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Χίλια νήµατα ενώνουν τον Βύ-
ρωνα, την Καισαριανή και τον

Υµηττό. Σε όποιον δρόµο των
τριών αυτών πόλεων και αν βρε-
θείς, συνοµιλείς µε την ιστορία
της Μικράς Ασίας και της ένδο-
ξης Εθνικής µας Αντίστασης.
Έχουν πρόσβαση και οι τρεις, πε-
ρισσότερο ή λιγότερο, στο βουνό
Υµηττό, έναν από τους σηµαντι-
κότερους πνεύµονες της Αττικής,
την προστασία του οποίου οφεί-
λουν να επιδιώκουν µέσω και της
συµµετοχής του στον Σύνδεσµο
Προστασίας και Ανάπτυξης του
Υµηττού (ΣΠΑΥ). Συνεπάγονται
στην ίδια µητρόπολη της Ελλη-
νορθόδοξης Εκκλησίας µας. Πο-
λεοδοµικά, σε καλύτερη κατάστα-
ση είναι ο Υµηττός.
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Καισαριανή και Υµηττό

Την ∆ευτέρα 3 Φεβρουαρί-
ου στις 19.00 µ.µ. στο Πνευ-
µατικό κέντρο του Ιερού Να-
ού Αγίου ∆ηµητρίου Βύρω-
νος στα πλαίσια των Επι-
στηµονικών Θεολογικών – Ια-

τρικών Σεµιναρίων, η κα Νατά-
σα Παζαϊτη - Καραµανλή µίλη-
σε για τον καρκίνο του µα-
στού.

Πρόληψη και αντιµετώπιση.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Πρόληψη
και αντιµετώπιση

Το πρόβληµα
της σχολικής βίας

είναι πολυπαραγοντικό

Ο ∆ήµος Καισαριανής για
τον εορτασµό της Αποκριάς
διοργανώνει Αποκριάτικη πα-
ρέλαση µε άρµατα, την Κυ-
ριακή 1 Μαρτίου και ώρα
12.00µ.µ στην κεντρική λεω-
φόρο της Καισαριανής µε την
συµµετοχή των σχολείων, των
αθλητικών σωµατείων και φο-
ρέων της πόλης µας.

Μετά το πέρας της παρέλα-
σης και ώρα 13.00µ.µ θα ακο-
λουθήσει πάρτι µε συναυλία
latin µουσικής από το συγ-

κρότηµα Santa Palabra και
χορευτικά από τοπικές σχολές
χορού στην πλατεία ∆ηµάρχου
Παναγιώτη Μακρή (Πλατεία
Καισαριανής).

Την ∆ευτέρα 2 Μαρτίου
θα εορτασθούν τα Κούλου-
µα στα Ξύλινα Καισαρια-
νής.

Στις 12.00 µ.µ. θα σερβιρι-
στεί παραδοσιακή φασολάδα
και στην συνέχεια στη
13.00µ.µ θα πραγµατοποιηθεί
συναυλία µε λαϊκά, νησιώτικα
τραγούδια και γλέντι µε το
µουσικό σχήµα «Λαϊκές Στρά-
τες».

Ο ∆ήµος Καισαριανής
διοργανώνει

αποκριάτικη παρέλαση

Κούλουµα
στα Ξύλινα

Καισαριανής

Το περιστατικό µε τον ξυλο-
δαρµό του 17χρονου από συµ-
µαθητές του σε σχολείο του
Βύρωνα, αλλά και το µπού-
λινγκ που είχε υποστεί η µι-
κρότερη αδελφή του, ήρθε να
προστεθεί σε µια ανησυχητική
αλυσίδα σχολικής βίας που εµ-
φανίζεται όλο και πιο συχνά
και ως εκ τούτου, δεν αφορά
µόνο µια περιοχή, αλλά αποτε-
λεί ένα γενικότερο πρόβληµα

των καιρών µας. Ο δήµαρχος
Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπό-
δης, είναι εκπαιδευτικός και
µάλιστα µέχρι την εκλογή του,
ήταν καθηγητής της Φυσικής
στο συγκεκριµένο σχολείο.

Με αυτή τη διπλή ιδιότητα
λοιπόν και µε αφορµή το συγ-
κεκριµένο περιστατικό µίλησε
στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, τόσο για τη
σχολική κοινότητα και το πρό-
βληµα που αντιµετωπίζει, όσο

και για τις προτεραιότητες
που δίνει ως προς το θέµα αυ-
τό η δηµοτική Αρχή επί των
ηµερών του. «∆υστυχώς η
ιστορία µε το µπούλινγκ κρα-
τάει χρόνια. Και άλλα τόσα
χρόνια είναι η προσπάθεια
που γίνεται, ώστε να διερευ-
νηθεί σε βάθος το πρόβληµα
και να βρεθεί µια πραγµατική
λύση.

Συνέχεια στη σελίδα 10

Τι ενώνει Βύρωνα,
Καισαριανή, και Υµηττό
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Συνέχεια από την 1η
Η κα. Νατάσα Παζαϊτη - Κα-

ραµανλή είναι Γενική Χει-
ρουργός – Ειδική Χειρουργός

Μαστού ∆ιευθύντρια κλινικής
Χειρουργικής Ογκολογίας και
Αποκατάστασης Μαστού στο
Metropolitan General,

ΗΗ  ζζωωήή  
σσττοο  ΒΒύύρρωωνναα,,

ΕΕιιδδήήσσεειιςς  ααππόό  ΒΒύύρρωωνναα,,

ΚΚααιισσααρριιααννήή  κκααιι  ΥΥµµηηττττόό

Εκδότης:

Εκδόσεις 101

ΑΦΜ 11479986, 

∆ΟΥ Γ’ Πειραιά

Κιν. 693 655 5272  

Σελιδοποίηση, 

αναπαραγωγή 

φωτογραφιών:

Εκδόσεις 101

•••

Αρχισυντάκτρια:

Ελένη Ζαγανιάρη

- Σµυρνή

•••

Tα ενυπόγραφα 

κείµενα δεν εκφράζουν 

οπωσδήποτε τις απόψεις

της εφηµερίδας,  

ούτε την δεσµεύουν.

•••

∆ιανέµεται 

δωρεάν

Στις 9 Φεβρουαρίου έκοψε την
πίτα του το Περιφερειακό τµήµα
του Ε.Ε.Σ Βύρωνα.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την
παρουσία τους, ο Πρόεδρος του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αν-

τώνιος Αυγερινός, ο Γ. Γραµµατέας
κ. Γεώργιος Σκούµας, ο Αντιδήµαρ-
χος Πρόνοιας του ∆ήµου Βύρωνα ο
κ. Χρήστος Σπυρόπουλος, ο κ. Αλέ-
ξης Σωτηρόπουλος επικεφαλής της
δηµοτικής παράταξης «∆ύναµη Ελ-
πίδας» ο κ. Μίλτος Μπαντής επικε-
φαλής της δηµοτικής παράταξης
«Μαζί για τον  Βύρωνα» και άλλοι
επίσηµοι.

Την έναρξη έκανε ο Πρόεδρος
του τµήµατος κα Βίκυ Μακρυδάκη
µε οµιλία της που ανέφερε τα εξής:

«Επίσηµοι προσκεκληµένοι, αγα-
πητοί µας φίλες και φίλοι.

Χαίροµαι πάρα πολύ και δεν είναι
σχήµα λόγου που βρί
σκεστε σήµερα µαζί µας.

Η παρούσα εκδήλωσή µας, γίνε-
ται για τα κόψουµε τη βασιλόπιτα,
ως είθισται, αλλά κυρίως για να βρε-
θούµε όλοι µαζί και να δώσουµε τις
ευχές µας για το νέο χρόνο.

Γι’ αυτό δεν θα ήθελα να σας κου-
ράσω µε µακρόσυρτες οµιλίες.

Θεωρώ όµως απαραίτητο να κά-
νω µια σύντοµη ενηµέρωση για το
έργο του τµήµατός µας.

Αυτά τα τέσσερα σχεδόν χρόνια
που δηµιουργήσαµε το περιφερει-
ακό τµήµα του Ε.Ε.Σ. στο Βύρωνα,
προσπαθήσαµε και θα προσπαθού-
µε να είµαστε κοντά στις ευάλωτες
οµάδες των συµπολιτών µας.

