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Νέα υπαίθρια 
γυμναστήρια 

στην Καισαριανή  Τους τελευταίους μήνες υλο-
ποιείται με επιτυχία το Πρό-

γραμμα «Στέγαση & Εργασία για
τους Αστέγους», από την Ανα-
πτυξιακή Εταιρεία του Δήμου μας,
«Ελληνικό - Ανέλιξη Α.Ε.» ως δια-
χειριστή φορέα, και τη σύμπραξη
με τους δικαιούχους φορείς, Δήμο
Ελληνικού– Αργυρούπολης, Δήμο
Βύρωνα και Δήμο Καισαριανής.
Σε σχετικά σύντομο χρονικό διά-

στημα, είμαστε στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουν
ήδη στεγαστεί 13 νοικοκυριά από
τα αρχικά 25 που εγκρίθηκαν και
εντάχθηκαν στο εν λόγω Πρό-
γραμμα. Πρόκειται για κοινωνικά
ευάλωτα άτομα και οικογένειες
που είτε ζουν σε επισφαλείς συν-
θήκες κατοικίας, είτε διαβιούν στον
δρόμο, πληττόμενοι από την ευ-
ρύτερη κοινωνικοοικονομική κρίση.
Στόχος του προγράμματος απο-

τελεί η συμβολή στην εξάλειψη του
φαινομένου της έλλειψης στέγης
και η πολύπλευρη ενδυνάμωση
των ωφελούμενων σε ψυχοκοινω-
νικό και εργασιακό επίπεδο. 
Αυτό επιδιώκεται μέσω της επι-

δότησης μισθωμένων κατοικιών
για δύο έτη καθώς και της διευκό-
λυνσης της μετέπειτα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και αποκατάστα-
σης των ωφελούμενων που είναι
σε θέση να εργαστούν. 
Το Πρόγραμμα αποτελεί επιπρό-

σθετα ένα ενισχυτικό μοχλό κινη-

τοποίησης για την αντιμετώπιση
του κοινωνικού αποκλεισμού και
της φτώχειας, χρηματοδοτείται
από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και από
τον Οργανισμό Προνοιακών Επι-
δομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΟΠΕΚΑ) και απευθύνεται
όπως αντιλαμβάνεται κανείς, στις
πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους

μεσίτες/ιδιοκτήτες κατοικιών, με
τους οποίους όλον αυτό τον καιρό
συνεργαζόμαστε στενά και έχουν
συμβάλλει – και αυτοί με την σειρά
τους - στην ομαλή και επιτυχημέ-
νη υλοποίηση του.
Επενδύουμε στην επέκταση των

συνεργασιών μας και στην περε-
ταίρω ευαισθητοποίηση της κοι-
νότητας προκειμένου να συνεχί-
σουμε να στηρίζουμε αποτελε-
σματικά τους ωφελούμενους μας,
με πιο άμεσο στόχο την στεγαστι-
κή αποκατάσταση των συμπολι-
τών μας που αντιμετωπίζουν χωρίς
αμφιβολία πληθώρα δυσκολιών.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της

κοινωνικής ευαισθητοποίησης, της
αλληλεγγύης και της συμμετοχής
των πολιτών στη εξάλειψη φαινο-
μένων κοινωνικού αποκλεισμού,
ευελπιστούμε στη θετική ανταπό-
κριση όσο το δυνατών περισσότε-
ρων, στο όλο εγχείρημα.

Τα τρία υπαίθρια γυμναστή-
ρια στην Καισαριανή είναι

γεγονός.
Ολοκληρώθηκε, κατά τη διάρ-

κεια των εορτών, η τοποθέτηση
των τριών υπαίθριων γυμναστη-
ρίων στα τρία μεγάλα πάρκα της
πόλης. Η μεγάλη αναβάθμιση
των αθλητικών υποδομών συ-
νεχίζεται!
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Και-
σαριανής ανακοινώνει με μεγάλη
χαρά την τοποθέτηση των τριών

υπαίθριων γυμναστηρίων, ως μέ-
ρος του συνολικού προγράμμα-
τος αναβάθμισης των αθλητι-
κών υποδομών της πόλης που
περιλαμβάνουν την ανακαίνιση
των 10 ανοιχτών γηπέδων της
πόλης, την ανακαίνιση του χώ-
ρου του Δημοτικού Σταδίου “Μι-
χάλης Κρητικόπουλος” και την
αντικατάσταση της ακατάλλη-
λης κερκίδας με κτίριο πολλα-
πλών χρήσεων, το οποίο μεταξύ
άλλων θα στεγάσει υπερσύγ-
χρονο κλειστό γυμναστήριο και

Μουσείο του Εθνικού Αστέρα.
Η υλοποίηση αυτών των έργων

πραγματοποιείται με τη χρημα-
τοδότηση των 600.000 ευρώ από
το πρόγραμμα “Φιλόδημος”,
του Υπουργείου Εσωτερικών,
από τα πρώτα έργα που δρομο-
λόγησε και εξασφάλισε η Δημο-
τική Αρχή του Χρήστου Βοσκό-
πουλου.
Τα τρία υπαίρθια γυμναστήρια

έχουν τοποθετηθεί, βάση του
στρατηγικού σχεδιασμού
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Λεωφόρος Χρυσοστόμου Σμύρνης 77-79, 
Βύρωνας, 2107642872

Γυναικεία Ενδύματα

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγρα-
ψαν την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου
2023, η Πρύτανις του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών Καθηγή-
τρια Χριστίνα Κουλούρη και ο
Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης
Κατωπόδης, με στόχο την ανά-
πτυξη της εκπαιδευτικής, ερευ-
νητικής, επιστημονικής και διοι-
κητικής συνεργασίας των δύο
φορέων.
Κατά την τελετή υπογραφής του

Μνημονίου Συνεργασίας παρευ-
ρέθηκαν από τον Δήμο Βύρωνα ο
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης Χρή-
στοςΣπυρόπουλος καθώς και ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Γεώργιος Πλακίδας, ενώ
από το Πάντειον Πανεπιστήμιο
παρέστη η Αντιπρύτανις Διεθνών
Σχέσεων και Συνεργασιών Αν.
Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα.
Ενδεικτικά το αντικείμενο της

συνεργασίας των δύο μερών πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων:
Τη συνεργασία για εμβληματικές

δράσεις με αποτύπωμα στον αστι-
κό χώρο και παρεμβάσεις κοι-
νωνικού και περιβαλλοντικού χα-
ρακτήρα.

Την ενίσχυση της επιστημονικής
συνεργασίας των δύο μερών
μέσω π.χ. της παραγωγής δημο-
σιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού,
τεχνογνωσίας, δεδομένων, με-
λετών περιπτώσεων (case stud-
ies) κ.ά.

Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας,
τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρη-
τικών επεξεργασιών και ερευνη-
τικής εμπειρίας πάνω σε ζητή-
ματα που άπτονται της Ποιότητας
Ζωής και της κοινωνικά αναγνω-
ρισμένης ερευνητικής δραστη-
ριότητας.

Τη φιλοξενία θέσεων Πρακτικής
Άσκησης, στον Δήμο Βύρωνα,
για την εκπαίδευση των προπτυ-
χιακών, αλλά και μεταπτυχιακών
φοιτητών του Τμήματος Οικονο-

μικής και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης του Παντείου Πανεπι-
στημίου.
Η συνεργασία περιλαμβάνει επί-

σης:
Τον σχεδιασμό και την οργάνω-

ση δράσεων που λειτουργούν ως
κόμβος παραγωγής και μετάδο-
σης νέας γνώσης μέσω της διαρ-
κούς και ενεργού συμβολής στη
μελέτη σύγχρονων κοινωνικών,
πολιτικών, οικονομικών και πολι-
τισμικών φαινομένων, καθώς και
στην αντιμετώπιση κοινωνικών
προκλήσεων σε τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο.

Την ανάπτυξη δράσεων που
στοχεύουν στην πνευματική και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
και των ατόμων που χρειάζονται
την ανάλογη υποστήριξη.

Τη σύμπραξη με στελέχη του
Δήμου Βύρωνα για τη μελέτη, το
σχεδιασμό και τηνκατάρτιση εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων.
Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέ-

ματα αιχμής όπως ενδεικτικά: ο
ρατσισμός και η ξενοφοβία, η τε-
χνολογία, το περιβάλλον και η οι-
κονομία, ανθρώπινα δικαιώματα,
οι έμφυλες σχέσεις και η ισότητα
των φύλων, ζητήματα που αφο-
ρούν σε ειδικές ομάδες πληθυ-
σμού (πρόσφυγες/μετανάστες)
κ.λπ., επίλυση συγκρούσεων στο-
νεργασιακό χώρο, αντιμετώπιση
κρίσεων, βέλτιστη διαχείριση του
εργασιακού δυναμικού κλπ.

Νέα επιστολή διαμαρτυρίας
προς τη διοίκηση της 1ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας(ΥΠΕ) για
τις ελλείψεις και τα προβλήμα-
τα στη λειτουργία των δομών
Υγείας της πόλης μας - Κέντρο
Υγείας Βύρωνα, το παράρ-
τημα του στην οδό Ρούμελης
και η Τ.ΟΜ.Υ. Καρέα- απέστει-
λε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κα-
τωπόδης και ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Προστα-
σίας και Αλληλεγγύης Χρήστος
Σπυρόπουλος.
Στην επιστολή του ο Δήμαρχος

αναφέρει χαρακτηριστικά:
Αξιότιμη κ. Νταβώνη

Με επιστολή του Αντιδημάρχου
κ. Χρήστου Σπυρόπουλου στις
16 Οκτωβρίου 2022 σας είχαμε
επισημάνει ένα πολύ σοβαρό
πρόβλημα που προέκυψε στην
ΤΟΜΥ Καρέα, μετά την παραί-
τηση του γιατρού κύριου Φουρ-
ναράκη και την ανάγκη άμεσης
στελέχωσης του με τουλάχι-
στον ένα γιατρό. Δυστυχώς αν
και έχουν περάσει 3 μήνες η
αναπλήρωση δεν έχει πραγμα-
τοποιηθεί.
Με την ευκαιρία θα θέλαμε,

να σας ενημερώσουμε και για
μια σειρά άλλα σοβαρά προ-
βλήματα, που αντιμετωπίζει το
Κ.Υ.  Βύρωνα και το παράρτημα
του επί της οδού  Ρούμελης και
η επίλυση τους είναι επείγουσα.
1. Δεν υπάρχει φύλαξη του

Κ.Υ. τις νυκτερινές ώρες λει-
τουργίας του, με αποτέλεσμα οι
εργαζόμενοι να είναι εκτεθει-
μένοι σε κάθε είδους κινδύνους

και να εργάζονται υπό καθε-
στώς ανασφάλειας.
2. Στο Κ.Υ. έχει εγκατασταθεί

φορητό ακτινολογικό μηχάνημα.
Από 1/12/2022 όμως δεν λει-
τουργεί λόγω μη ύπαρξης κα-
τάλληλου χειριστή.
3. Από την 1 Δεκεμβρίου - ύστε-

ρα από την παραίτηση της μο-
ναδικής καρδιολόγου του Κ.Υ.
λόγω συνταξιοδότησης - στις
μονάδες του Βύρωνα δεν υπάρ-
χει καρδιολόγος, αν και  εδώ και
ένα χρόνο η διοίκηση της 1
ης  ΥΠΕ ήταν ενήμερη για την
εξέλιξη αυτή.
4. Τέλος, προκειμένου για την

στοιχειώδη ανταπόκριση στις
ανάγκες υγειονομικής φροντί-
δας των δημοτών του Βύρωνα,
αλλά και των όμορων Δήμων,
έχει επανειλημμένα έρθει σε
γνώση μας,  η αδήριτη ανα-
γκαιότητα τοποθέτησης δύο
ακόμα γενικών γιατρών για την

κάλυψη του Τμήματος Επει-
γόντων Περιστατικών και των
Τακτικών Ιατρείων.
Προσδοκούμε στις ενέργειές

σας προς την κατεύθυνση της
άμεσης επίλυσης των αναφε
ρόμενων προβλημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι τον περα-

σμένο Οκτώβριο είχε σταλεί
και πάλι επιστολή του Χρήστου
Σπυρόπουλου προς την αρμόδια
1η ΥΠΕ, με αίτημα την άμεση
και επιτακτική στελέχωση της
ΤΟΜΥ Καρέα, χωρίς να υπάρξει
κάποια ανταπόκριση έως
σήμερα.

