιο τόπο, στη

χώρα της επιθυμίας. Αυτή η χώρα
της επιθυμίας είναι που ωθεί και
τον εκκολαπτόμενο έφηβο ποιητή
να θέλει να απογαλακτισθεί από τη
μικρή οικογενειακή επιχείρηση
γύρω από το Γάλα και να ανοίξει τα
φτερά του πέρα από το στενό ορί-
ζοντα της επαρχίας.
Εικόνες άλλοτε οικείες κι άλλοτε

ανοίκειες ταξιδεύουν κι αυτές μαζί
με τα πάθη και τα όνειρα των
ηρώων τους γύρω από μια χαμένη
εστία, σ’ ένα αέναα επαναλαμβα-
νόμενο δράμα.

Στέλιος 
Χαραλαμπόπουλος

***
Να αφήνεις το σπίτι, τον τόπο που

γεννήθηκες, μεγάλωσες, αγάπη-
σες… για έναν άλλο τόπο, που θα εί-
σαι «ο ξένος». Και εκεί να προσπα-
θείς να βρεις τα πατήματά σου, να
συνεχίσεις τη ζωή σου, να μπορέ-
σεις κάποια μέρα να «ταιριάξεις».
Και με την ελπίδα να μπορέσεις
κάποτε να γυρίσεις πίσω.  Οι  Έλ-
ληνες γνωρίζουμε καλά από ξενι-
τιά… είτε σαν οικονομικοί μετανά-
στες, είτε σαν πρόσφυγες λόγω
πολέμου και πολιτικών διωγμών…

Ήδη κλείνουμε εκατό χρόνια από
την Μικρασιατική καταστροφή και ο
δήμος μας, υπήρξε η πρώτη αστική
προσφυγική συνοικία. Καθόλου τυ-
χαία λοιπόν, το φετινό μας αφιέ-
ρωμα στον κινηματογράφο, έχει
τον γενικό τίτλο «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ -
ΑΠΟΔΗΜΙΕΣ - ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΕΣ».
Κι εμείς πάντα πιστοί στο ραντεβού

μας, σας περιμένουμε να απολαύ-
σουμε μαζί ταινίες σπουδαίων δη-
μιουργών, που άφησαν το στίγμα
τους στην έβδομη τέχνη.

Λεμονιά Κλωνάρη
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού,
Παιδείας, και Νέας Γενιάς
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Πρεμιέρα για τις Κινηματογραφικές 
Βραδιές του Δήμου Βύρωνα 2022 - 23

Αράχωβας
Ύδρευση Θέρμανση Φυσικό αέριο είδη υγιεινής

ΑΦΟΙ Ι. ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΕ Αγίας Σοφίας 115 

& Κερκύρας 24, T.K. 162 32 Βύρωνας, 

Τηλέφωνο: 210 7627221 - 22 - info@arahovas.gr



Από το 1971

Μια αυθεντική Μια αυθεντική 

Βυρωνιώτικη Βυρωνιώτικη 

οικογενειοικογενειαακή κή 

επιχείρηση επιχείρηση 

Χειμάρας 25 

Βύρωνας

Τηλ.2107629778  

Κιν. 6989431703

και 6986867712
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Αγίας Σοφίας 130 Βυρωνας 
Τηλέφωνο 211720209
Κινητό 6975220305

Κολοκοτρώνη 68 Βύρωνας τηλ.:2107657110

Αφοι 
Γιαννακόπουλοι 

Κισσάμου 2 και
Ευαγγελικής Σχολής 

Βύρωνας 

(Πλατεία Αγ. Λαζάρου) 

Τηλ. 210 7644448

Κινητό 6978093077

Η 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.