Σχεδόν κάθε ενάµιση µήνα µοι-
ράζουµε τρόφιµα σε άπορες οικο-

γένειες που είναι εγγεγραµµένες
στην Πρόνοια του ∆ήµου.

Το ευχαριστώ των ανθρώπων αυ-
τών είναι για µας πιστέψτε µε  η µε-
γαλύτερη ικανοποίηση.

Επίσης άνθρωποι κατάκοιτοι, κα-
θηλωµένοι στο κρεβάτι που δεν
έχουν δικούς τους ανθρώπους, µε-
σολαβούµε και εξυπηρετούνται
από το τµήµα της νοσηλευτικής και
εντάσσονται στο πρόγραµµα «νο-
σηλεία στο σπίτι».

Όµως θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι
στον Ε.Ε.Σ. υπάρχουν τµήµατα που

σκοπό έχουν να συντρέχουν στις
έκτακτες ανάγκες. Αυτά είναι τα
τµήµατα των Σαµαρειτών, των δια-
σωστών, των Ναυαγοσωστών.

Οι άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύον-
ται ουσιαστικά, σοβαρά, απολύτως
εξειδικευµένα πολλές ώρες επί µα-
κρό χρόνο, προκειµένου ν’ ανταπο-
κρίνονται υπεύθυνα στα καθήκοντά
τους.

Είναι όλοι εθελοντές µη αµειβό-
µενοι.

Για το µεγάλο έργο που επιτε-
λούν δεν λαµβάνουν κανένα αντίκρι-
σµα οικονοµικό ή  υλικό.

Ακόµη και την στολή που φορούν
και τον εξοπλισµό τους καλύπτουν
οι ίδιοι από τους δικούς τους πό-
ρους.

Αντιµετωπίζουν ευπαθείς οµάδες
διασώζουν ζωές από θεοµηνίες,
στέκουν βοηθοί σε αρρώστους,

τραυµατίες, άπορους.
Αυτοί οι άνθρωποι µε Α κεφαλαίο

προσφέρουν τη βοήθειά τους µε
ανιδιοτέλεια.

Η χαρά, ο ενθουσιασµός και η
πληρότητα που αισθάνονται βοη-
θώντας το συνάνθρωπο, αποτελούν
γι’ αυτούς τη µεγαλύτερη αµοιβή.

Μεταλαµπαδεύουν την αγάπη, το
όραµα, την αυτοθυσία θέλοντας να
τονίσουν ότι ο άνθρωπος είναι για
τον άνθρωπο.

Σώζουν ζωές χωρίς να εξετάζουν
φυλή, χρώµα, θρησκεία.

Συντρέχουν µε προθυµία όταν
υπάρξει ανάγκη. Και τότε γι’ αυτούς
το ΕΓΩ γίνεται ΕΜΕΙΣ.

Αυτός κυρίες και κύριοι είναι ο
Ερυθρός Σταυρός.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ
από καρδιάς ο νέος χρόνος να είναι
για όλους γεµάτος υγεία, ευηµερία
και δηµιουργικότητα».

Στην Συνέχεια ο Πρόεδρος του
Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυ-
γερινός έκανε µια κατατοπιστική
οµιλία για την προσφορά 

Του Ε.Ε.Σ στην ανθρωπότη-
τα.Επακολούθησε οµιλία από τον
αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Σπυρόπου-
λο µε τον οποίο συνεργάζεται το
τµήµα του Βύρωνα.

Ο πατήρ Ειρηναίος, ευλόγησε
την πίτα η οποία ήταν προσφορά
του Σαµαρείτη  Ερυθροσταυρίτη κ.
Νίκου  Κίσκου.

Το Περιφερειακό τµήµα του Ε.Ε.Σ. 
Βύρωνα έκοψε την πίτα του

Καρκίνος του µαστού 
πρόληψη και αντιµετώπιση

Στις 26 Ιανουαρίου το απόγευµα
έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πί-
τα τους στην αίθουσα του Α’ ΚΑ-
ΠΗ ∆άφνης οι Αρκάδες ∆άφνης -
Υµηττού «Θεόδωρος Κολοκοτρώ-

νης»
Ο Πρόεδρος του συλλόγου και

υποψήφιος ∆ήµαρχος ∆άφνης
Υµηττού ∆ηµήτρης Γιαννακούρας
ευχαρίστησε τον κόσµο για την

παρουσία του και τόνισε πόσο ση-
µαντικό είναι που υπάρχουν οι
σύλλογοι και διοργανώνουν εκδη-
λώσεις που βρίσκονται κοντά
στους συµπατριώτες τους.

Έκοψαν την πίτα τους
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Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο
Βύρωνα (ΚΙΦΒ) γεννήθηκε τον Οκτώ-
βρη του 2012 και στο τέλος του Φλε-
βάρη του 2020 συµπληρώνει συνολι-
κά επτά (7) χρόνια και τέσσερις (4)
µήνες ζωής, αλλά και µιας  εξαίρετης
κοινωνικής δράσης, η οποία είναι
αναγνωρισµένη όχι µόνο στην Αθήνα
και γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και
σε αρκετά µέρη του εξωτερικού όπως
είναι η Γαλλία, η Γερµανία, η Αγγλία,
ακόµα και στις ΗΠΑ κ.α. Από τις χώ-
ρες αυτές στέλνονται κατά διαστήµα-
τα ποσότητες φαρµάκων. Από την
ίδρυσή του, το ΚΙΦΒ είχε διακηρύξει
ότι µετά το φαΐ και την στέγη τη σπου-
δαιότερη κοινωνική ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
την κατέχει το φάρµακο και ο γιατρός!

Η δηµιουργία του ΚΙΦΒ ξεκίνησε µε
πρωτοβουλία του γνωστού αγωνιστή
και πολιτικού εξόριστου της δικτατο-
ρίας ∆. Σουλιώτη και την αγκάλιασαν
αµέσως ορισµένοι προοδευτικοί αγω-
νιστές και αγωνίστριες, από τις πε-
ριοχές του Βύρωνα, του Υµηττού του
Παγκρατίου, αλλά και από άλλες πε-
ριοχές. Ανάµεσα στους εθελοντές,
που πρόσφεραν σηµαντικές υπηρε-
σίες στο ΚΙΦΒ έως και το 2019, συγ-
καταλέγονται και  δύο φαρµακοποιοί:
Η Αθ. Κουρκουτσάκη και Θαν. Αλει-
φέρης. Όλος αυτός ο αριθµός των
στελεχών – εθελοντών, που αποτέλε-
σαν την ψυχή του εγχειρήµατος, στην
µεγαλύτερη χρονική διάρκεια της λει-
τουργίας και της δράσης του ΚΙΦΒ,
έως και το έτος 2019, ανήλθαν συνο-
λικά στα 18 άτοµα.

Το ΚΙΦΒ αποτελεί µια συλλογικότη-
τα, που το κοινωνικό έργο της είναι
αφιερωµένο στους άνεργους και άπο-
ρους ή φτωχούς ανασφάλιστους και
εντάσσεται στο γενικότερο κίνηµα αν-
τίστασης. ∆εν αποτελεί ένα είδος «Κα-
λού Σαµαρείτη» αλλά µια συλλογικότη-
τα δράσης και συµβολή στον αγώνα
για να σπάσουµε τα δεινά των αντι-
λαϊκών πολιτικών, για να βγει η χώρα
από την κρίση, που µαστίζει τον ερ-
γαζόµενο λαό, για να σπάσουµε τις

αλυσίδες της Ε.Ε και των αντιδραστι-
κών πολιτικών της, και να ανοίξουν
νέοι δρόµοι για µια αληθινή ∆ηµοκρα-
τική Αλλαγή, που θα διασφαλίζει την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη,
για την ευηµερία της πατρίδας µας και
του  εργαζόµενου ελληνικού λαού.