Νέα επιστολή διαμαρτυρίας 
του Δημάρχου Βύρωνα 

για τις ελλείψεις στις μονάδες υγείας 

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ Δήμου Βύρωνα 

και Παντείου Πανεπιστημίου 

Βύρωνας
Καραολή & Δημητρίου 63
ΤΟ ΔΙΚΤΑΜΟ

Καραολή & Δημητρίου 59
BOOMERANG

Χρυσοστόμου Σμύρνης 51
BUTCHERS SHOP ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Κολοκωτρώνη 68
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ VICKY

Ιθώμης 9 (Αγορά)
ΤΟ ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ιθωμης 17
Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ 

Λεωφ. Κύπρου 84
ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 45
ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

Καισαριανή
Εθνικης Αντιστασεως 214 
MARKET OF CHOICE 
Εθνικης Αντιστασεως 48 
THE COFFEE CHOICE 

Επιπλέον στους Δήμους Βύρωνα, Καισα-
ριανή και Υμηττό & στα ΚΕΠ Βύρωνα (Κολο-
κοτρώνη)

Επίσης μπορείτε να μας βρείτε καθημερινά
στον Δεληολάνη Χρεμωνίδου 55 από τις
11.30 π.μ. - 13:00 (παρακαλώ επικοινωνή-
στε πρώτα στο 6936555272)

Που μπορείτε να βρείτε την εφημερίδα μας



To πράσινο
είναι ζωή και ομορφαίνει

τις γειτονιές 

Δηλητηριάζουν τον εαυτό τους,
τους γύρω τους και το περιβάλλον,
όσοι καίνε κάδους απορριμμάτων!
Φωτιά σε κάδους απορριμμάτων

βάζουν άγνωστοι το τελευταίο
διάστημα στο Βύρωνα. Πρόκειται
για μια ενέργεια που δημιουργεί
σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια
υγεία. Οι καπνοί που εκλύονται εί-
ναι ιδιαίτερα τοξικοί και με ισχυ-
ρούς καρκινογόνους παράγοντες,
αφού εκτός από το πλαστικό των
κάδων, καίγονται και τα σκουπίδια
που υπάρχουν σε αυτούς. Ευά-
λωτοι συμπολίτες με αναπνευστι-
κά προβλήματα επιβαρύνονται
ακόμη περισσότερο από τις τοξι-
κές αναθυμιάσεις! Επιπλέον δη-
μιουργείται πρόβλημα στην λει-
τουργία της καθαριότητας και κα-
ταστρέφονται κάδοι που έχουν
πληρωθεί από τους κατοίκους του
Βύρωνα. Έχουν γίνει ήδη σχετικές
καταγγελίες στην Αστυνομία ώστε
να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδι-
κασία για τον εντοπισμό των δρα-
στών.

Εξαιτίας τεχνικών προβλη-
μάτων τα δρομολόγια της Δη-
μοτικής Συγκοινωνίας θα εκτε-
λούνται, με βάση το ισχύον
πρόγραμμα, αλλά κάθε μία
ώρα. Συγκεκριμένα, τα δρο-
μολόγια θα αρχίζουν στις 8:00,
θα υπάρχει λεωφορείο κάθε
μία ώρα, ενώ τα δύο τελευταία
θα γίνονται  στις 13.00 και
14.15. 

Ο δήμος Δάφνης και Υμηττού  σε
συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής προσανατολισμένος στην
κυκλική οικονομία  και στην βιώ-
σιμη ανάπτυξη σε συνεργασία
με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα
εναλλακτικής Διαχείρισης Συ-
σκευασιών «Ανταποδοτική Ανα-
κύκλωση» εφαρμόζει ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα Ανταποδοτι-
κής Ανακύκλωσης στο οποίο όλοι
οι πολίτες μπορούν να ανακυ-
κλώνουν άδειες συσκευασίες,

συμβάλλοντας ενεργά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και
επιτυγχάνοντας εξαιρετικά απο-
τελέσματα για την περιοχή μας.
Το πρώτο ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα «σπιτάκια  Ανακύκλω-
σης του δήμου μας είναι τοπο-
θετημένο στο κλειστό γυμνα-
στήριο μπάσκετ «Μιχάλης Μου-
ρούτσος» στη Δάφνη και έναν
στο Υμηττό Πλατείων Ηρώων και
Πολυτεχνείου 1

Πρέπει η ανακύκλωση 
να μας γίνει τρόπος ζωής

Ο Γρηγόρης Κατωπόδης και
οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Κα-
ραγιάννης και Δημήτρης
Κόκκαλης, έγιναν δεκτοί σε
ακρόαση από την Α.Θ. Πανα-
γιότητα τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο,
την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου
2023, μετά την Θεία Λειτουργία
και ανήμερα της ονομαστικής
εορτής του Δημάρχου Βύρω-
να.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης

ευχήθηκε εγκάρδια στον Δή-
μαρχο για την εορτή του και με
την ευκαιρία τον ευχαρίστησε
για άλλη μία φορά για την θερ-
μή υποδοχή που του επιφύλαξε
κατά την επίσκεψή του στο
Δήμο Βύρωνα, τον Νοέμβριο
του 2021, με αφορμή το προ-
σκύνημα που πραγματοποίησε
στο Ιερό Μετόχι της Αναλή-
ψεως του Σωτήρος, της Ιε-
ράς Μονής Σίμωνος Πέτρας
Αγίου Όρους. Στη διάρκεια
της επίσκεψης του κ.κ. Βαρ-
θολομαίου έγινε και η επί-
σημη ανάγνωση της Πράξε-
ως.
Αγιοκατατάξεως του Οσίου

Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτη,

ο οποίος επί 26 έτη διακό-
νησε σε αυτό και ετάφη στον
περίβολό του, μέχρι και την
ανακομιδή των Ιερών λει-
ψάνων του το 1965.
Επίσης, ευχαρίστησε τον Δή-

μαρχο Βύρωνα για τους θερ-
μούς λόγους του για το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο και το πρό-
σωπό του, κατά την ανακήρυξή
του σε επίτιμο δημότη της πό-
λης και ευχήθηκε καλή επιτυχία,
για τη συνέχεια, στο έργο της
δημοτική αρχής.
Από την πλευρά του ο Δήμαρ-

χος Βύρωνα ευχαρίστησε θερ-
μά την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαίο, για την πρόσκληση
να επισκεφθεί το Φανάρι και την
φιλοξενία που προσέφερε σ΄
εκείνον αλλά και στους εκπρο-
σώπους του Δήμου Βύρωνα.
Τόνισε μάλιστα ότι «είναι με-
γάλη τιμή για τον προσφυγικό
δήμο μας η επίσκεψη του Οι-

κουμενικού Πατριάρχη και η
ανακήρυξη του σε επίτιμο δη-
μότη Βύρωνα, ο οποίος θα είναι
πάντοτε ένας φιλόξενος προ-
ορισμός για τον επικεφαλής
της Ορθοδοξίας

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.

Μετά από τρία χρόνια αναστο-

λής -λόγω της πανδημίας-  αρχί-

ζουν και πάλι στις 09/01/2023 τα

δια ζώσης προγράμματα του κέν-

τρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου

Βύρωνα.

Τα προγράμματα αφορούν: Αγ-

γλικά για τον χώρο εργασίας και

Διαδικτυακά εργαλεία και υπη-

ρεσίες στην καθημερινή ζωή και

πραγματοποιούνται στο 8ο Δη-

μοτικό Σχολείο του Δήμου Βύ-

ρωνα τις απογευματινές ώρες.

Με την ολοκλήρωση των εν

λόγω προγραμμάτων, η διά βίου

εκπαίδευση των ενηλίκων συμ-

πολιτών μας θα συνεχιστεί και με

άλλα προγράμματα που συγκεν-

τρώνουν το ενδιαφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-

φέροντος για συμμετοχή στα

τμήματα του Κέντρου Διά Βίου

Μάθησης του Δήμου Βύρωνα ::

Δήμος Βύρωνα (dimosbyrona.gr)
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Διά Βίου 
Μάθησης 

Δήμου Βύρωνα

Φωτιά 
σε κάδους 

Μειωμένα τα
δρομολόγια της

Δημοτικής 
Συγκοινωνίας!

Νέo οδοφωτισμό, σύγχρονης
τεχνολογίας LED, διαθέτει πλέ-
ον και η Αγορά του Κοπανά,
μετά την αντικατάσταση των 40
παλιών φωτιστικών που υπάρ-
χουν εκεί. Η παρέμβαση αυτή
εξασφαλίζει όχι μόνο πολύ κα-
λύτερο νυχτερινό φωτισμό
αλλά και μεγάλη εξοικονόμηση
ρεύματος για το Δήμο Βύρωνα.
Η αντικατάσταση και ο εκσυγ-

χρονισμός του φωτισμού στην
αγορά Βύρωνα, εντάσσεται στο
πλαίσιο του έργου “Ανοικτά
Κέντρα Εμπορίου” το οποίο
εκτελείται ήδη και σε άλλους

εμπορικούς δρόμους του Βύ-
ρωνα και προβλέπει πολλές
ακόμα παρεμβάσεις, όπως ανα-
καίνιση και επέκταση πεζοδρο-
μίων και άλλων κοινόχρηστων
χώρων.
Οδοφωτισμός με LED θα το-

ποθετηθεί σε όλο το Δήμο Βύ-
ρωνα. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κατωπόδης έχει ήδη υπογράψει
τη διακήρυξη για τη διενέργεια
ανοικτού διαγωνισμού, που
αφορά στην αναβάθμιση του
οδοφωτισμού σε ολόκληρη την
πόλη, ύψους 2.000.000€.

Νέος φωτισμός LED
στην αγορά του Κοπανά

Επίσκεψη του Δημάρχου
Βύρωνα στο Φανάρι

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 απόψεις

της εφημερίδας,  ούτε την

δεσμεύουν.