Όλα παραγωγής μας 
Κολοκοτρώνη 85 Βύρωνας, Τηλ. Παραγγελιών:

210 7656687

Φούρνος Βενέτη

Τώρα ο Φούρνος Βενέτη έχει και έτοιμο φαγητό κάθε μέρα και διαφορετικό.
Μερικά από αυτά τα φαγητά είναι Μουσακάς,  Κανελόνια με κιμά, Σουτζουκάκια σμυρνέικα

με ρύζι, Χοιρινό με πατάτες φούρνου, Παστίτσιο, Λαζάνια με ανθότυρο και σπανάκι, Μοσχάρι
Λεμονάτο με πατάτες φούρνου, Μπακαλιάρος ψητός με χόρτα εποχής και πατατοσαλάτα, Κο-

λοκυθάκια γεμιστά, μοσχάρι γιουβέτσι και πολλά άλλα κάθε εβδομάδα.
Κύπρου  90, 92  Βύρωνας
Τηλέφωνο . 2107608112 

Εθνικής Αντιστάσεως 77, Καισαριανή, ΤΚ: 116121
Τηλ Επικ: 21107238929, 

Email: asterakimpahar@gmail.com



Η Ζωή στο Βύρωνα, Καισαριανή και Υμηττό Σελίδα 12

Το Μεξικό τιμά 
τον Ιάκωβο Καμπανέλλη!

ΤΕΝΤΕΣ
Κώστας Συρεσιώτης
Χρυσ. Σμύρνης 119 Βύρωνας

Τηλέφωνο:2107647137 -

2106996060 Κινητό: 6947865772

Συνάντηση με την Προέδρο του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, Δρ. Α.Αναγνώστου
– Δεδούλη, είχε την Παρασκευή
14/10/2022 ο Δήμαρχος Βύρωνα,
Γρηγόρης Κατωπόδης, στον Ξε-
νώνα Καρέα, του Ε.Κ.Κ.Α..
Αντικείμενο της συνάντησης

ήταν η αναβάθμιση των κτιρια-
κών υποδομών του Ε.Κ.Κ.Α. και
ειδικότερα του κτηρίου του Ξε-
νώνα Καρέα, ώστε να ενισχυθεί
η λειτουργικότητά του και να
βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπη-
ρεσίες του στα άτομα που αντι-
μετωπίζουν κοινωνικοοικονομι-
κά προβλήματα και φιλοξενούν-
ται εκεί.
Ύστερα από μία εποικοδομητική

συζήτηση αποφασίστηκε η σύ-
ναψη προγραμματικής συμφω-
νίας μεταξύ Ε.Κ.Κ.Α. και Δήμου
Βύρωνα, προκειμένου οι
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου

να υποστηρίξουν την ανακαίνιση
του Ξενώνα, του ΚΑΠΗ και της
Τοπικής Μονάδας Υγείας
(ΤΟ.Μ.Υ) Καρέα, που συστεγά-
ζονται στο κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α..
Μετά τη συνάντηση ο Γρηγό-

ρης Κατωπόδης δήλωσε: «Η συ-
νάντηση αυτή είναι το επιστέγα-
σμα μιας αγαστής και μακροχρό-
νιας συνεργασίας που έχουμε με
το ΕΚΚΑ.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

μας θα αναλάβει τη μελέτη, την
προκήρυξη του διαγωνισμού και
την επίβλεψη των εργασιών της
ανακαίνισης, την οποία θα χρη-
ματοδοτήσει το ΕΚΚΑ. Συμφω-
νήσαμε επίσης να αξιοποιήσει ο
Δήμος Βύρωνα τη σύγχρονη κου-
ζίνα του Ξενώνα για την καθη-
μερινή παρασκευή των γευμάτων
του Κοινωνικού Συσσιτίου».
Ο Δήμαρχος Βύρωνα κατέληξε:

«Θα ήθελα και πάλι να ευχαρι-

στήσω την πρόεδρο κα Αναγνώ-
στου - Δεδούλη και όλους τους
ανθρώπους του ΕΚΚΑ για την
εξαιρετική συνεργασία που έχου-
με όλα αυτά τα χρόνια, στην προ-
σπάθεια που κάνουμε να στα-
θούμε δίπλα σε ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε, αξιοποιώντας
κάθε δυνατότητα που έχουμε,
ειδικά σε μια συγκυρία που τα κοι-
νωνικά προβλήματα οξύνονται,
ως απόρροια της περαιτέρω φτω-
χοποίησης του πληθυσμού».
Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Α.