Το ΚΙΦΒ από την ίδρυσή του, τον
Οκτώβρη του 2012, µέχρι και τον
Οκτώβρη του 2019 εξυπηρέτησε συ-
νολικά  32.584 επισκέπτες. Το έτος
2019 οι επισκέπτες ανήλθαν συνολικά
στα 3.536 άτοµα, τα οποία κατανέ-
µονται ως εξής: Για φάρµακα 3.362,
για γιατρούς 155 και για εξετάσεις 19.
Όλες οι υπηρεσίες που δίνονται από
το ΚΙΦΒ  καθώς και η παροχή φαρµά-
κων, είναι απολύτως δωρεάν. Στο
ΚΙΦΒ απαγορεύεται κάθε είδους οικο-
νοµική δοσοληψία. Βασική ψυχή του
κοινωνικού έργου που πραγµατοποι-
είται, αποτελούν τα 42 φαρµακεία του
Βύρωνα και της ευρύτερης περιοχής
των Αθηνών, τα οποία εξασφαλίζουν
τα φάρµακα στο ΚΙΦΒ για να εξυπη-
ρετηθούν οι άνεργοι και οι άποροι
ανασφάλιστοι. Σηµαντική συµβολή
στο έργο του, αποτελούν επίσης και
οι 104 γιατροί, όλων των ειδικοτήτων,
που συνεργάζονται µε το ΚΙΦΒ.

Τα πάγια έξοδα λειτουργίας του
ΚΙΦΒ, ενοίκια, φώς, νερό και έξοδα κί-
νησης για το µάζεµα των φαρµάκων,
αντιµετωπίζονται από τις µηνιαίες
συνδροµές των µελών και ιδρυτών
του καθώς και την εθελοντική συνει-
σφορά (0,50 έως και 1,00 ευρώ) από
τους επισκέπτες του ΚΙΦΒ.

Η διεύθυνση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑ-
ΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ (ΚΙΦΒ)
είναι: 

Ελλησπόντου 21, Βύρωνας ΤΚ
16232 και οι ώρες λειτουργίας του: 

Όλες τις εργάσιµες ηµέρες από
ώρα 10.30 πρωί  έως και 2 µµ. Τηλέ-
φωνα 6977 747431+ 6948 175441. 

Τα δικαιολογητικά που είναι ανα-
γκαία: Εκκαθαριστικό εφορίας και
όπου απαιτείται κάρτα ανεργίας. 

∆ηµήτρης Σουλιώτης 

Σηµαντικό και αξιέπαινο 
το έργο του κοινωνικού 
ιατρείου φαρµακείου 

Βύρωνα (ΚΙΦΒ)

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας ∆άφνης και Υµηττού 

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου
πραγµατοποιήθηκε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας
∆άφνης και Υµηττού στο κλει-

στό γυµναστήριο «ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ». 

Ακολούθησε µουσική µε το
συγκρότηµα Onirama Παρουσιάστηκε η πρόταση του

σωµατείου για την διαχείριση
των απορριµµάτων στο ∆ήµο Βύ-
ρωνα.

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυ-
χία την Τρίτη 11-2 το απόγευµα
στο ∆ηµαρχείο Βύρωνα η παρου-
σίαση της πρότασης του σωµα-
τείου εργαζοµένων για την δια-
χείριση των απορριµµάτων στην
πόλη. 

Η πρόταση αυτή είναι συνέχεια
της δράσεων του σωµατείου µε
στόχο ένα διαφορικό σχεδιασµό
της διαχείρισης των απορριµµά-
των στην πόλη µε στόχο την µεί-
ωση των απορριµµάτων που κα-
ταλήγουν στη χωµατερή, την ενί-
σχυση και διεύρυνση των ξηρών
ανακυκλώσιµων υλικών  την συλ-
λογή βιοαποβλήτων που πρέπει
να ξεκινήσει άµεσα πιλοτικά να
εφαρµόζεται από το ∆ήµο.

Αυτά πρέπει να ξεκινήσουν να
εφαρµόζονται σήµερα και όχι αύ-
ριο χωρίς την συµµετοχή ιδιωτι-
κών εταιρειών και εργολάβων.

Το σωµατείο επιµένει να  διεκ-
δικεί  το τέλος ανακύκλωσης  να
καταβάλλεται στο ∆ήµο για τα
για τα ανακυκλώσιµα α υλικά που
συλλέγει χωρίς την συµµετοχή
ιδιωτικών εταιρειών (Ιδιωτικά
εναλλακτικά συστήµατα). Ενώ
επισηµαίνει την ανάγκη  να δηµι-
ουργηθεί ενιαίος δηµόσιος φο-
ρέας διαχείρισης των απορριµ-
µάτων και ανακυκλώσιµων υλι-
κών.

Να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Βύ-
ρωνα είναι ο πρώτος και µοναδι-
κός ∆ήµος που η υπηρεσία του
∆ήµου από το 2008 έχει ξεκινή-
σει την περισυλλογή µε διαλογή
στην πηγή για  τέσσερα ανακυ-
κλώσιµα υλικά χωρίς να έχει συ-
νάψει σύµβαση µε την  ιδιωτική
εταιρεία ΕΕΑΑ. Α.Ε. των µπλέ κά-
δων.   

Στην εκδήλωση συµµετείχαν
και παρεµβήκαν στη συζήτηση
το µέλος του Π.Γ. του ΚΚΕ και
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης στη περιφέρεια Αττικής
κ. Πρωτούλης  η κ. Σακοράφα
βουλευτής του ΜέΡΑ 25 και αντι-
πρόεδρος της βουλής.  Ο δήµαρ-
χος Βύρωνα κ. Κατωπόδης,  αν-
τιδήµαρχοι ο Πρόεδρος του δη-
µοτικού συµβουλίου   οι επικεφα-
λής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων,
αρκετοί δηµοτικοί σύµβουλοι, εκ-
πρόσωποι εργατικών σωµατείων,
µαζικών φορέων της πόλης  και
εργαζόµενοι.

Να σηµειώσουµε ότι το ΚΚΕ
και η βουλευτής του ΜέΡΑ 25 κ.
Σακοράφα έχουν καταθέσει, ανα-
φορά και ερώτηση στους αρµό-
διους υπουργούς µε τα αιτήµατα
και τΙς προτάσεις του σωµατείου.

Σας επισυνάπτουµε την πα-
ρουσίαση της πρότασης του σω-
µατείου που παρουσίασε ο Πρό-
εδρος του σωµατείου Παναγιω-
τόπουλος Χρήστος και φωτό από
την συζητηση.

Το ∆.Σ

Η πρόταση 
του σωµατείου για
την διαχείριση των

απορριµµάτων

Τα φώτα στους δρόµους εί-
ναι ένα πρόβληµα που απα-
σχολεί πάρα πολύ τους δηµό-

τες του Βύρωνα.
Το θέµα του ηλεκτροφωτι-

σµού δηµιουργείται λόγω ότι
είναι παλιός ο δήµος είναι πε-
παλαιωµένα κοµµάτια τµήµατα
του δικτύου του προς όλη την
υποδοµή καλωδιώσεις  και
ιστούς πύλλαρ.

Για την αντιµετώπιση αυτών
προγραµµατίζεται εκτέλεση
ενός έργου το οποίο θα δηµο-

πρατηθεί  εντός του έτους.
Γίνονται καθηµερινά εργα-

σίες αποκατάστασης και επι-

σκευής του δικτύου ηλεκτρο-
φωτισµού (αλλαγή λαµπτήρων
αποκατάσταση βραχυκυκλω-
µάτων κλ.π.).

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εί-
ναι ότι υπάρχει ένας µόνιµος
ηλεκτρολόγος  και δεν µπορεί
να γίνουν προλήψεις µόνιµου
προσωπικού αλλά µόνον οκτά-
µηνες και εκεί δηµιουργείται
το µεγαλύτερο θέµα.

«ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ»
Μπαστάνης Νίκος

Καφετέρια - Μπαρ - Καφενείο

Στην οδό Καισαρίας

στον Βύρωνα

Τα φώτα στους δρόµους 
του Βύρωνα
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Την Κυριακή στις 9 Φεβρουα-
ρίου ο Σεβασµιότατος Μητρο-
πολίτης Καισαριανής Βύρωνα
και Υµηττού λειτούργησε στον
Ιερό Ναό Μεταµόρφωσης του
Σωτήρος Βύρωνα όπου διατέ-
λεσε την είς διάκονο χειροτονία
του Βασιλείου Παπακώστα.

Ο Νέος διάκονος είναι έγγα-

µος απόφοιτος του Πανεπιστη-
µίου Πειραιώς και έχει διατελέ-
σει ιεροψάλτης και διδάσκαλος
παραδοσιακών χορών σε διά-
φορες ενορίες του Βύρωνα.