Επίσκεψη του Πολωνού Πρέσβη 
στο Σκοπευτήριο Καισαριανής 

ΟΠρέσβης της Πολωνίας
στην Ελλάδα, κος Artur

Lompart επισκέφθηκε  πρό-
σφατα το Μνημείο των Εκτε-
λεσθέντων στο Σκοπευτήριο,
προκειμένου να αποτίσει φόρο
τιμής στα θύματα του Ναζισμού.
Τον Πρέσβη, συνοδευόμενο,

από τον Ακόλουθο Αμύνης, Συν-
ταγματάρχη κο Jan Kurdziałek
και την επικεφαλής σύμβουλο
της Πρεσβείας, κα Ewa
Pańczak, υποδέχθηκε ο Δή-
μαρχος Καισαριανής, Χρήστος
Βοσκόπουλος στο χώρο του
Μνημείου.
Ο Πρέσβης και η συνοδεία του

έκαναν ειδική μνεία στον Ελλη-
νοπολωνό ήρωα Γεώργιο Ιβά-
νοφ-Σαϊνοβιτς, ο οποίος θεω-
ρείται ο μεγαλύτερος σαμποτέρ
των Συμμάχων κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Εκπαιδευμένος από τη Βρετα-

νική Υπηρεσία Ειδικών Απο-
στολών στη Μέση Ανατολή,
ανέλαβε την οργάνωση του δι-
κτύου πληροφοριών καθώς και
το συντονισμό των δράσεων
των διαφόρων αντιστασιακών
οργανώσεων και κινημάτων την
Ελλάδα. 
Υπήρξε ο Νο1 καταζητούμε-

νος για σαμποτάζ σε Γερμανικά
πλοία και έχει στο ενεργητικό
του ένα από τα σημαντικότερα
περιστατικά σαμποτάζ στην
ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πο-
λέμου:
σε συνεργασία με το ΕΑΜ, σχε-

δίασε και εκτέλεση δολιοφθορά
στο εργοστάσιο Μαλτσινιώτη,
όπου επισκευάζονταν οι κινη-
τήρες των αεροπλάνων της
Λουφτβάφε. 
Αυτή η ηρωϊκή του πράξη προ-

κάλεσε την πτώση 450 αερο-
σκαφών στην Β. Αφρική, γεγο-
νός που προκάλεσε, μέσα σε
διάστημα 6 μηνών, την υποχώ-
ρηση των δυνάμεων του Άξονα

έως και 2.300 χιλιόμετρα δυτι-
κά. 
Εκτελέστηκε στο Σκοπευτή-

ριο στις 4 Ιανουαρίου 1942. 
Ο Δήμαρχος Καισαριανής πα-

ρέδωσε στον Πρέσβη το φάκε-
λο για την πρωτοβουλία του
Δημάρχου να δημιουργήσει ένα
Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων
κατά του Φασισμού, εξηγών-
τας του τη σημασία και το ρόλο
ενός τέτοιου δικτύου στην επο-
χή μας, με διάφορες μορφές
φασισμού και νεο-ναζισμού να
ξεπηδούν σε όλη την Ευρώπη.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη

νέα εποχή διπλωματίας που
ανατέλει, τη Διπλωματία των
Πόλεων, και πώς μπορεί να αλ-
λάξει εθνικές στρατηγικές αν
εφαρμοστεί μαζικά και οργα-
νωμένα. Οι πόλεις ανέκαθεν
αποτελούσαν λίκνα πολιτισμού
και πυρήνες πολιτικών εξελί-
ξεων. Στο σημερινό παγκο-
σμιοποιημένο περιβάλλον η Το-
πική Αυττοδιοίκηση είναι η πλη-
σιέστερη μορφή διοικητικής ορ-
γάνωσης στον άνθρωπο, τις
ανάγκες του και τις προτεραι-
ότητές του.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν εγ-

κάρδια, ο Πρέσβης συνεχάρη
τον Δήμαρχο και προθυμοποι-
ήθηκε να βοηθήσει στη δημι-
ουργία του Δικτύου, τονίζοντας
πόσο υπέφερε η Πολωνία από
το Ναζισμό, με εμβληματικής
σημασίας μνημεία εντός των
συνόρων της, συμπεριλαμβα-
νομένου φυσικά και του Στρα-
τοπέδου Συγκέντρωσης στο
Άουσβιτς.
Η ανάπτυξη διπλωματικών

σχέσεων εκ μέρους του Δη-
μάρχου είναι μέρος της προ-
σπάθειάς του να αναδείξει, σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Σκο-
πευτήριο σε Μνημείο του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

Tοποθέτηση
τριών υπαίθριων γυμναστηρίων 

Συνέχεια από τη σελίδα 1
αναβάθμισης αθλητικών υποδο-

μών, στα τρία μεγάλα πάρκα της
πόλης, το Πάρκο Σκοπευτηρίου
(μεταξύ του ανακαινισμένου γη-
πέδου μπάσκετ και του ξερού
γηπέδου ποδοσφαίρου που θα
μεταμορφωθεί σε προπονητικό
στίβο), το Πάρκο “Άη Γιάννης – Τα
Ξύλινα”, στην Άνω Καισαριανή και
το Πάρκο Αλεξάνδρου, στην
Κάτω Καισαριανή.
Στο Σκοπευτήριο, με την ολο-

κλήρωση των παρεμβάσεων, η
περιοχή που βρίσκεται σήμερα το
υπαίθριο γυμναστήριο θα δια-

μορφωθεί σε ένα μεγάλο χώρο
άθλησης, ο οποίος θα περιλαμ-
βάνει το ήδη ανακαινισμένο γή-
πεδο μπάσκετ, 2 γήπεδα 5 επί 5
και τον προπονητικό στίβο.
Ένα ακόμη υπαίθριο γυμναστή-

ριο θα τοποθετηθεί στο Πάρκο Φι-
λαδελφείας και στο κάτω μέρος
του Σκοπευτηρίου, ακριβώς δίπλα
στην είσοδο του Πάρκου, θα το-
ποθετηθεί το λεγόμενο “δέντρο
γυμναστικής”, το 2ο στη χώρα,
μετά το Πάρκο εντός του παλαι-
ού αεροδρομίου. Η τοποθέτηση
του ‘δέντρου γυμναστικής’ και η
διαμόρφωση του υπαίθριου στί-

βου θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
της μεγάλης αναμόρφωσης του
Πάρκου του Σκοπευτηρίου, με
χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Η διπλή αναμόρφωση της Πλα-

τείας και του Σκοπευτηρίου, με
συνολική χρηματοδότηση 10 εκα-
τομμυρίων, συμπεριλήφθηκε από
το Υπουργείο στη λίστα με τα 5
εμβληματικά έργα του εθνικού
προγράμματος. τιμώντας έτσι την
ιστορική, πολιτικής, περιβαλλον-
τική και πολιτιστική σημασία των
δύο τοθεσιών, σε εθνικό επίπεδο.
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Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονι-
κής 2022 Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Κύπρου στην Έκθεση «Καισαρια-
νή 22: Ιστορίες και Προτάσεις»
Ο Δήμος Καισαριανής έχει την

τιμή να φιλοξενεί στην Έκθεση
«Καισαριανή 22: Ιστορίες και Προ-
τάσεις» βραβευμένες εργασίες
των φοιτητών του τμήματος Αρχι-
τεκτονικής του Πανεπιστημίου της
Κύπρου από τον Σύλλογο Αρχιτε-
κτόνων Κύπρου. 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύ-

πρου, στα ετήσια βραβεία του, τί-
μησε προ ημερών δύο από τις ομά-
δες του Τμήματος Αρχιτεκτονικής
του Πανεπιστημίου της Κύπρου με
τα τρία υψηλότερα βραβεία του
Συλλόγου "Βραβείο Πτυχιακής Ερ-
γασίας", "Εύφημος Μνεία Πτυχια-
κής Εργασίας" & "Ειδικό Βραβείο
Συλλογικής Κατοίκησης".
Το φετινό Βραβείο Πτυχιακής

του Συλλόγου απονεμήθηκε
στην ομάδα των Αχιλλέα Σα-
ραντέλλη, Μάριου Σολωμού και
Παντελή Νίνη, με τίτλο εργα-
σίας «MEANWHILE… ON THE
PLATFORMS»
Οι σπουδαστές γράφουν για την

εργασία τους: 
«Η Καισαριανή, ένας Δήμος με 100

χρόνια ζωής, αποτελεί δημιούρ-
γημα της μαζικής εισροής προ-
σφύγων μετά τον ελληνοτουρκικό
πόλεμο στις αρχές της δεκαετίας
του ’20. Μια ανθρωποθάλασσα,
που ήρθε, επιβίωσε και εξελίχθηκε
στηρίζοντας ο ένας τον άλλον και
φέρνοντας μαζί τους μια πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά που θα

επηρεάσει όλη την Ελλάδα. Γυρ-
νώντας στο σήμερα και τους γρή-
γορους ρυθμούς της Αθήνας, πα-
ρατηρείται μια αίσθηση αλλοτρίω-
σης και αποξένωσης του ανθρώπου
από τον εαυτό του και τον κόσμο
που τον περιβάλλει. Πλέον πια,
έχει γίνει σπάνιο φαινόμενο το
“γειτόνεμα” και κυριαρχεί ο άκρατος
ατομικισμός, όπου όλοι θέλουν να
έχουν περισσότερα από τον δι-
πλανό τους. Μπορούμε άραγε να
ξανασκεφτούμε το προσφυγικό
απόθεμα σε σχέση με το να ζούμε
μαζί, σήμερα; Πως μπορούμε να
φέρουμε αυτή τη συνθήκη σε αυτή
την εποχή που έχει τις δικές τις
προκλήσεις; Στόχος της εργασίας
μας είναι η ανάπτυξη νέων συλλο-
γικών υποδομών, καθώς και νέων
τυπολογιών κατοίκησης, που θα
αποκαταστήσουν και θα αναδεί-
ξουν τον ιστορικό ιστό και τις τυ-
πικές μονάδες της προσφυγικής
ανοικοδόμησης και παράλληλα θα
ενισχύσει το πολιτισμό και τους
καλλιτέχνες που έχουν πληγεί
μέσα από καλλιτεχνικά προγράμ-
ματα και δραστηριότητες. Οι νέες
αυτές υποδομές θα επαναπροσ-
διορίσουν την έννοια της κατοίκη-
σης, φέρνοντας από το παρελθόν
την ιδέα της συλλογικότητας και
του συν-βιώνουμε. Οι επεμβάσεις
θα είναι από ελαφριές κατασκευές
– πλατφόρμες, όπου υιοθετώντας
χαρακτηριστικά από το δομημένο
περιβάλλον, θα ολοκληρώνουν της
υφιστάμενες δομές και θα εντάσ-
σονται ομαλά στον αστικό ιστό.
Έτσι, ενώ ζούμε σε μια πόλη απο-

ξένωσης και αλλοτρίωσης, στο με-
ταξύ στις πλατφόρμες… συμβαίνει
κάτι διαφορετικό». 
Η τιμητική αυτή διάκριση έρχεται

να προστεθεί στο περσινό Βρα-
βείο Πτυχιακής που έλαβαν οι
σπουδάστριες του Τμήματος, Ιωάν-
να Χειμώνα, Μαίρη Μαυρόχαν-
να, Αγνή Κουζάρη, με τίτλο πρό-
τασης: «ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ x5». 
Και τα δύο έργα εκτίθενται στην

έκθεση «Καισαριανή 22: Ιστορίες
και Προτάσεις» που φιλοξενείται
στο αίθριο του Δημαρχείου, είναι
ανοιχτή στο κοινό τις ώρες λει-
τουργίας του Δημαρχείου, και θα
παρουσιαστούν στην έκδοση.
Η έκθεση αποτελεί επιστέγμασμα

του πρότυπου ερευνητικού και σχε-
διαστικού προγράμματος που υλοι-
ποίησαν για 3 χρόνια το Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Projective Cities
του Architectural Association του
London School of Architecture και το
Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανε-
πιστημίου της Κύπρου με τίτλο
"1922 - 2022: Γειτονιές προσφύ-
γων. Βιωσιμότητα και πολιτιστική
κληρονομιά: η περίπτωση της Και-
σαριανής". 
Την επιμέλεια της έκθεσης, τον

σχεδιασμό της επικοινωνίας του
προγράμματος αλλά και της επι-
κείμενης έκδοσης υλοποίησε το
πρωτοποριακό γραφείο Post-
Spectacular Office. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους

σπουδαστές και όλους τους βρα-
βευθέντες

Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής 2022 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

στην Έκθεση «Καισαριανή 22: Ιστορίες και Προτάσεις»



Πέτρος Φυσσούν
Φτωχός,  άρρωστος και μόνος πέ-

θανε ο ταλαντούχος ηθοποιός, ενώ
παντρεύτηκε δύο φορές.