Βαλλιανάτος, Διευθυντής Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
η Μ. Μίχου και ο Μ. Τσατσα-
ρώνης, μηχανικοί της αντί-
στοιχης Δ/νσης του Δήμου και
η Π. Κοροβίλα, Προϊσταμένη
του Ξενώνα Καρέα και στελέ-
χη του Ε.Κ.Κ.Α.

Αναβαθμίζονται  οι εγκαταστάσεις 
του Ξενώνα, του ΚΑΠΗ 
και της ΤΟ.Μ.Υ. Καρέα

Μετά την αποχώρηση και δεύ-
τερου γιατρού από την Τοπική
Μονάδα Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Κα-
ρέα, υπηρετεί πλέον εκεί μόνο μία
γιατρός, γεγονός που έχει σαν
αποτέλεσμα οι κάτοικοι της πε-
ριοχής να μην μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν για τις υγειονομικές
τους ανάγκες, ενώ παράλληλα
μένουν έκθετοι δύο χιλιάδες πε-
ρίπου συμπολίτες μας που είχαν
επιλέξει το (δεύτερο) παραιτη-
θέντα, ως Προσωπικό Γιατρό.
Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη,

ο Δήμος Βύρωνα ανέλαβε την
πρωτοβουλία να στείλει επιστολή
προς την υποδιοικήτρια της 1
ης  ΥΠΕ σχετικά με την επείγου-
σα ανάγκη στελέχωσης της
ΤΟΜΥ Καρέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρ-
χος Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, Χρήστος Σπυρό-
πουλος σε επιστολή που έστειλε
στην αρμόδια Υγειονομική Περι-
φέρεια, την Κυριακή 16/10/22, το-
νίζει μεταξύ άλλων: «Είναι επι-
τακτική ανάγκη η άμεση στελέ-
χωση της ΤΟΜΥ (Καρέα) με για-
τρούς, ώστε αφενός να μπορέσει
να ανταποκριθεί στον ρόλο της
και αφετέρου να δοθεί η δυνα-
τότητα στους δημότες μας να
δηλώσουν νέο προσωπικό γιατρό,
σε αντικατάσταση του γιατρού
που παραιτήθηκε». 

Σημειώνεται, ότι για τη στελέ-
χωση και τη λειτουργία των δη-
μόσιων δομών Υγείας,
υπεύθυνο είναι το Υπουργείο

Υγείας  και η αντίστοιχη Υγει-
ονομική Περιφέρεια.
Επισυνάπτεται η επιστολή.Αξιό-

τιμη κ. Νταβώνη
Μετά την παραίτηση του γιατρού

κ. Φουρναράκη, στην Τοπική
Μονάδα Υγείας Βύρωνα παρα-
μένει μόνο μία γιατρός που προ-
φανώς και δεν επαρκεί για να κα-
λύψει τις ανάγκες της πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης των κατοί-
κων του Καρέα. Μιας περιοχής
απομακρυσμένης από το Κέν-
τρο Υγείας του Βύρωνα αλλά και
από άλλες μονάδες υγείας της
Αθήνας. Είναι επιτακτική ανάγκη
η άμεση στελέχωση της ΤΟΜΥ
με γιατρούς ώστε αφενός να
μπορέσει να ανταποκριθεί στον
ρόλο της και αφετέρου να δοθεί
η δυνατότητα στους δημότες μας
να δηλώσουν νέο προσωπικό
γιατρό, σε αντικατάσταση του
μέχρι πρότινος κ. Φουρναράκη.