Του ευχόµαστε από καρδιάς
να είναι πάντοτε άξιος και καλή
δύναµη στο νέο λειτούργηµα
που αναλαµβάνει.

Νέος διάκονος 
ο Βασίλης Παπακώστας Την Κυριακή στις 2 Φεβρουαρίου στις 6:30

µ.µ στο cafe Coco’s (Καραολή και ∆ηµητρίου
26), έκοψε την πίτα της η παράταξη  µε επικε-
φαλή τον Μίλτο Μπαντή.

«Μαζί για τον Βύρωνα»

∆ήµος Βύρωνα
Σχολές Γονέων για την προσχολική ηλικία

«Έξι βήµατα για την αποτε-
λεσµατικότερη επικοινωνία
στην οικογένεια»

Με ενθουσιώδη συµµετοχή
ξεκίνησε την Τετάρτη 5 Φε-
βρουαρίου, το πρόγραµµα Σχο-
λών Γονέων που πραγµατοποι-
είται κάθε σχολική χρονιά από
τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολι-
τικής και Υγείας, σε συνεργα-
σία µε τη ∆ιεύθυνση των Παιδι-
κών Σταθµών ∆ήµου Βύρωνα
στο πλαίσιο της πρόληψης και
προαγωγής της ψυχικής υγείας
των παιδιών και των ενηλίκων.
Στόχος του οµαδικού αυτού
προγράµµατος ψυχοεκπαίδευ-
σης, είναι η στήριξη του δοκι-
µαζόµενου θεσµού της οικογέ-
νειας, η ενίσχυση  του σύνθε-
του γονεικού ρόλου όπως δια-
µορφώνεται από τις σύγχρονες
κοινωνικοοικονοµικές συνθή-
κες, καθώς και η εκπαίδευση
σε λειτουργικά µοντέλα επικοι-
νωνίας. Κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων, οι γονείς έχουν
τη δυνατότητα να επεξεργα-
στούν και να λάβουν συµβου-

λευτική καθοδήγηση σε θέµατα
που αφορούν την ανάπτυξη αλ-
λά και τις σχέσεις τους µε τα

παιδιά τους, όπως: επικοινωνία
στην οικογένεια, κοινωνικοποί-
ηση, επίλυση συγκρούσεων,
ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης,
συναισθηµατική και σεξουαλι-
κή αγωγή, οριοθέτηση, κ.α. Το
πρόγραµµα πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις αρχές εκπαί-
δευσης ενηλίκων (θεωρητικό

µέρος, συζήτηση, ανταλλαγή
απόψεων και βιωµατικές ασκή-
σεις) και ολοκληρώνεται σε έξι
εβδοµαδιαίες συναντήσεις. Με
την ολοκλήρωση του προγράµ-
µατος στους γονείς παρέχεται
σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε
ηλεκτρονική µορφή για περαι-
τέρω ενηµέρωση και προβλη-
µατισµό.  Λόγω της αυξηµένης
συµµετοχής πραγµατοποιούν-
ται δύο Κύκλοι Σχολών Γονέων,
κάθε Τετάρτη και Πέµπτη, ώρα
10:30-12:00 στο Πολυδύναµο
Κέντρο Πρόνοιας (Καλλιπόλε-
ως 59 και Αγ. Σοφίας).

Το Πρόγραµµα Σχολών Γονέ-
ων θα συνεχιστεί κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους, πρωι-
νές και απογευµατινές ώρες
(θα ακολουθήσουν σχετικές
ανακοινώσεις) περιλαµβάνον-
τας οµάδες και για τη σχολική
ηλικία. Τις Σχολές Γονέων συν-
τονίζει η ψυχολόγος του Τµή-
µατος Προαγωγής Υγείας, της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Υγείας, Μαριλίνα Μπα-
δικιάν.

Τα αιτήµατα των κατοίκων
της οδό Ηπείρου 

Ο ηλεκτροφωτισµός της Β.
Ηπείρου είναι υποτυπώδης
έως και ανύπαρκτος (καµένες
λάµπες, δηµοτική κολώνα φω-
τισµού που έχει αποψιλωθεί
και δεν έχει αντικατασταθεί),
µε αποτέλεσµα να κυκλοφο-
ρούµε στην καλύτερη περί-
πτωση στο µισοσκόταδο.

Οι λάµπες φωτισµού στον
προσφυγικό διάδροµο (στενό)
µεταξύ Παν. Τσαλδάρη και
Αδαµαντίου Κοραή έχουν καεί
εδώ και ένα χρόνο περίπου,
χωρίς να έχουν αντικαταστα-
θεί.

Το τµήµα του δρόµου µετα-
ξύ Παν. Τσαλδάρη και Αδ. Κο-
ραή είναι σε άθλια κατάσταση.

Τέλος θα θέλαµε να σας
επισηµάνουµε, ότι, οι δια-
σταυρώσεις της Αδ. Κοραή µε
τους κεντρικούς οδικούς άξο-
νες των οδών Χρ. Σµύρνης και
Κύπρου είναι άκρως επικίνδυ-
νες, κυρίως λόγω έλλειψης
ορατότητας, µε αποτέλεσµα
να συµβαίνουν σοβαρά τρο-
χαία δυστυχήµατα.

Μετά τιµής 
Οι κάτοικοι

Τα αιτήµατα 
των κατοίκων

της οδού 
Β. Ηπείρου
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α     Τ Ε Λ Ε Τ Ω Ν 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

Κεντρικό
Βύρωνας 
Αγίας Σοφίας 127
Τηλ. 210.7620504
Κιν.  6944.894909

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ Υποκατάστηµα
Τήνος

Ζανάκη Αλαβάνου 58
Τηλ. 22830. 26468
Κιν.  6986.645459

Με υπευθυνότητα & εµπειρία αναλαµβάνουµε:
•Κατασκευές Μνηµείων
•Κοπή & Επεξεργασία Μαρµάρων (κατόπιν παραγγελίας)
•Μνηµόσυνα / Υπηρεσίες κυλικείου
•Άναµµα κανδηλίων & περιποίηση µνηµείων
•Στολισµούς

Πληροφορίες στο γραφείο µας εντός του ∆ηµοτικού
Κοιµητηρίου ή στο τηλέφωνο 

2107641774

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 17 
(εντός κοιµητηρίου Βύρωνα) 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ
Τ. 2107641774, F: 2107656666 Ε: deadb@otenet.gr

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
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ΣΟΥΡΤΟΥΚΩ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑΣ

Λεωφόρος Χρυσοστόµου Σµύρνης 47, Βύρωνας, τηλέφωνο επικοινωνίας / κρατήσεων : 211 - 1846571
Ανοιχτά Τρίτη - Σάββατο 18:00’ - 00:00’ και Κυριακή 13:00’ - 23:00’ 

Ηµέρες µε ζωντανή µουσική Πέµπτη, Παρασκευή και κάποιες Κυριακές µέσα στο µήνα.
Facebook: σουρτούκω
Instagram : Sourtoukw

Η «Σουρτούκω» είναι µπελαλού, είναι µεζεκλού, της αρέσουν οι πολίτικες λιχουδιές, ακούει ρεµπέτικα 
και τρατάρει το καλύτερο κρασί και τσίπουρο!

Ο ∆ήµαρχος Βύρωνα Γρη-
γόρης Κατωπόδης και η ∆η-
µοτική Πρωτοβουλία «Στάση
Βύρωνα» στις 9 Φεβρουαρίου

στις 1.30 µ.µ. πραγµατοποίησε
συνεστίαση και κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας στον πο-
λυχώρο «Άστρα». 

Η πρώτη µου  επαφή µε τον χορό
ήταν σε ηλικία τεσσάρων ετών σε
σχολή µπαλέτου.

Στα οκτώ µου χρόνια ξεκίνησα το
latin. ∆άσκαλός µου ήταν ο Πέτρος

Πετράκης. 
Με βοήθησε να αγαπήσω περισ-

σότερο το χορό και µου έδωσε µε-
γάλη χαρά όταν µου είπε έχεις τα-
λέντο και να µην το σταµατήσεις.
Αυτός ο χορός αν και ήµουνα ακό-
µα σε µικρή ηλικία ένοιωσα ότι µε
εκφράζει περισσότερο. Είδα την
διαφορά. 