Η δεύτερη γυναίκα του ήταν η κόρη
του ηθοποιού Κώστα Χατζηχρήστου
η Τέτα και απέκτησαν μια κόρη την
Σάνια, η οποία ασχολήθηκε με την
υποκριτική.

Το 2004 πήρε την απόφαση να μο-
νάσει αλλάζοντας το όνομά της σε
Πορφυρία,  με αποτέλεσμα να αιφ-
νιδιάσει τους γονείς της.
Το 2013 άρχισαν τα πρώτα σοβαρά

προβλήματα υγείας.
Η Τέτα έφυγε από την ζωή το 2015

κτυπημένη από τον καρκίνο. Ο Πέ-
τρος Φυσσούν έπεσε σε βαρύ πένθος
ενώ τα προβλήματα υγείας του επι-
βαρύνθηκαν.
Τις τελευταίες στιγμές της ζωής

του η κόρη του πήγε κοντά του για να
τον φροντίσει.
Nοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Σω-

τηρία και  έφυγε από την ζωή  στις
7 Δεκεμβρίου 2016 σε ηλικία 83
ετών από λοίμωξη του αναπνευστι-
κού.

Κώστας Χατζηχρήστος
Η δύσκολη περίοδος της ζωής του

άρχισε όταν έχασε ξαφνικά την Ελέ-
νη Πανταζή, την τέταρτη γυναίκα
του, μόλις στα 42 της χρόνια. Η τε-

λευταία σύζυγος του ήταν η Βούλα
Αρβανιτάκη-Χατζηχρήστου. Υπέφερε
από οικονομικά προβλήματα, ενώ τα
τελευταία χρόνια έπασχε από καρκί-

νο. Πέθανε από πνευμονική λοίμωξη
στις 3 Οκτωβρίου 2001.

Διονύσης 
Παπαγιαννόπουλος

Πέρασε τα τελευταία χρόνια της
ζωής του μόνος, καθότι άγαμος και
πέθανε στις 13 Απριλίου 1984 σε
ηλικία μόλις 72 ετών. Βρέθηκε στο
σπίτι του, λίγες μέρες αργότερα.

Προς τιμή του, ο Δήμος Διακοπτού το-
ποθέτησε την προτομή του στην πα-
ραλία του δήμου, δίπλα στην αφε-
τηρία του οδοντωτού σιδηροδρόμου
Διακοπτού-Καλαβρύτων. Ο Διονύ-
σης Παπαγιαννόπουλος έκανε πολ-
λές αγαθοεργίες, κυρίως στην πε-
ριοχή όπου γεννήθηκε, χωρίς αυτό να
είναι ευρέως γνωστό.

Σαπφώ Νοταρά 
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της

είχε κλειστεί στο σπίτι της και περ-
νούσε αρκετό χρόνο διαβάζοντας

βιβλία.
Παρόλο που έζησε τον έρωτα στα

νιάτα της, δεν απέκτησε οικογένεια
και έτσι στο τέλος της ζωής της
ήταν μόνη.
Στις 11 Ιουνίου του 1985 έφυγε από

τη ζωή μέσα στο σπίτι που έμενε τα
τελευταία χρόνια, στην πλατεία Κου-
μουνδούρου.
Έφυγε μόνη και τη βρήκαν μετά από

δύο μέρες στη συνηθισμένη της θέση
και με ένα τσιγάρο που είχε σβήσει
στο χέρι της.

Ίλυα Λιβυκού
Η Ίλυα Λιβυκού εγκατέλειψε την

ενεργό δράση το 1986. Βίωσε τον

δικό της Γολγοθά, όταν έχασε την
κόρη της Εύα από καρκίνο. Το χτύ-
πημα της μοίρας θα έβαζε οριστική
ταφόπλακα στην καριέρα της.  Αυτήν
τη δυσβάσταχτη απώλεια, δεν την ξε-

πέρασε ποτέ. Αποτραβήχτηκε από τα
φώτα της δημοσιότητας και έμεινε
στο διαμέρισμα της στην Κυψέλη. Η
υγεία της κλονισμένη, ζούσε πλέον
μόνη και ξεχασμένη.
Το 2002 υπέστη σοβαρό εγκεφαλι-

κό επεισόδιο. Στις 6 Σεπτεμβρίου
της ίδιας χρονιάς έφυγε από τον κό-
σμο για να συναντήσει τον θίασο
του παραδείσου. Ενταφιάστηκε στο
κοιμητήριο της Καισαριανής δίπλα
στην κόρη της, κατά την τελευταία
επιθυμία της.

Αλέκος Τζανετάκος
Πέρασε τα τελευταία χρόνια της

ζωής του αποτραβηγμένος απ’ όλους
και απ’ όλα, σχεδόν ολομόναχος,

μιας και παρά το γεγονός πως είχε
κάνει 17 αρραβώνες (όπως έγραψε
στην αυτοβιογραφία του), ουδέποτε
παντρεύτηκε και δεν έκανε οικογέ-
νεια.
Στις 11 Απριλίου του 2010, όταν

ήταν καταβεβλημένος από τα σοβα-
ρά προβλήματα υγείας που τον τα-
λαιπωρούσαν, πέθανε.
Μόνος του, κλινήρης για μεγάλο

διάστημα, καταπίνοντας τη μη εκπε-

φρασμένη πικρία του για όλους εκεί-
νους που τα χρόνια της δόξας ήταν
δίπλα του, αλλά μετά τον είχαν ξε-
χάσει

Ρένα Παγκράτη
Η Αθηναία ηθοποιός Ρένα Παγκρά-

τη πέθανε στα 56 της χρόνια, από
φαρμακευτική δηλητηρίαση. Τη βρή-
κε στις 25 Ιουνίου του 1998 η αδερ-

φή της στο σπίτι της. Ο θάνατός
της ήταν αυτοκτονία, απόρροια της
οικονομικής ανέχειας και της ανερ-
γίας που βίωνε τα τελευταία χρόνια.
Σε σχετική επιστολή που βρέθηκε, η

ηθοποιός ανέφερε ότι εκτός από
πολύ λίγους συναδέλφους της, κα-
νένας άλλος δεν θέλησε να την
προσλάβει ή βοηθήσει. Η ζωή της μα-
κριά από το σανίδι ήταν αυτό που την
έφερε σε οικονομικό και προσωπικό
αδιέξοδο. 
Κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο του

Βύρωνα.
Μαίρη Μεταξά

Η ηθοποιός Μαίρη Μεταξά το 1973
πραγματοποίησε την τελευταία της
κινηματογραφική εμφάνιση στην ται-
νία «20 γυναίκες κι εγώ».

Έπειτα, η Μαίρη Μεταξά σταμάτησε
να ασχολείται με την υποκριτική.
Αυτό συνέβη λόγω των προβλημά-
των υγείας, που αντιμετώπιζε. Τον Ια-
νουάριο του 1987 διακομίσθηκε
στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Ο μό-
νος που στάθηκε στο πλευρό της

στην περιπέτεια της υγείας της ήταν
ο Κώστας Βουτσάς.
Στις 10 Ιανουαρίου άφησε την τε-

λευταία της πνοή μόνη και ξεχασμέ-
νη από τους συναδέλφους και τους
συγγενείς της.
Στην κηδεία της στο Νεκροταφείου

Ζωγράφου ελάχιστοι τη συνόδευ-
σαν στην τελευταία της κατοικία.
Ανάμεσα τους ο ηθοποιός Αρτέμης
Μάτσας που στον επικήδειο είπε:
Έφυγες τυλιγμένη στη μοναξιά. Αλλά
ο θάνατος στην εποχή μας θέλει δη-
μόσιες σχέσεις.

Σωτηρία Μπέλλου
Λίγο πριν το 1950 συνεργάζεται με

τον Βαμβακάρη και κάπου εκεί ξεκι-
νά η εποχή φτώχειας για την ίδια. Για
να επιβιώσει πλένει σκάλες, ξεφορ-

τώνει λεωφορεία. Τις νύχτες κοιμά-
ται σε βαγόνια και παγκάκια. Με τα
λίγα της λεφτά αγοράζει παπούτσια
και κουβέρτες. τελικά θα καταφέρει
να νοικιάσει μια μικρή κάμαρα στην
οδό Αβάτων στο Περιστέρι και να
αγοράσει μια κιθάρα, όνειρο που το
είχε από μικρή.
Η ιστορία είναι γνωστή και η Μπέλ-

λου γίνεται διάσημη και αγαπητή.
Παρόλα αυτά ποτέ δεν κρατάει λε-
φτά στα χέρια της – τα παίζει όλα στα
χαρτιά, ακόμα και στα τελευταία της
στο νοσοκομείο βγαίνει στα κρυφά
για να πάει στη λέσχη.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 είναι

πλέον πάμφτωχη και χωρίς δουλειά.
Για να επιβιώσει πουλάει κασέτες με
τα τραγούδια της στην Ομόνοια!
Έχει ένα καρότσι και ζητά απ’ τους
περαστικούς να τη βοηθήσουν αγο-
ράζοντας τις κασέτες και τα τσιγάρα
που πουλούσε. Όταν την αναγνωρί-
ζει ένας δημοσιογράφος γίνεται θέμα
στις εφημερίδες. Το κράτος την βοη-
θά και η Μπέλλου μπαίνει στο νοσο-
κομείο, όπου και πέθανε το 1997. 
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Καλλιτέχνες που γνώρισαν την δόξα 
αλλά στο τέλος έμειναν μόνοι 



Με μεγάλη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε το 2ήμερο

Forum του Συνδέσμου Προ-
στασίας και Ανάδειξης Υμητ-
τού με τίτλο «Ο Δεκάλογος
της σωτηρίας των δασών μας
– Η επόμενη μέρα», 23 και 23
Ιανουαρίου 2023, στο Συνε-
δριακό – Πολιτιστικό Κέντρο
«Μίκης Θεοδωράκης» του Δή-
μου Αργυρούπολης.
Ο Σύνδεσμος παρουσίασε σε