Χρήστος Γ. Σπυρόπουλος
Αντιδήμαρχος

Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης

Χειρουργός Ουρολόγος
Δ/ντής ΕΣΥ

Το διεθνές φεστιβάλ θεάτρου
“Emilio Carballido”, που γίνεται
στη μνήμη ενός εκ των κορυφαί-
ων θεατρικών συγγραφέων του
Μεξικού, τιμά τα 100 χρόνια από
τη γέννηση του Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη, με το έργο του «Γράμμα
στον Ορέστη», με τη Μαριάνθη
Σοντάκη σε σκηνοθεσία Γιάννη
Παπαγιάννη. Πρόκειται για μία
παραγωγή του Καλλιτεχνικού και
Εκπαιδευτικού Οργανισμού “Ιά-
κωβος Καμπανέλλης” και του
Δήμου Βύρωνα. Η παράσταση τε-
λεί υπό την αιγίδα της Ακαδη-
μίας Αθηνών και του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σημείωμα σκηνοθέτη: Η ιδιαίτερη

ματιά του συγγραφέα πάνω στον
μύθο των Ατρειδών και ο διάλογός
του με τους τραγικούς της αρχαι-
ότητας, μέσα από μια γραφή με
“μεταθεατρικά” στοιχεία, ανοίγει
εξαιρετικούς ορίζοντες ερμηνείας
του κειμένου. Σ’ ένα δυστοπικό πε-
ριβάλλον, όπου η σκηνή της πρό-
βας της ηθοποιού εναλλάσσεται
με το παλάτι του Αγαμέμνονα, η
Κλυταιμνήστρα απεκδύεται τους
ρόλους που όρισε γι’ αυτήν μία αν-
δροκρατούμενη κοινωνία και απο-
καλύπτεται ως η γυναίκα που δεν
εγκαταλείπει τον αγώνα, αλλά

ζητά τα δικαιώματά της και διεκ-
δικεί την αυτόνομη και ισότιμη
μεταχείρισή της μέσα στον κόσμο.
Ο Καμπανέλλης αναθεωρεί το
Μύθο της Κλυταιμνήστρας και
αφήνει να ακουστεί η δική της
αλήθεια. Μια αλήθεια που ξεχει-
λίζει από την ψυχή της και γίνεται
η φωνή κάθε γυναίκας που έχει
στερηθεί τα πάντα. Κάθε γυναίκας
που κακοποιήθηκε μέσα στο ίδιο
της το σπίτι, ψυχολογικά, λεκτικά
και σωματικά. Που βιάστηκε από
τον “σύντροφό” της και είδε τα
παιδιά της να θυσιάζονται στο
όνομα του πολέμου.
Τώρα όμως επαναστατεί από
Αγάπη. Για να μην αφήσει κλη-

ρονομιά “μια σιωπή που ταΐζει φί-
δια”.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Δραματουργική επεξεργασία:
Γιάννης Παπαγιάννης και Μα-
ριάνθη Σοντάκη
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπα-

γιάννης
Ερμηνεία: Μαριάνθη Σοντάκη
Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ
Σκηνογραφική επιμέλεια: Κα-

τερίνα Καμπανέλλη
Μουσική: Πλάτων Ανδριτσά-

κης
Κινησιολογική επιμέλεια: Έφη

Καρακώστα
Φωτογραφίες – video: Κων-

σταντίνος Δημητρακόπουλος,
Ειρήνη Κουμαρέλη
Μακιγιάζ: Χάρης Ταξίδης
Μετάφραση στα Ισπανικά -

επιμέλεια υπερτιτλισμού: Sel-
ma Ancira
Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος

Μπαρμπαρόσος
Διεθνής επικοινωνία: ΣΥΝΔΕ-

ΣΜΟΣ “ΜΠΑΪΡΟΝ”
Επιμέλεια παραγωγής: Δημή-

τρης Παπαγιάννης

Αίτημα του Δήμου Βύρωνα 
για την άμεση στελέχωση της ΤΟ.Μ.Υ. Καρέα