Μου άρεσε ο ρυθµός, η µουσική,
η ελευθερία περισσότερων κινήσε-
ων ήταν πολύ  πιο κοντά µου σε αυ-
τό που ήθελα. Στην συνέχεια υπήρ-
ξαν και άλλοι δάσκαλοι που ο καθέ-
νας µου έδωσε και κάτι. Το βασικό-
τερο είναι ότι πήρα τις βάσεις και
ήµουνα πάντα στην αναζήτηση
ήθελα να µάθω περισσότερα πράγ-
µατα και είδη χορού. Αυτό το διαπί-
στωσα µπαίνοντας στην εφηβεία

που είχα και µεγαλύτερες δυνατό-
τητες και περισσότερες γνώσεις.
Τα είδη χορού  που έχω περάσει
ανά χρονικά διαστήµατα είναι: Bol-
lywood  (ινδικός χορός), Σύγχρο-
νος χορός,Old School και  Experi-
mental Hip-Hop (υποκατηγορίες,
είδη- στυλ του Hip-Hop), Commer-
cial, Jazz Funk, Heels Choreogra-
phy (εµπορικό πιο feminine στυλ
του Hip-Hop προερχόµενο από την
Αµερική της δεκαετίας του '90.
Αναµεµιγµένες τεχνικές Hip-hop µε
γραµµές και τεχνικές µοντέρνου
χορού χορεύεται και σε τακούνια
στυλ που χορεύεται στα video
clips, για καλλιτέχνες σε σχήµατα,
τηλεόραση κ.λπ. κάνω µαθήµατα µε
τον Νο1 του είδους Τάσο Ξιαρχο-
γιαννόπουλο) Reggaeton-twerk-
afrobeats (αφρολατινοαµερικανικό
είδος της Street Latin κουλτούρας),
Dancehall(Street/party είδος χορού
προερχόµενο από την Τζαµάικα).
Musical Theatre Jazz (κάνω µαθή-
µατα µε την Άννα Αθανασιάδη) τε-
χνικό είδος µοντέρνου Jazz χορού
που χορεύεται σε θέατρα, Musical
κλπ.  

Το επαγγελµατικό πτυχίο που κά-
νω σε επίπεδο Intermediate είναι
το 1ο από τα 3 της Αγγλικής Ακα-
δηµίας χορού Imperial Society of
Teachers of Dancing (I.S.T.D) σε
επίπεδο επαγγελµατικής κατάρτι-
σης ενός τεχνικού χορευτή στο
Modern Theatre Dance (Μοντέρνο
χορό). Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα
άλλα δύο πτυχία είναι το (Advanced
1 & 2) από τα οποία το καθένα έχει
διάρκεια προετοιµασίας εξετάσεων
1 µε 1µιση χρόνο(µε την προϋπό-
θεση τουλάχιστον 3ετους ελεύθε-
ρης φοίτησης και γνώσης τεχνικών
µοντέρνου χορού). 

Είµαι κάτοχος του Full Bronze
Professional πτυχίου σε American
Latin & Smooth από Gene Kelly
Syllabus.Και στα άµεσα σχέδια µου
είναι και το πτυχίο Associate του
οµίλου I.D.T.A(International Dance
Teachers Association) για τους In-
ternational Latin χορούς (5 Dance). 

Την  αλµατώδη εξέλιξή µου τα τε-
λευταία δύο χρόνια την οφείλω σε
δύο ανθρώπους τον Ηλία Καρατζο-
γιάννη και την Ελένη Λαγκαδινού µε
την οποία  έχουµε και µία συγγενι-
κή σχέση. Οι σπουδές µου συνεχί-
ζονται  ακόµα γιατί ο χορός εξελίσ-
σεται και θέλω να γίνω καλύτερη
χορεύτρια σε νέα είδη. Θέλω να εί-
µαι ανταγωνιστική για αυτό  παίρνω
µαθήµατα από τους καλύτερους
χορογράφους στην Ελλάδα. 

Παράλληλα διδάσκω στο Κέντρο
Χορού και Πολιτισµού "Πολυµήλη"
Latin & Ballroom σε αρχάριους ενή-
λικες και παιδιά και κάνω και κά-
ποια ιδιαίτερα µαθήµατα Ευχαρι-
στώ πολύ τον ∆ιευθυντή του Συλλό-
γου Χάρη Μπακόπουλο και το διοι-
κητικό συµβούλιο που µε εµπιστεύ-
τηκαν δίνοντας µου την ευκαιρία να
κάνω αυτό που αγαπώ περισσότε-
ρο και αποκτώντας εµπειρία στη δι-
δασκαλία να µοιραστώ τις γνώσεις
µου µε τη νέα γενιά µικρών και µε-
γάλων χορευτών. 

Η Άρτεµις είναι ένα πολύ όµορ-
φο και νέο κορίτσι ξέρει τι θέλει και
κυνηγάει το όνειρό της µε όσα πε-
ρισσότερα εφόδια µπορεί να έχει. 

Πέρασε στο 3ο έτος Θεατρικών
σπουδών στο Εθνικό Καποδιστρια-
κό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Εµείς της ευχόµαστε να εκπλη-
ρώσει το όνειρό της και να έχει
πάντα επιτυχίες στην ζωή της.

«Στάση Βύρωνα» Ο χορός είναι το πάθος µου!
Άρτεµις Αλµπάνη 
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Ένας νέος κόσµος πολύπλο-
κος πολυπολικός, πολυεθνικός
και επικίνδυνος και πώς να
αποκρυπτογραφηθεί 

Ενώ τα προηγούµενα χρόνια
ήταν σχετικά πιο εύκολο να κα-
τανοηθεί και να βρεθούν κάποι-
ες λύσεις είτε να βρεθεί µια
ισορροπία ο νέος κόσµος που
αλλάζει και παίρνει διάφορες
µορφές είναι απείρως πιο δύ-
σκολο να εξηγηθεί µε ποιους
κανόνες δουλεύει και πως θα
καταλήξει τα επόµενα χρόνια.

Την περίοδο του ψυχρού πο-
λέµου υπήρχε ένας καταρχήν
διπολισµός ο οποίος είχε µορ-
φή γεωπολιτική και ιδεολογική
µε σύνολο µεγάλων κρατών και
συµµάχων οι οποίοι εµάχοντο
να επικρατήσει ο ένας επί του
άλλου, µε έναν τρίτο πόλο
ασύνδετο που λογίζονταν σαν
τρίτος κόσµος όχι ενοποιηµέ-
νος αλλά υπάρχον, υπήρχε µια
σχετική ισορροπία και οι τριβές
– συγκρούσεις υπήρχαν σε διά-
φορα κράτη που κάθε συνασπι-
σµός ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και σύµµαχοι
έναντι ΕΣΣ∆ και σύµµαχοι.

Η ισχύς των δύο µεγάλων
κρατών ΗΠΑ και Ρωσίας επι-
βάλλονται στους πιο ανίσχυ-
ρους συµµάχους αλλά δηµιουρ-
γούσαν µια σχετική  σταθερότη-
τα και προβλεπτικότητα µε εξαί-
ρεση κάποιες κρίσεις τύπου
Κούβας ή του Βερολίνου. Η
ύπαρξη πυρηνικών οπλών
αµοιβαίας καταστροφής απέ-
τρεπε την συνολική τάση να
επιβληθεί ένας συνασπισµός
έναντι του άλλου προϋπόθεση
µια  τόσο µεγάλη σύγκρουση
που ακριβώς θα ήταν τεράστιας
κλίµακας και µη προβλεπόµε-
νης επικράτησης του ενός ή
του άλλου ήταν ανασταλτικός
παράγων και δηµιουργούσε µια
ισορροπία που µπορούσε να
διατηρηθεί.

Μετά την κατάρρευση κυρίως
οικονοµική της ΕΣΣ∆ µε τους
συµµάχους της από το 1991 µέ-
χρι περίπου το 2016 υπήρχε η
επικράτηση των ΗΠΑ και των
Ευρωπαίων  συµµάχων λογιζο-
µένων σας δύση γενικότερα,
επεκράτησε λόγω της αδυνα-
µίας Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας, και
άλλων δυνάµεων µικρότερης
δυναµικότητας. Τότε επεκτάθη-
κε και η ελεύθερη  οικονοµία µε
άνοιγµα αγορών, εµπορίου και
απελευθέρωση αγορών.