Υπουργούς, Δημάρχους πόλε-
ων από όλη την Ελλάδα, εκ-
προσώπους των κομμάτων,
ανώτερα στελέχη Υπουργείων
και δημόσιων οργανισμών, σε
πλήθος και στο ευρύ κοινό
έναν Δεκάλογο προτάσεων,
με άξονα την «Τοπική Αυτοδι-
οίκηση στο Επίκεντρο της Πο-
λιτικής Προστασίας».
Παρόντες στο Forum ήταν οι κύ-

ριοι Χρήστος Στυλιανίδης,

Υπουργός Κλιµατικής Κρίσης
& Πολιτικής Προστασίας, Εκ-
πρόσωπος Προέδρου Ελληνι-
κής Κυβέρνησης, Γιώργος Αµυ-
ράς, Yφυπουργός Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, Στέλιος
Πέτσας, Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Εσωτερικών, Τάκης Θεο-
δωρικάκος, Υπουργός Προ-

στασίας του Πολίτη, Χρήστος
Σπίρτζης, Εκπρόσωπος ΣΥΡΙ-
ΖΑ – ΠΣ, Κωνσταντίνος Κυρα-
νάκης, Βουλευτής ΝΔ Νοτίου
Τομέα, Γιώργος Πατούλης, Πε-
ριφερειάρχης Αττικής, Χάρης

Ρώμας, Αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
∆ηµήτρης Παπαστεργίου, Πρό-
εδρος ΚΕ∆Ε & ∆ήµαρχος Τρικ-
καίων, Ανδρέας Σπυρόπουλος,
Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
και ο σπουδαίος Καθηγητής
Φυσικών Καταστροφών και
Πρόεδρος της Επιστηµονικής
Επιτροπής για την Αντιµετώ-
πιση της Κλιµατικής Αλλαγής
στην Ελλάδα, Κώστας Συνο-
λάκης. 
Ο Δεκάλογος του ΣΠΑΥ:
1. Εθελοντισμός: Οργάνωση &

Ενίσχυση μέσω της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης
2. Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου

Διαχείρισης των Δασών με πρό-
βλεψη για τις αρμοδιότητες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εισα-
γωγή Νέων Τεχνολογιών στη
μάχη της πρόληψης.

3. Χρηματοδότηση: Θεσμοθέ-

τηση Ανεξάρτητου Κωδικού πο-
λιτικής προστασίας στον Προ-
ϋπολογισμό των Δήμων και Συμ-
μετοχή των Συνδέσμων στα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα
4. Όργανο Πρόληψης Τοπικής

Αυτοδιοίκησης με αποφασιστική
αρμοδιότητα.
5. Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων

στους 332 Δήμους της χώρας
6. Ίδρυση Δασικής Αστυνομίας

για την επόπτευση των Δασών
7. Εθνικό Μητρώο Μελισσοκο-

μίας από την 1η Κυψέλη και έλεγ-
χος της βόσκησης

8. Εθνικό Μητρώο Ώριμων Δα-
σικών Μελετών
9. Νέες μέθοδοι αποκατάστασης

δασών – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Κα-
λών Πρακτικών
10. Δημιουργία Συνδέσμων Δή-

μων σε όλους τους ορεινούς όγ-
κους

Ο Δεκάλογος αυτός πηγάζει από
τους 5 άξονες πολιτικού σχεδια-
σμού και δράσεων, όπως τους
έχουν συνδιαμορφώσει οι 11 Δή-
μαρχοι την τελευταία 3ετία:
1.Θωράκιση του Υμηττού
2. Ανάδειξη σε Παγκόσμιο Σημείο

Αναφοράς
3. Ανάπτυξη Φιλοδασικής Συνεί-

δησης
4. «Έξυπνος Υμηττός»
5. Πολιτική Προστασία και Ενί-

σχυση Εθελοντισμού.
Παρουσία πληθώρας υπουργών,

βουλευτών, Δημάρχων από όλη
την Ελλάδα, εκπροσώπων φο-
ρέων, ιδρυμάτων και οργανισμών,
οι 11 Δήμαρχοι συντόνισαν αντί-
στοιχες στρογγυλές τράπεζες
συζητήσεων που περιλάμβαναν
θεματικές από τι Μελισσοκομία
μέχρι την Πυροπροστασία.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη

στήριξη του εθελοντικού δι-
κτύου δασοπυροσβεστών
στους 11 Δήμους και όπως
και στο πρώτο Forum διενερ-
γήθηκε τελετή βράβευσης και
των 12 ομάδων εθελοντών
δασοπυροσβεστών που φυ-
λάσσουν το πολύτιμο βουνό
μας. 
Ο Δήμος Καισαριανής, βασικός

συνεισφέρων τόσο στο όραμα
όσο και στην ανάπτυξη των πο-
λιτικών γύρω από τον Υμηττό
εκπροσωπήθηκε στο Forum από
τον Δήμαρχο Καισαριανής, Χρή-
στο Βοσκόπουλο, ο οποιος συν-
τόνιζε την στρογγυλή τράπεζα με
θέμα «Smart Υµηττός Η Κινη-
τήρια ∆ύναµη της Τεχνολο-
γίας στην Προστασία του Πε-
ριβάλλοντος» και τον Αντιδή-
μαρχο Πολιτικής Προστασίας,
Παιδείας, Τουρισμού & Οικο-
λογίας και Πρόεδρο της Περι-
πατητικής Ομάδας Υμηττού,
Μάνο Κιτσέλλη, ο οποίος συμ-
μετείχε ως ομιλητής στην
στρογγυλή τράπεζα με θέμα

«Ανάδειξη του Υµηττού σε
Παγκόσµιο Σηµείο Αναφοράς».
«Ανάδειξη του Υµηττού σε

Παγκόσµιο Σηµείο Αναφοράς»
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής

Προστασίας, Παιδείας, Τουρι-
σμού & Οικολογίας και Πρό-
εδρος της Περιπατητικής Ομά-
δας Υμηττού, Μάνος Κιτσέλ-

λης
Η Καισαριανή, έχοντας ήδη εγ-

καινιάσει το «Καισαριανή Trail»,
το πρώτο από τα 12 μονοπάτια
του δικτύου «Υμηττός Trail» για το
οποίο ο ΣΠΑΥ θα διεκδικήσει Ευ-
ρωπαϊκή πιστοποίηση, εντάσ-
σοντας τον Υμηττό στο χάρτη
του Ευρωπαϊκού περιπατητικού
τουρισμού, αποτελεί την πύλη
της Αθήνας στον Υμηττό και στα
όρια του Δήμου μας φιλοξενούν-
ται τα εμβληματικότερα σημεία

από ιστορικής και πολιτιστικής
απόψεως
Ο Αντιδήμαρχος Κιτσέλλης τό-

νισε στην ομιλία του ότι η Δημο-
τική αρχή Βοσκόπουλου, με συ-
νέργειες και κινήσεις δικτύωσης,
αναπτύσσει εδώ και τρία χρόνια
ένα σύμπλεγμα συνεργασιών
(cluster), διοργανώνει δράσεις
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
ευαισθητοποίησης και εθελοντι-
σμού, εγκαινίασε το «Καισαριανή
Trail», φιλοξένησε την 5η Πα-
νελλήνια Συνάντηση Μονοπα-
τιών, δημιούργησε την εφαρμογή
Ψηφιακού Ξεναγού «Wel-
come2Kessariani», κατασκευάσε
μικρούς βοτανικούς κήπους στα
σχολεία της πόλης, ξεκινά τους
επόμενους μήνες την δημιουργία
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης & Σύγχρονου Κέν-
τρου Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης, με χρηματοδότηση του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ-
λοντος & Κλιματικής Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και σχεδιάζει την
ίδρυση ενός Πράσινου ΙΕΚ στα
όρια της πόλης. διαμορφώνοντας
σιγά-σιγά ένα Πράσινο Κόμβο
(Καισαριανή Green Hub).Στην
αμέσως επόμενη στρογγυλή τρά-
πεζα, την οποία συντόνισε ο Δή-
μαρχος Καισαριανής, Χρήστος
Βοσκόπουλος, με θέμα «Smart
Υµηττός Η Κινητήρια ∆ύναµη της
Τεχνολογίας στην Προστασία του
Περιβάλλοντος» παρουσιάστη-
καν πρωτοπόρες ιδέες που είναι

ήδη υπό υλοποίηση από τον
ΣΠΑΥ, όπως η τοποθέτηση μη-
χανισμού ανίχνευσης πυρκαγιών
υψηλής τεχνολογίας στο βουνό,
χρήση μη επανδρωμένων οχη-
μάτων (drones) στην υπηρεσία
της δασοπροστασίας και δασο-
πυρόσβεσης, τοποθέτηση σταθ-
μών επιδιόρθωσης ποδηλάτων,
LED Ενημερωτικών Οθόνων κα-
θώς και πολυλειτουργικών στή-

Συνέχεια στη σελίδα 7

Η Ζωή στο Βύρωνα, Καισαριανή και Υμηττό Σελίδα 6

20 Forum Συνδέσμου Προστασίας και Ανάδειξης Υμηττού 



Ο Σύνδεσμος Προστασίας &
Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ.
ιδρύθηκε το 1992, με σκοπό
την προστασία του οικοσυστή-
ματος του Υμηττού και την ανά-
πτυξή του ως πνεύμονα πρασί-
νου.
Για την εκπλήρωση των σκο-

πών του ο Σ.Π.Α.Υ. εκτελεί μια
σειρά δράσεων όπως εργασίες
απομάκρυνσης χόρτων, σκου-
πιδιών και κάθε εύφλεκτης
ύλης, συντηρήσεις συστημά-
των πυρόσβεσης, συντηρήσεις
και καθαρισμούς δασικών οδών,
επισκευές πυροφυλακίων και
παρατηρητηρίων, εθελοντικές
αναδασώσεις και πληθώρα δρά-
σεων περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης για τον Υμηττό.
Διαθέτει έναν αρκετά μεγάλο

όγκο δάσους, έχει ψηλότερη
κορυφή στα 1.026 μ. και καλύ-
πτει έκταση μεγαλύτερη από
80.000 στρέμματα. Εκτείνεται
σε μήκος 23 χιλιομέτρων περί-
που ενώ το πλάτος του κυμαί-
νεται από 4 έως 6 χιλιόμετρα.
Τα γεωγραφικά του όρια είναι

βόρεια από την περιοχή της
Αγίας Παρασκευής και νότια μέ-
χρι την περιοχή της Βούλας, της
Βάρης και τη θάλασσα του Σα-
ρωνικού Κόλπου στο Αιγαίο Πέ-

λαγος.
Ο Υμηττός υψώνεται στο ανα-

τολικό όριο του λεκανοπεδίου
Αττικής, μεταξύ του νοτιοανα-
τολικού τμήματος του πολεο-
δομικού συγκροτήματος της
πρωτεύσας και των Μεσογείων,
με την κορυφή του να απέχει
μόλις 7,5 χιλιόμετρα από την
πλατεία Συντάγματος σε ευ-
θεία γραμμή.
Από γεωλογική άποψη  ανήκει

στην Αττικοκυκλαδική ζώνη. Η
σύσταση των πετρωμάτων του
είναι ασβεστολιθική, σχιστολι-
θική καθώς και σε ένα ποσοστό
από μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο.
Το πιο πολύτιμό του όμως πέ-
τρωμα είναι το κυανότεφρο
μάρμαρο, μεγάλης αξίας ήδη
από την αρχαιότητα.
Εντάσσεται στο δίκτυο Natura

και φυλάσσεται από «ζώνες
προστασίας» σύμφωνα με το
Προεδρικό Διάταγμα του
1978.Περίπου στο μέσον του
χωρίζεται σε δύο τμήματα, το
βόρειο με την ψηλότερη κορφή
του, που οι αρχαίοι Αθηναίοι
ονόμαζαν Μέγα Υμηττό και το
νοτιότερο Ελάττονα ή Άνυδρο
Υμηττό (σήμερα Μαυροβούνι
και Κόντρα). Η υψηλότερη κο-
ρυφή του λέγεται Εύζωνας

(1026 μ.).
Περικλείεται από τον οικιστικό

ιστό 11 δήμων με πάνω από
1.000.000 κατοίκους.
Αγίας Παρασκευής, Βάρης-

Βούλας - Βουλιαγμένης, Βύρω-
να, Ελληνικού - Αργυρούπολης,
Ζωγραφου, Ηλιούπολης, Και-
σαριανής Δάφνης - Υμηττού. 
Η αμοιβαία αφοσίωση στους

σκοπούς που ώθησαν στη δημι-
ουργία του ΣΠΑΥ είναι το καίριο
«συστατικό» του Συνδέσμου.