Το κυρίως πρόβληµα για τις
ΗΠΑ ήταν η τροµοκρατία και
κάποιες επεµβάσεις σε διάφο-
ρα κράτη όπως το ΙΡΑΚ το Αφ-
γανιστάν και σε άλλα µικρότερα
κράτη.

Τώρα όµως τα πράγµατα αλ-
λάζουν σε πολλά επίπεδα. Και η
οικονοµική άνοδος της Κίνας
για σαράντα χρόνια από το
1978 περίπου και τη µερική
απελευθέρωση της οικονοµίας
επί Ντεγκ Σιαπιγκ δηµιούργησε
ένα δεύτερο πόλο µετά τις ΗΠΑ
που πλέον έχει αποκτήσει τέ-
τοιο µέγεθος και ισχύ (οικονο-

µική στρατιωτική, πολιτική) που
δεν  µιλάµε για  κράτος κυρίαρ-
χο (ΗΠΑ) αλλά  για πολυπολικό
κόσµο . Η Ρωσία πάλι ισχυρο-
ποιήθηκε οικονοµικά ενώ ανα-
διαρθρώθηκε και εκσυγχρονί-
στηκε και στρατιωτικά µε νέα
ηγεσία. (Πούτιν). Η Ινδία σιγά –
σιγά και ποιο αργά από την Κί-
να αναδύεται σαν άλλος πόλος.
Η Ιαπωνία ενώ είχε µία άνοδο
αξιόλογη από αρχές δεκαετίας
–’80 τελικά µε την οικονοµική
κρίση του 1997 επιβραδύνθηκε
µαζί µε τις τίγρεις της Ασίας
που την έπληξε και χωρίς την
στρατιωτική ισχύ αναχαιτίστηκε
από τις ΗΠΑ σαν ανταγωνιστής
και ελέχθηκε στρατιωτικά µέ-
νοντας µία Soft Pawer και όχι
Ηard  Pawer  και ταυτόχρονα
αναχαιτίστηκε η οικονοµική της
άνοδο. Η Ε.Ε. µε ηγέτη την Γερ-
µανία αναπτύχθηκε αύξησε τα
µέλη της αλλά δεν προχώρησε
η συνοχή της και  κυρίως η αυ-
τόνοµη στρατιωτική και γεωπο-
λιτική ισχύς της παραµένοντας
ελεγχόµενη µέσω ΝΑΤΟ στις
ΗΠΑ ενώ έχει όλες τις δυνατό-
τητες να εξελιχτεί σε αντίστοιχο
µε τις ΗΠΑ γεωπολιτικό ρόλο  (
Ηard  Pawer) δεν το έχει πραγ-
µατοποιήσει ακόµα. Τα κράτη
της παραµένουν αυτόνοµα και
η λειτουργία της µε συµβιβα-
σµούς και συναινέσεις και αργό
ρυθµό λήψεις αποφάσεων κω-
λυσιεργεί   επικίνδυνα για τον
µέλλον της.

Το νέο πολυπολικό, πολυε-
θνικό, πολυθρησκευτικό κόσµο
µε τις επικίνδυνες ενισχύσεις
(πληθυσµιακές,  οικονοµικές,
στρατιωτικές) διαφόρων µεσαί-
ων κρατών – δυνάµεων όπως
Τουρκία, Ιράν, Πακιστάν, Βραζι-
λία, Αίγυπτος, που συµµαχούν
σε διάφορους συνδυασµούς
µεταξύ τους διαταράσσουν το
παγκόσµιο σύστηµα ισχύος και
το καθιστούν δυσεξήγητο. ∆η-
µιουργούν περίεργες και ανορ-
θόδοξες συµµαχίες που εκ
πρώτης όψεως φαίνονται πε-
ρίεργες λόγω διαφορών µεταξύ
τους. Συµµαχία  Ρωσία- Κίνα,
τρίγωνο Ρωσίας Ιράν Τουρκίας,
Κίνα – Πακιστάν. Σε άλλη συµ-
µαχία βλέπουµε διαφορές πε-
ρίεργες αλλά συντονισµό µετα-
ξύ τους όπως Ρωσία – Ιραν –
Τουρκία (Χριστιανικό, Σιιτικό ,
Σουνιτικό κράτη αντίστοιχα).

Αντίστοιχα η σχέση ΗΠΑ –
Ε.Ε. ενώ έχουν πολλά κοινά αλ-
λά και διαφορετικούς λαούς εί-
ναι ανταγωνιστές οικονοµικά
και επικρατεί έως και πολεµικό
καθεστώς µεταξύ µεγάλων εται-
ρειών (boeing -  Airbus,VW –G
Motors στις µεταξύ εταιρειών
και κράτους π.χ. Google, Face
book, κλπ. µε την Ε.Ε. την επι-
τροπή ανταγωνισµού µε πρό-
στιµα µεγάλα και αψιµαχίες.
Επιπλέον έχουν αρχίσει και οι-
κονοµικοί εµπορικοί πόλεµοι µε
δασµούς, εµπάργκο και άλλους
τρόπους .

Εν  ήδη οικονοµικού πολέµου

από τα ισχυρά µεγάλα κράτη
εναντίον µικρότερων είτε αντί-
στοιχα και µεγάλων µεταξύ τους
(ΗΠΑ, ΚΙΝΑ, Ε.Ε.).  Επιπλέον
υπάρχει και κινητικότητα σε συ-
νασπισµό. Βλέπει κανείς την τά-
ση της Τουρκίας εξόδου δυνη-
τικά από ΝΑΤΟ και προσέγγιση
Ρωσία.

Βλέπουµε ανατροπές συµµα-
χική και νέες συµµαχίες είτε
προσωρινές είτε ποιο µακρο-
πρόθεσµες. Επίσης βλέπουµε
κινήσεις επηρεασµού είτε
πλήγµατα στο εσωτερικό των
κρατών µέσω επηρεασµού των
ψηφοφόρων είτε µε εξεγέρσεις
στο λαό άλλου κράτους. Επιρ-
ροή της Ρωσίας στις εκλογές
των ΗΠΑ, είτε συµµετοχή των
ΗΠΑ για επηρεασµό  των κατοί-
κων της Ουκρανίας για εξέγερ-
ση κατά της Ρωσίας και διά-
σπαση συµµαχίας και προσάρ-
τηση µε την Ε.Ε. και ΝΑΤΟ µελ-
λοντικά.

Αντίστοιχα επέµβαση νέας
µορφής της Ρωσίας στην Κρι-
µαία µε εισβολή υβριδικής µορ-
φής µε στρατιωτικούς που δεν
φέρουν χαρακτηριστικά του
κράτους απ’ όπου προέρχονται
(Ρωσία).

Επίσης βλέπουµε και θα δού-
µε συγκρούσεις στρατιωτικές
µε πολέµους  δια αντιπροσω-
πειών proxinword . Βλέπουµε
Σαουδική Αραβία να πολεµάει
µε την Υεµένη που ενισχύεται
από το Ιράν και έχουν διάφορες
θρησκείες Σιιτες - Σουνίτες

Επιπλέον έχουµε διαφορές
µε ανοδική πληθυσµιακή έκρη-
ξη, είτε πληθυσµιακή στασιµό-
τητα είτε µείωση (Μουσουλµα-
νικά κράτη) µε έκρηξη πληθυ-
σµού (Τουρκία, Αίγυπτος, Πακι-
στάν, Ινδονησία κλπ) στα κράτη
µε στασιµότητα, µείωση  πλη-
θυσµιακά είτε γήρανσης πληθυ-
σµού (Γερµανία, Ιαπωνία, Ελλά-
δα κ.λπ.)

Επίσης υπάρχει και επεκτεί-
νεται η διαφορά φιλελευθέρων
έναντι αυταρχικών κρατών και
αντίστοιχα ηγετών αυταρχικά
κράτη όπως η Ρωσία, η Κίνα, η
Τουρκία κυβέρνηση χωρίς δη-
µοκρατία η προσχηµατική υπο-
τιθέµενου κάποιου τύπου ηµι-
δηµοκρατίας.

Αντίστοιχα βλέπουµε δηµο-
κρατικά κράτη µε θεσµούς αντί-
στοιχους άλλα µε ίσου τύπου
αυταρχικούς Ηγέτες. Βλέπε
Τράµπ  και Τζόνσον στις ΗΠΑ
και Βρετανία είτε στην Ουγγα-
ρία (Ορµπάν). 

Επίσης έχουµε περίεργους
κυβερνοπολέµους  όπου γίνεται
επίθεση από Χάκερ είτε οργα-
νωµένα είτε όχι χωρίς να µπο-
ρεί να κατηγορήσει τυπικά ένα
κράτος που µπορεί να  εντοπί-
ζονται περίπου.

Από που προέρχονται οι επι-
θέσεις.

Αν προσθέσουµε τροµοκρα-
τία στα δίκτυα τροµοκρατών
που διαχέονται σε οµάδες συν-
τονισµένες αλλά σε πολλά δια-

Ενας νέος κόσµος πολύπλοκος
πολυπολικός, πολυεθνικός και επικίνδυνος

φορετικά κράτη και κυρίως ενο-
ποιηµένων µέσων θρησκείας
κυρίως Μουσουλµάνοι.

Επίσης µουσουλµανικές εξε-
γέρσεις είτε επαναφορές αυ-
ταρχικών µουσουλµανικών κα-
θεστώτων δηµιουργούν πολλές
αντιθέσεις εσωτερικά των κρα-
τών (Αίγυπτος, Συρία Λιβύη
κλπ).

Επίσης έχουµε τις µετανα-
στευτικές ροές κλίµακας (είτε
λόγω πολέµου είτε για οικονο-
µικούς λόγους δηµιουργούνται
άλλου τύπου προστριβές και
προβλήµατα σε κράτη ιδίων ει-
σόδων όπως η Ιταλία και η Ελ-
λάδα που βρίσκονται στα σύνο-
ρα Ευρώπης και µουσουλµανι-
κού κόσµου.

΄Εχουµε  και εσωτερικούς
διχασµούς  στο εσωτερικό των
κρατών για διάφορους λόγους.
Είτε λόγω κατεύθυνσης  της
Περσίας µια χώρας. (Μεγάλη
Βρετταννία) είτε λόγω ιδεολογι-
κής διαφοράς (ΗΠΑ) είτε τάση
κατεύθυνσης του πληθυσµού
σε ποιο κοσµική ή θρησκευτική
κατεύθυνση (Τουρκίας) είτε αν-
τίστοιχα στην Ελλάδα µε διπλά
διλλήµατα είτε τεχνητά είτε
πραγµατικά (Ελλάδα – ∆ύση –
Ανατολή, είτε
αριστερά δεξιά. (µνηµόνιο αντι-
µνηµόνιο).

Αν σκεφτούµε ότι έχουν αυ-
ξηθεί τα κράτη που έχουν πυ-
ρηνικά όπλα και υπάρχει δια-
σπορά αυτών και µάλιστα µε
ηγέτες οι οποίοι είτε διοικούν
αυταρχικά κράτη όπως η Βό-
ρεια Κορέα) είτε µε ηγέτες µε
ασταθή προσωπικότητα όπως ο
Τράµπ  είτε µε κράτη που πα-
γίων αντιµάχονται όπως το Πα-
κιστάν. Και η Ινδία τότε περι-
πλέκεται ακόµη περισσότερο η
κατάσταση.

Επιπλέον έχουµε και την πα-
ραπληροφόρηση που υπάρχει
µέσω Fake news από ιντερνέτ
που δηµιουργεί συγχύσεις και
σύγχυση στο µέσο άνθρωπο
όταν δεν έχει µόρφωση και  κρί-
ση ούτε να µπορεί να ξεσκαρ-
τάρει ποια µηνύµατα  είναι αλη-
θινά ή  κατευθυνόµενα δια διά-
φορους λόγους (κοµµατική
προπαγάνδα, επηρεασµός,
σκοπιµότητες διαφορές κλπ.

Όλες αυτές οι περίπλοκες
καταστάσεις δηµιουργούν µια
νέα κατάσταση η οποία µε τις
τεκτονικές αλλαγές ισχύος των
µεγάλων κρατών και τις πολλές
αποφάσεις ψεύτικων συµφε-
ρόντων των κρατών είτε τον συ-
νασπισµό κρατών δηµιουργούν
τα επόµενα χρόνια πολύ επικίν-
δυνη κατάσταση η οποία µπο-
ρεί να προκαλέσει  από διάφο-
ρες αφορµές που µπορεί να ξε-
κινήσει είτε από κάπου από τα
επικίνδυνα και αναµενόµενα
σηµεία του πλανήτη.

Όπως (Συρία, Λιβύη, Ουκρα-
νία, Κίνα, Taiwan είτε από ανε-
ξέλεγκτη επέκταση κάποιου
επικίνδυνου ιού όπως ο ιός της
νέας επιδηµίας από την επαρ-
χία Γιουχάν  της Κίνας.

Ας ελπίσουµε να βρεθούν νέ-
ες συναινέσεις και ισορροπίες
γεγονός αρκετό δύσκολο. Το
εναλλακτικό είναι επικίνδυνο
και εφιαλτικό . Ας ελπίσουµε ότι
δεν θα γίνει. Εδώ είµαστε για να
δούµε τι θα συµβεί.

Άγγελος Καλαντζής
Αξιωµατικός  Π.Α. 

έν αποστρατεία 
Ο αρθρογράφος είναι µια σει-

ρά µεγαλύτερος από τους δύο
προηγούµενους Αρχηγούς Αε-
ροπορίας και ασχολείται µε θέ-
µατα γεωπολιτικής, γεωοικονο-
µίας και υψηλής στρατηγικής.

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 74 και Τµώλου, Βύρωνας 
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Ο πολιτιστικός σύλλογος
�Κέντρο χορού και Πολιτισµού
“Πολυµήλη” ιδρύθηκε το 2013
από µία οµάδα ανθρώπων που
έχει ως µοναδικό κίνητρο την
αγάπη για τον χορό και την πα-
ράδοση.

∆ιοικείται από πενταµελές αι-
ρετό διοικητικό συµβούλιο, έχει
έδρα στην Καισαριανή και σκο-
πό του τη διάσωση, διαφύλαξη,
διάδοση, αναβίωση και προ-
στασία της ελληνικής χορευτι-
κής λαϊκής παράδοσης, της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς, των
ηθών και των εθίµων και του
χορού ως τέχνη έκφρασης του
ανθρώπου. Από τον Φλεβάρη
του 2015 είναι µέλος του ∆ιε-
θνούς Συµβουλίου

Χορού της UNESCO.
Το όνοµα Πολυµήλη προέρ-

χεται από την Ιλιάδα του Οµή-
ρου. Η Πολυµήλη ήταν η καλύ-
τερη και η οµορφότερη του χο-
ρού στο ναό της θεάς Αρτέµι-
δος. Κόρη του Φύλαντα, την εί-
δε ο θεός Ερµής σε χορό προς
τιµή της θεάς και την ερωτεύ-
τηκε. Απέκτησε από αυτόν ένα
παιδί, τον Εύδωρο, που αργό-
τερα συνόδευσε τον Αχιλλέα
στην επίθεσή του στην Τροία,
ως αρχηγός των Μηρµιδόνων.

Ο σύλλογος, παρά το µικρό
διάστηµα ύπαρξής του, έχει κά-
νει έντονη την παρουσία του
στα πολιτιστικά δρώµενα, διορ-
γανώνοντας τουλάχιστον δύο
παραστάσεις κάθε έτος, συµ-
µετέχοντας σε εκδηλώσεις και
φεστιβάλ συλλόγων εντός και
εκτός Αττικής αλλά και στο
εξωτερικό (Batumi/Georgia –
Batumi Festival 2018), εκδίδον-

τας ετήσια θεµατικά ηµερολό-
για, διοργανώνοντας επιµορ-
φωτικά σεµινάρια µε θέµα τους
παραδοσιακούς χορούς από
διάφορες περιοχές της Ελλά-
δος µε εισηγητές καταξιωµέ-
νους χοροδιδασκάλους και
ερευνητές και συµµετέχοντας
ενεργά στη διαµόρφωση της
πολιτιστικής ταυτότητας της
περιοχής µας.