***
Ο Γιάννης Κωνσταντάτος γεν-

νήθηκε στην Αργυρούπολη το
1976 και έχει δύο γιούς, τον
Κωνσταντίνο – Γεράσιμο και τον
Δημήτρη. Είναι πτυχιούχος του
Οικονομικού Πανεπιστήμιου
Αθηνών και του τμήματος Επι-
κοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ενώ είναι και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου ΜASTER
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από
το Πανεπιστήμιο του Durham
της Μεγάλης Βρετανίας.
Είναι συγγραφέας τεσσάρων

ιστορικών μυθιστορημάτων («Η
Τελευταία Ευκαιρία», «Απέναν-
τι στο Πεπρωμένο», «Ο Έλλη-
νας Αντιβασιλέας του Σιάμ» και
«ο Αγριάνθρωπος») με τα οποία
κέρδισε την αναγνώριση των
ανθρώπων των γραμμάτων και
του πολιτισμού. Μέχρι και την
εκλογή του ως Δήμαρχος, ερ-
γαζόταν επί 12 χρόνια ως ανώ-
τατο στέλεχος σε μεγάλη εται-
ρία δορυφορικών τηλεπικοινω-
νιών καθώς και σύμβουλος επι-
κοινωνίας σε εταιρείες και πο-
λιτικά πρόσωπα.
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Συνέχεια από τη σελίδα 6
λων με παροχή wi-fi για τους πο-
λίτες που επισκέπτονται το βου-
νό και τέλος πλατφόρμες ανά-
δειξης του Υμηττού και εφαρμο-
γές επιβράβευσης για κινητό και
tablet.
Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι ένα

βουνό πριν γίνει «έξυπνο» πρέπει
να είναι καθαρό και να διαθέτει
βασική υποδομή, ειδικά ως προς
τις ανάγκες δασοπροστασίας και
δασοπυρόσβεσης, ανάγκες που ο
ΣΠΑΥ ήδη υπηρετεί με εντατική
εφαρμογή επιχειρήσεων καθαρι-
σμού αλλά και με την βελτίωση
των υποδομών μέσω της χρη-

ματοδότησης του «Πρότυπου
Σχεδίου Αναβάθμισης Υποδομών
Αντιπυρικής Προστασίας Υμητ-
τού» από το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτης» του ΥΠ.ΕΣ.
Ο Δήμαρχος σχολίασε την απου-

σία εκπροσώπου της κεντρικής
διοίκησης στη στρογγυλή τρά-
πεζα, στην οποία συμμετείχαν
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, εθελοντές δασοπυ-
ροσβέστες (τους οποίους εκ-
προσώπησε ο κύριος Μιχάλης
Γεωργάρας, από την Ομάδα Εθε-
λοντικής ∆ασοπροστασίας Και-

σαριανής) αλλά και εκπρόσωποι
εταιριών που αναπτύσσουν σχε-
τικές τεχνολογίες.
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος θύμισε

στο κοινό ότι οι τεχνολογίες και οι
υποδομές στις οποίες αναφέρ-
θηκαν οι ομιλητές δεν είναι
απλώς ιδέες, αλλά πρακτικές
που ο ΣΠΑΥ έχει ήδη ξεκινήσει να
εφαρμόζει στο βουνό και θα τις
επεκτείνει σε όλη του την έκτα-
ση, αποτελώντας ουσιαστικά και
κυριολεκτικά το πρώτο «έξυπνο»
βουνό στη χώρα.
Το σύνθημα για την αναγέννη-

ση του Υμηττού έδωσε ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Προστα-
σίας Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) και Δήμαρχος Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος, π στην αίθουσα
του δημοτικού συμβουλίου Ηλι-
ούπολης, ο Πρόεδρος ανέλυσε
τους 5 άξονες δράσεων που θα
ακολουθήσει την επόμενη διετία
για την προστασία και ανάπτυ-
ξη του Υμηττού, έχοντας ως
πρωταρχικό στόχο την ανάδει-
ξή του σε παγκόσμιο σημείο
αναφοράς και περιβαλλοντικής
διαχείρισης

2ο Forum Συνδέσμου 
Προστασίας 

και Ανάδειξης Υμηττού 

Γιάννης Κωνσταντάτος 
Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατα-
σκευής της στεγανολεκάνης
Οι εργασίες για την ανέγερση

του κτιρίου που θα στεγάσει το
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Καισαρια-
νής ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του
’21, αλλά το έργο παρουσίασε
κατασκευαστικές προκλήσεις, με

αποτέλεσμα να καθυστερήσουν.
Η εργολάβία επιτέλους μόλις

προχώρησε στην κατασκευή της
στεγανολεκάνης, εξασφαλίζον-
τας την ομαλή συνέχεια του έρ-
γου, χωρίς περαιτέρω πλέον κα-
θυστερήσεις. 
Πρόκειται για ένα έργο πνοής

που η πόλη το έχει ανάγκη εδώ

και δεκαετίες. Οι πρώτες από-
πειρες κατασκευής Κέντρου Ημε-
ρήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ξεκίνησαν το 2014, όταν η Δημο-
τική Αρχή Καμπάκα εξασφάλισε
άδεια δόμησης του κτιρίου.
Ο Δήμαρχος Χρήστος Βοσκό-

πουλος είχε δεσμευθεί ότι στη θη-
τεία του η υλοποίηση του έργου

του ΚΗΦΗ θα πάρει σάρκα και
οστά. 
Οι χώροι του κτιρίου θα καλύ-

πτουν εμβαδόν 440,49 τετραγω-
νικών μέτρων και θα φιλοξενούν
ηλικιωμένους συμπολίτες μας οι
οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης και στερούνται οικογε-

νειακού περιβάλλοντος που μπο-
ρεί να τους φροντίσει.
Οι κόποι τριών ετών αποδίδουν

καρπούς. 
Τα έργα που η δημοτική αρχή Βο-

σκόπουλου σχεδίασε, διεκδίκησε
εξασφάλισε ή παρέλαβε σε ύπνω-
ση και ενεργοποίησε υλοποιούν-
ται, μεταμορφώνοντας την πόλη.

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων Δήμου Καισαριανής



BOTANA - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Αγίας Σοφίας 56, Βύρωνας
Τηλ.: 2114060031

Αγίας Σοφίας 130 Βυρωνας  Τηλέφωνο 211720209
Κινητό 6975220305
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Εκδήλωση με πολλά μηνύ-
ματα οργάνωσε την Τετάρ-

τη 25 Ιανουαρίου στον δημοτικό
κινηματογράφο «Νέα Ελβετία»
του Βύρωνα ο Σύνδεσμος Μπάι-
ρον για τον Φιλελληνισμό και τον
Πολιτισμό, γιορτάζοντας «Ένα
τέταρτο του αιώνα» ζωής και
δράσης.
Το σχετικό βίντεο που προηγή-

θηκε του ντοκιμαντέρ του Στάθη
Ρέππα «Ο Μπάιρον στην Αττική»,
καταλήγει αναφέροντας: «Αφού
ο Μπάιρον έχει χαρακτηριστεί
‘’έφηβος της αέναης επανάστα-
σης’’, αέναη οφείλει να είναι και
η δική μας δράση,
με σύνθημα ‘’Φέρνουμε τον

Μπάιρον στον 21 ο αιώνα’’».
Στην εκδήλωση που προλόγισε ο

πρόεδρος του Συνδέσμου Μπάι-
ρον Πάνος Τριγάζης, έστειλαν
χαιρετιστήρια μηνύματα πολλοί
βουλευτές, που δεν μπόρεσαν
να παραστούν λόγω της έναρξης
συζήτησης στη Βουλή για την
πρόταση δυσπιστίας.
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το μή-

νυμα συμπόρευσης του απου-
σιάζοντος στο εξωτερικό ζωγρά-
φου Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Η εκδήλωση περιλάμβανε τα κα-
θιερωμένα πλέον κάλαντα Μπάι-
ρον που τραγούδησαν ο δημοτι-
κός σύμβουλος Γιώργος Ντόβο-
λος και ο εκπρόσωπος του Συλ-
λόγου Ηπειρωτών Δημήτρης Κω-
σταβασίλης.
Ξεχωριστή στιγμή, η σύντομη

παρέμβαση του Καλλιτεχνικού
Οργανισμού «Ιάκωβος Καμπα-
νέλλης», με οκταμελή ομάδα, η
οποία διάβασε χαρακτηριστικές
φράσεις του λόρδου Βύρωνα,
που αποτυπώνουν το ανατρεπτι-
κό του πνεύμα, την κλασική παι-
δεία του και την προσήλωσή του
στην ιδέα απελευθέρωσης της
Ελλάδας από τον οθωμανικό
ζυγό. Την ομάδα συντόνισε ο βυ-
ρωνιώτης ηθοποιός και σκηνο-
θέτης Γιάννης Παπαγιάννης. Κί-
νημα ενεργών πολιτών, ο Σύν-
δεσμος Μπάιρον για τον Φιλελ-
ληνισμό και τον Πολιτισμό, έχει
πλούσιο απολογισμό, με κορυ-
φαίο επίτευγμα την καθιέρωση
της ημέρας θανάτου του λόρ-
δου Βύρωνα (19 Απριλίου) ως
Ημέρας Φιλελληνισμού και Διε-
θνούς Αλληλεγγύης ύστερα από
συνεχή διαβήματά του στη Βου-

λή των Ελλήνων, που καρποφό-
ρησαν το 2008, με προεδρικό
διάταγμα του τότε υπουργού
Εσωτερικών Προκόπη Παυλό-
πουλου. Την σχετική πρόταση
του 2001, με βάση την οποία έγι-
νε η καθιέρωση ανάγνωσε στην
εκδήλωση η ηθοποιός Τζένη Καλ-
λέργη.
Τον απουσιάζοντα στην Κων-

σταντινούπολη για συνάντηση
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο δήμαρχο του Βύ-
ρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη, εκ-
προσώπησε και χαιρέτισε στην
εκδήλωση ο πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου καθηγητής
Γιώργος Πλακίδας, ενώ παρέ-

στησαν οι αντιδήμαρχοι Λεμονιά
Κλωνάρη, Κώστας Αγγέλης, Χρή-
στος Σπυρόπουλος και οι επικε-
φαλής δημοτικών παρατάξεων
Χρήστος Γώγος και Βάσια Σάρο-
λα, όπως και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Σοφία Δασκαλάκη και
Ορέστης Καππάτος.
Παρέστησαν επίσης με αντι-

προσωπείες η Πανιώνιος Στέγη,
ο Σύλλογος Κρητών Βύρωνα, η
Ελληνική Εστία και ο Σύλλογος
Ολυμπίων, καθώς και ο σκηνο-

Ο Μπαϊρον στον 21ο αιώνα

Kάνε μια έρευνα αγοράς 

για να δεις αν το  κατάστημα στη γειτονιά σου 

μπορεί να ικανοποιήσει την αγοραστική σου ανάγκη. 

Σίγουρα θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία σε πολλές κατηγορίες προϊόντων

και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές! 

Προτίμησε τα καταστήματα 
της γειτονιάς σου…είναι δίπλα σου!

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Δάφνης – Υμηττού καλεί εκ
νέου τους κατοίκους του Δήμου
Δάφνης- Υμηττού να δηλώσουν
συμμετοχή στον κύκλο συναν-
τήσεων – ομάδων αγωγής και
προαγωγής της ψυχικής υγείας
με θεματολογία:
1. Εκφοβισμός (Bullying) – Ηλε-

κτρονικός Εκφοβισμός – Θυ-
ματοποίηση.
Δευτέρα 06/02/2023 15.00-

17.00
2. Έμφυλη Βία – Κακοποίηση.
Δευτέρα 13/02/2023 15.00-

17.00
Οι συναντήσεις θα έχουν δίω-

ρη διάρκεια - μεταξύ 15.00-
17.00 στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του Πρώην Δημαρχείου
Υμηττού. Τις ομιλίες στους κύ-
κλους συναντήσεων – ομάδων
θα συντονίζουν τα στελέχη του

Κέντρου Κοινότητας (Κοινωνι-
κοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι).
Αναφορικά με την συνάντηση

για την ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ-ΚΑΚΟ-
ΠΟΙΗΣΗ θα είναι προσκεκλη-
μένος φορέας το Συμβουλευτι-
κό Κέντρο Αθήνας (Πολύκεν-
τρο) του Κέντρου Έρευνας για
Θέματα Ισότητας Φύλων
(ΚΕΘΙ).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-

μενοι να δηλώσουν τη συμμε-
τοχή τους από 27/01/2023 έως
03/02/2023 για τον ΕΚΦΟΒΙ-

ΣΜΟ (BULLYING) και μέχρι τις
10/02/2023 για την ΕΜΦΥΛΗ
ΒΙΑ είτε τηλεφωνικά: 213
2037822-823-824 υπόψιν κας
Σταματέλου & Δημούδη είτε στο
κεντρικό e-mail του
Κέντρου Κοινότητας: Ken-

t r o k o i n o t i t a s @ d a f n i -
ymittos.gov.gr

΄Εμφυλη βία - κακοποίηση

Ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργα-
σία με τον ΕΟΔΥ, συνεχίζει τα
δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευ-
σης κορονοϊού, την Tρίτη 31 Ια-
νουαρίου και κάθε Τρίτη και
Πέμπτη (δύο φορές την εβδο-
μάδα) για όλο το Φεβρουάριο,
στο Παλαιό Δημαρχείο Βύρω-
να, από 9:30 έως 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην
τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
Να φορούν μάσκα και να τη-
ρούν τις προβλεπόμενες απο-

στάσεις.
Για να κάνουν το τεστ θα χρει-

αστούν: ·
Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας
ΑΜΚΑ
Για το rapid test μπορούν να

προσέλθουν πολίτες όλων των
ηλικιών.
Όσο μεγαλύτερη είναι η προ-

σέλευση, τόσο αντιπροσωπευ-
τικότερο και το δείγμα
για το ιικό φορτίο της περιοχής

μας.

Δωρεάν rapid test κάθε Τρίτη και
Πέμπτη για όλο το Φεβρουάριο,

στο παλιό Δημαρχείο Βύρωνα



ΣΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ - ΚΗΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 28 -16232 - ΒΥΡΩΝΑ

ΚΙΝ: 6944665020 ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΤΟΣ: 212 1072181

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 210 7610741

Ο Δήμος Δάφνης στο πλαίσιο
της κοινωνικής πολιτικής του
ζητά την συμβουλή σας εάν είστε
εκπαιδευτικός  Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ξένων γλωσών
Πληροφορικής (εν ενεργεία, συν-
ταξιούχος, άνεργος, τελειόφοι-
τος και επιθυμείτε να στηρίξετε
μαθητές ή ενήλικες που ανή-
κουν σε ευάλωτες κοινωνικά και
οικονομικά ομάδες.
Όσοι και όσοι επιθυμούν να συμ-

μετέχουν στο πρόγραμμα του
Κοινωνικού φροντιστηρίου του
Δήμου Δάφνης και Υμηττού
(Κ.Φ.Δ.Δ.Υ.) μπορούν να απευ-
θυνθούν στη Γραμματεία του Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου στην οδό
Αμβροσίου Μοσχονησίων 9, στο
2ο όροφο πάνω από το ΚΕΠ
Υμηττού, τηλέφωνα επικοινω-
νία 2132050817 από 10 π.μ. έως
14.00

Πρόσκληση του Κοινωνικού 
φροντιστηρίου σε εθελοντές
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο Δήμος Καισαριανής, με γνώ-
μονα πάντα το κοινό καλό και με
προτεραιότητα την εξυπηρέτηση
των δημοτών του, συμμετέχει
σε άλλο ένα πρόγραμμα βελτίω-
σης υποδομών, υλικών και άϋ-
λων, αυτό του Εθνικού Προ-
γράμματος Εκσυγχρονισμού των
ΚΕΠ της χώρας. 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται

από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, με παρεμβάσεις
στα κτίρια, και αναβάθμιση τε-
χνολογικού εξοπλισμού (αγορά
υπολογιστών κλπ), με στόχο την
καλύτερη και ταχύτερη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών. 
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα

χρηματοδοτεί: 
1. Το κόστος ανακαίνισης των

υπαρχόντων ΚΕΠ
2. Το κόστος προμήθειας νέων

Η/Υ
3. Το κόστος προμήθειας εκτυ-

πωτών
4. Το κόστος προμήθειας tablet

για τους εργαζόμενους
5. Το κόστος προμήθειας tablet

για την αξιολόγηση των ΚΕΠ από
τους πολίτες
6. Το κόστος προμήθειας συ-

στήματος ηλεκτρονικής προτε-
ραιότητας εξυπηρετούμενων (για
τα μεγαλύτερα ΚΕΠ)
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-

τών (ΚΕΠ) είναι κρατικά κατα-
στήματα που συστάθηκαν με το
άρθρο 31 του νόμου 3013/2002
(ΦΕΚ 102/Α). Έχουν έδρα σε
Δήμο ή Περιφέρεια αλλά ανή-
κουν διοικητικά στο Υπουργείο
Εσωτερικών. 
Ιδρυτικός τους σκοπός είναι η

μείωση της γραφειοκρατίας και η
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πο-
λιτών σε ότι αφορά τις συναλλα-
γές τους με το δημόσιο. Ο ρόλος
τους είναι να αποτελέσουν τα
σημεία επαφής των Δημοσίων
υπηρεσιών με τους πολίτες και να
παράσχουν υπηρεσίες μιας στά-
σης.

Ο Δήμος Καισαριανής 
στο εθνικό πρόγραμμα 

Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ



Αναγνωρίζοντας τη σημασία και
την αξία που έχουν για τα παιδιά
Προσχολικής ηλικίας οι επισκέ-
ψεις σε επιλεγμένους εξωτερι-
κούς χώρους, η Διεύθυνση Βρε-
φικών - Παιδικών Σταθμών έχει ορ-
γανώσει επισκέψεις των νηπια-
κών τμημάτων στην Εθνική Πινα-

κοθήκη. Τα παιδιά συμμετέχουν σε
παιδαγωγικό πρόγραμμα, σχετι-
κό με τα εκθέματα της Πινακοθή-
κης, διάρκειας μιάμισης ώρας.
Σύμφωνα με την Υπεύθυνη Εκ-

παιδευτικών Προγραμμάτων Προ-
σχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης της Εθνικής Πινακο-

θήκης, Φρύνη Καρζή: «Τα προ-
γράμματα βασίζονται στις αρχές
της ενεργητικής μάθησης και
απευθύνονται στην ξεχωριστή
προσωπικότητα του κάθε παιδιού.
Ο σχεδιασμός εστιάζει στην εν-
σωμάτωση παιδοκεντρικών στοι-
χείων και στη δημιουργία in situ

διαδρομών ή περιοχών (νησίδων).
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν
παιχνίδια εξερεύνησης, αφηγή-
σεις ιστοριών/παραμυθιών, εργα-
στήρια δημιουργικής έκφρασης
και διαδραστικές συνεργασίες. Τα
προγράμματα αρχίζουν με προσε-
κτική εξερεύνηση των εκθεμά-

των, προκαλώντας την αυθόρμη-
τη έκφραση συναισθημάτων και
ιδεών και ολοκληρώνονται με μια
δημιουργική δραστηριότητα. Στό-
χος τους, να θέσουν την εισαγω-
γή της έννοιας του πολιτισμού
στην καθημερινότητα του κάθε
παιδιού”
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Άρχισε η ανακύκλωση και τηγανέλαιων
σε 20 σημεία στο Δήμο Βύρωνα!

Αράχωβας
Ύδρευση Θέρμανση Φυσικό αέριο είδη υγιεινής

ΑΦΟΙ Ι. ΑΡΑΧΩΒΑ ΙΚΕ Αγίας Σοφίας 115 

& Κερκύρας 24, T.K. 162 32 Βύρωνας, 

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

Εμπλουτίζεται και διευρύνεται
συνεχώς η λίστα των ανακυ-
κλώσιμων υλικών στο Δήμο Βύ-
ρωνα. Μετά από τους ειδικούς
καφέ κάδους για τη συλλογή βι-
οαποβλήτων, 20 ειδικοί κάδοι
τηγανέλαιων τοποθετήθηκαν
σε διάφορα σημεία της πόλης
μας με σκοπό την ανακύκλωσή
τους.

Τι κάνουμε 
το χρησιμοποιημένο λάδι

(τηγανέλαιο):
ΔΕΝ το πετάμε στην αποχέ-

τευση γιατί βουλώνει, γιατί δη-
μιουργούνται βουνά λίπους
στους υπονόμους και γιατί επι-
βαρύνονται οι βιολογικοί καθα-
ρισμοί
ΔΕΝ το πετάμε στα σκουπίδια

γιατί τα κάνει εύφλεκτα
ΔΕΝ το πετάμε στη θάλασσα

γιατί νεκρώνει την υδρόβια ζωή
ΔΕΝ το πετάμε στην ύπαιθρο

γιατί μολύνει το έδαφος και τα
νερά
ΔΕΝ το τρώμε εμείς γιατί βλά-

πτει σοβαρά την υγεία
Είναι πολύ σημαντικό να συλ-

λέγουμε και να ανακυκλώνουμε
το τηγανέλαιο, όχι μόνο για την
αποφυγή της ρύπανσης του πε-
ριβάλλοντος αλλά και για την
παραγωγή καυσίμου. Από 1 lt τη-
γανέλαιο παράγεται ως και 1 lt
βιοντίζελ και εξοικονομείται ως
και 90% CO2 σε σχέση με το
ορυκτό ντίζελ. Έτσι επιβαρύ-
νεται λιγότερο η ατμόσφαιρα και
το κλίμα.

Συλλογή και μεταφορά!
Μετά το τηγάνισμα συλλέγου-

με το λάδι σε πλαστικές φιάλες
έως 1,5 lt και στη συνέχεια τις
απορρίπτουμε στους ειδικούς
κάδους.
Προσοχή! Δεν συλλέγουμε λά-

δια με υπολείμματα τροφίμων
όπως π,χ, τα λάδια από σα-
λάτες ή λάδια με σάλτσες.
Επίσης δεν απορρίπτουμε
ορυκτέλαια και λάδια αυτο-
κινήτου.
Τα 20 σημεία ανακύκλωσης τη-

γανέλαιων στο Βύρωνα
Τα σημεία συλλογής των τηγα-

νέλαιων όπως αποφασίστηκαν
από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής (Αρ. Απόφ. 24/2022) του
Δήμου Βύρωνα είναι τα παρα-
κάτω:

ΣΗΜΕΙΟ 1       
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ, Αρ-

χιεπισκόπου Αθηνών Χρυ-
σοστόμου 17

ΣΗΜΕΙΟ 2 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ,

Ανθίμου Γαζή
ΣΗΜΕΙΟ 3        

ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, Κα-
ραολή και Δημητρίου 34

ΣΗΜΕΙΟ 4        
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΟΥ, Σεβδι-

κίου & Βοσπόρου
ΣΗΜΕΙΟ 5        

Ουσακίου & Κολοκοτρώνη
ΣΗΜΕΙΟ 6        

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, Κορυτσάς
& Καισαρείας

ΣΗΜΕΙΟ 7        
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

Αγίου Δημητρίου 36
ΣΗΜΕΙΟ 8        

Εμπεδοκλέους & Παναγή
Τσαλδάρη

ΣΗΜΕΙΟ 9        
Ενώπης & Αδριανουπόλεως

ΣΗΜΕΙΟ 10      
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ,

Αναλήψεως 48
ΣΗΜΕΙΟ 11      

ΚΑΡΕΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΣΟΥΣ, Λε-
ωφόρος Καρέα & Ελλήνων
Πατριωτών

ΣΗΜΕΙΟ 12      
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΕΑ, Θυμάτων

Πολέμου και 28η Οκτωβρίου
ΣΗΜΕΙΟ 13      

Λ. ΚΑΡΕΑ & ΔΑΦΝΗΣ, (Πλα-
τεία)

ΣΗΜΕΙΟ 14      
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Μεταμορ-

φώσεως 1
ΣΗΜΕΙΟ 15 

Πύρρου και Κύπρου
ΣΗΜΕΙΟ 16      

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΤΣΕΑ, (Έρμου
& Φλέμινγκ)

ΣΗΜΕΙΟ 17      
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ, (Αγίου Λαζάρου)
ΣΗΜΕΙΟ 18      

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΤΑΚΗ, (Δελη-
ολάνη)

ΣΗΜΕΙΟ 19     
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΛΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ 20     
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ, (Τσιρακο-

πούλου)

Τα νήπια των Παιδικών Σταθμών Βύρωνα, 
στην Εθνική Πινακοθήκη



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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Κολοκοτρώνη 68 Βύρωνας τηλ.:2107657110

Αφοι 
Γιαννακόπουλοι 

Κισσάμου 2 και

Ευαγγελικής 

Σχολής 

Βύρωνας 

(Πλατεία 

Αγ. Λαζάρου) 

Τηλ. 210 7644448

Κινητό

6978093077

΄Ελενα 
Κοκκινά

Τηλέφωνο 
211 42 16 065 

Κινητό:
6936 745 076 

Ιφικράτους 2 Παγκράτι
116 34 Πλατεία 
Μεσολογγίου

Όλα παραγωγής μας 
Κολοκοτρώνη 85 Βύρωνας, Τηλ. Παραγγελιών:

210 7656687

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

Email: asterakimpahar@gmail.com

Δωρεάν μελέτη στο χώρο σας
για να διαλέξετε

ποιότητα και Ασφάλεια
2.111.827.827 

ΜΙΛΑ! 
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ!

STOP
BULLYING



Gino 
Genius Παιδικά

Ρούχα
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Προκήρυξη του 9ου 
Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Απολογισμός εθελοντικής 
αιμοδοσίας 

Δήμου Καισαριανής

Απολογισμός εθελοντικής αιμο-
δοσίας Δήμου Καισαριανής
65 μονάδες αίμα ήταν ο απολο-

γισμός της σημερινής εθελοντι-
κής αιμοδοσίας που διοργάνωσε
η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Καισαριανής σε συνεργασία με το
Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματά" και το
ΕΠΑΛ Καισαριανής. 
40 μονάδες συλλέξαμε από τους

μαθητές του ΕΠΑΛ και 25 από
τους κατοίκους της πόλης.
Ευχαριστούμε όλους τους εθε-

λοντές για την προσφορά ζωής
και ιδιαιτέρως τους μαθητές του
ΕΠΑΛ και την καθηγήτρια κα
Κλαίρη Κυριακού, καθώς καλ-
λιεργεί μια κουλτούρα αλληλεγ-
γύης στην νέα γενιά μέσα από
αυτή την σπουδαία δράση! 
Το ΕΠΑΛ Καισαριανής προσφέ-

ρει ζωή εδώ και πολλά χρόνια
μέσω των εθελοντικών αιμοδο-
σιών και αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση. 
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά!

Λίγες μέρες πριν από την επέ-
τειο γέννησης του Μπάιρον (22
Ιανουαρίου 1788) ο Δήμος Βύ-
ρωνα για ένατη συνεχή χρονιά
ανακοινώνει την προκήρυξη για
τον 9ο οπανελλήνιο διαγωνι-
σμό λογοτεχνικής έκφρασης
εφήβων και νέων. Ο διαγωνι-
σμός
μας διενεργείται «στο βλέμμα

του Μπάιρον», δηλαδή, στο
πλαίσιο ενός προγράμματος που
απευθύνεται στη νεολαία της
Ελλάδας, με σκοπό να ενθαρ-
ρύνει το στοχασμό και τη λογο-
τεχνική έκφραση των παιδιών
μας. Αρχίζοντας την υλοποίηση
του προγράμματος τον Ιανουά-
ριο κάθε χρονιάς και ολοκλη-
ρώνοντας αυτό κάθε Δεκέμβριο
με την έκδοση του βιβλίου, όπου
υπάρχουν τα κείμενα των αγο-
ριών και των κοριτσιών που με-
τέχουν στο πρόγραμμα, τιμάται
η προσωπικότητα που δεσπόζει
στην πόλη του Βύρωνα και οι
αξίες του μεγάλου φιλέλληνα.
Το θέμα του διαγωνισμού για το

2023 είναι αφιερωμένο στην
αξία της ειρήνης, μια αξία που
καλείται η Ευρώπη να υπερα-
σπιστεί για μια ακόμη φορά με
τον πόλεμο να εκτυλίσσεται
στην Ουκρανία και να τραυμα-
τίζει τους λαούς της Ευρώπης
και όχι μόνο. Λαμβάνοντας υπό-
ψη την ανάγκη των λαών για ει-

ρήνη και τις καταστροφικές συ-
νέπειες του πολέμου διαμορ-
φώθηκε το θέμα του φετινού
μας διαγωνισμού ως
εξής:

ΕΙΡΗΝΗ 
Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ο πόλεμος αποτελεί άρνηση
της ειρήνης, αλλά ειρήνη δεν εί-
ναι μόνο η απουσία πολέμων,
των οποίων πάντοτε θύματα εί-
ναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και
συχνά η αλήθεια, το δίκιο και η
πολιτιστική κληρονομιά των
λαών. Στην εποχή μας, καθώς
υπάρχουν όπλα μαζικής κατα-
στροφής, ειρήνη σημαίνει προ-
στασία της ζωής στη γη και ζωή
με αξιοπρέπεια. Επείγον ζητού-
μενο και η ειρήνη του ανθρώπου
με την φύση, την οποία ύμνησε
με την ποίησή του ο Λόρδος Βύ-
ρων.
Από την αρχαιότητα μέχρι σή-

μερα δε σταμάτησαν ποτέ οι
δυνατές φωνές και οι αγώνες
υπέρ της ειρήνης και ενάντια
στη βαρβαρότητα του πολέμου.
«Επί γης ειρήνη και εν ανθρώ-

ποις ευδοκία», διαβάζουμε στη
Βίβλο, ενώ ο αρχαίος ιστορικός
Ηρόδοτος παρατήρησε με τη
σοφία της εμπειρίας ότι: «στον
πόλεμο οι γονείς θάβουν τα παι-
διά τους, στην ειρήνη τα παιδιά
θάβουν τους γονείς».
Στο τέλος του Δευτέρου Παγ-

κοσμίου πολέμου το κυρίαρχο
σύνθημα ήταν
«Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια

φασισμός».
Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν λέγοντας

ότι:
«Ο πόλεμος δεν μπορεί να γί-

νει ανθρώπινος, μόνο να κα-
ταργηθεί μπορεί»
έδωσε τη δική του ερμηνεία

για τον πόλεμο και κατέθεσε τη
δική του πρόταση για την ειρή-
νη.
Με τον ποιητικό του λόγο ο

Γιάννης Ρίτσος το 1953 έγρα-
ψε ότι:
«Μεσ’ στην ειρήνη διάπλατα

ανασαίνει όλος ο κόσμος με
όλα τα όνειρά του»
ενώ ο Κύπριος Ποιητής Θε-

οδόσης Πιερίδης επεσήμανε
την αξία του αγώνα για την
ειρήνη λέγοντας ότι:
«Η ειρήνη δεν χαρίζεται,

κερδίζεται»
Σας καλούμε να σκεφτείτε και

να απαντήσετε λογοτεχνικά, με
πεζό κείμενο ή ποίημα με αφορ-
μή – αφετηρία, μία τουλάχι-
στον, από τις παραπάνω φρά-
σεις για την ειρήνη.
Πληροφορίες για τον δια-

γωνισμό θα δίνονται στο τη-
λέφωνο 210 7609340-350
τμήμα Πολιτισμού 

Παραδοσιακά προϊόντα 

Χρυσοστόμου Σμύρνης 109, 
Βύρωνας

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

Email: kalkoument@gmail.com