Παράλληλα, έχει συµµετάσχει
σε διάφορες τηλεοπτικές εκ-
ποµπές µε θέµα τον χορό και
την παράδοση.

Τον Γενάρη του 2017 ο Σύλ-
λογός µας αδελφοποιήθηκε µε
το Σύλλογο Ελεύθεροι Πολιορ-
κηµένοι της Ιεράς Πόλεως του
Μεσσολογγίου, ενώ ιδιαίτερα
στενή είναι η συνεργασία µας
µε το Τµήµα Πειραιά του ∆ιε-
θνούς Συµβουλίου Χορού της
UNESCO µε συµµετοχή µας σε
όλες του µουσικοχορευτικές
παραστάσεις που διοργανώνει.

Στο σύλλογό µας διδάσκονται
τα περισσότερα είδη χορού
(µπαλλέτο, oriental, παραδο-
σιακοί ελληνικοί χοροί ενηλί-
κων και παίδων, σύγχρονος χο-
ρός, µοντέρνος χορός, Latin
χοροί (σε ενήλικες και παιδιά),
Zumba (ενηλίκων και παιδικό),
Hip Hop / Street Dance, Αργεν-
τίνικο Τάνγκο, ενώ παραδίδον-
ται και µαθήµατα Pilates, µε το
µεγαλύτερο δυναµικό µας να
αποτελεί η οµάδα των παραδο-
σιακών ελληνικών χορών. 

Τα ενεργά µέλη του συλλό-
γου υπερβαίνουν σήµερα τα
150. Πρόεδρος του Συλλόγου
είναι ο κ. Χάρης Μπακόπουλος,
ο οποίος είναι και ο χοροδιδά-
σκαλος.

Κέντρο Χορού 
και Πολιτισµού 
«ΠΟΛΥΜΗΛΗ»

∆ηµήτρης Ν. Ζαγανιάρης

Φαρµακευτικά φυτά
Υφηγητής Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης 

Αγγελική.―Βοτ. Γένος φυτών
τής οικογένειας των Σκιαδιοφόρων.
Παρ' ήµιν δύο είδη φύονται εξ ών τό
κοινότερον Αγγελική ή άγρια κοινώς
νεροκάλαµο καλούµενον (Οίτη) κοι-
νόν είδος καθ’ όλην την Κεντρικήν
Ευρώπην, Είναι φυτόν πολυετές, µέ
υψηλόν, ραβδωτόν καί προς τά άνω

διακλαδιζόµενον βλαστόν φύλλα δίς
ή τρις πτεροσχιδή, περίβληµα µο-
νόφυλλον ή ελλεϊπον καί περιβλη-
µάτιον άποτελούµενον έκ πολυα-
ρίθµων φύλλων. Πέταλα λευκά ή
ερυθρωπά. Άπαντά εις υγρούς τό-
πους τής ορεινής ζώνης. Άνευρέθη
µέχρι τούδε εις Πρέβεζαν, Πήλιον,
Παρνασσόν, Οίτην, Μεσσήνην. Αν-
θεί από του Ιουλίου µέχρι Σεπτεµ-
βρίου. Χρησιµότης.

Ή Αγγελική ή άγριος λική είναι εν
έκ των καλλίτερων φαρµάκων τής
αγροτικής Ιατρικής. 'Η ιατρική χρη-
σιµοποιεί κυρίως τήν ρίζαν τοΰ φυ-
τοΰ καί τά σπέρµατα αΰτοΰ υπό
µορφήν έγχύµατος άλλα καί νωπά
τεµάχια βλαστού, εναντίον δλων
των φαινοµένων ατονίας τοΰ πεπτι-
κού συστήµατος (ανορεξίας, δυ-
σπεψίας) ως καί τών νευρικών πο-
νοκεφάλων.

Καλλιέργεια
Ή καλλιέργεια τής Αγγελικής δύ-

ναται νά άναπτυχθεί εν Έλλάδι
όπου το φυτόν αυτό ως αυτοφυές
είναι όχι πολύ κοινόν. Τά εδάφη πού
προτιµά είναι τά λιπαρά αµµώδη, ως
αι πρωσχωσιγενείς κοιλάδες.

Ή Αγγελική σπείρεται εις σπορεί-
ον κατά τάς άρχάς τής άνοίξεως. 

Πρέπει νά προσέξωµεν ο σπόρος
νά είναι τοΰ παρελθόντος έτους
διότι δεν διατηρεί την βλαστητικήν
του δΰναµιν επί πολύ. Κατά τάς άρ-
χάς τοΰ φθινοπώρου τά φυτάρια µε-
ταφυτεύονται εις την οριστικήν των
θέσιν εις έδαφος καλά προετοιµα-
σµένον διά βαθείας άρόσεως και λι-
πάνσεως διά ζωικής κόπρου. Η µε-
ταφύτευσις γίνεται εις γραµµάς
απεχούσας 1,50 - 1,75 απ’ άλλήλων.
Ούδεµία Ιδιάζουσα καλλιεργητική
φροντις απαιτείται περαιτέρω πλήν
των συνήθων σκαλισµάτων κλπ.

Συλλογή
Τό πρώτον έτος της καλλιέργειας

συλλεγοµεν κοτ’ άρχάς τούς σπό-
ρους. Πρέπει δµως νά εκλέξωµεν
την κατάλληλον στιγµήν διότι µόλις
ωριµάσουν άποσπώνται οί σπόροι
καί πίπτουν εις τό έδαφος. (Τήν αυ-

τήν προσοχήν θά δώσωµεν είς δλα
τά Σκιαδιοφόρα). 

Έπειτα αποσπώµεν τά φύλλα και
τέλος άποκόπτοµεν τα στελέχη είς
µικρόν ύψος από του εδάφους. 

Τό δεύτερον έτος καλλιέργειας
αφού έχοµεν συλλέξει τούς σπό-
ρους και τα φύλλα ικριζώνοµεν όλα
τα φυτά καί συλλεγοµεν τας ρίζας
προς αποξήρανσιν. 

Προς τούτο τας σχίζοµεν κατά
µήκος και τας εκθέτοµεν εις τον
ήλιον επάνω εις καλαµωτάς. 

Αι διετείς αυταί ρίζαι είναι αι µάλ-
λον εκιιµώµεναι εις το φαρµακεµ-
πόριον.

Οί σπόροι όµως και τα φύλλα
πρέπει να αποξηρανθούν υπό
σκιάν, αν θέλωµεν να διατηρήσουν
τό φυσικόν των ωραίον πράσινον
χρώµα. Κατά το διάστηµα δε της
αποξηράνσεως τα φύλλα πρέπει να
µετακινούνται καί να γυρίζωνται καί
άπό τάς δύο όψεις.

Συλλογή καί καλλιέργεια.
Τµήµατα του φυτού χρησιµοποι-

ούµενα είναι αι ανθισµένοι κορυφαί
και τα φύλλα. 

Αµφότερα συλλέγονται κυρίως
κατά τους µήνας Ιούνιον - Ιούλιον.

Λόγω τής ζητήσεως του είδους
από το φαρµακεµπόριον ή καλλιέρ-
γειά του πιθανόν να είναι αποδοτι-
κή. 

Χρειάζονται όµως προηγούµενοι
πειραµατισµοί σχετικώς µε τον τρό-
πον καλλιέργειας, κόστος παραγω-
γής κλπ. διότι ελαχίστας σχετικός
γνώσεις κατέχοµεν µέχρι τοϋδε.

Συνεχίζεται στο επόµενο 

Κατάλογος των κυριωτέρων φαρµακευτικών 
φυτών της Ελλάδος
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Ο Σύλλογος Κρητών Βύρωνα, Καισαριανής 
και Παγκρατίου  έκοψε την πίτα του

Στις 2 Φεβρουαρίου στις 11 π.µ. ο Σύλλογος Κρη-
τών, Βύρωνα, Καισαριανής και Παγκρατίου έκο-
ψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του µε µεγάλη επιτυχία
στην αίθουσα «ΛΟΥΙΖΑ» στο Βύρωνα (Νέας Ελβετία
34 και Σεβαστείας). Η συµµετοχή ήταν πολύ µεγάλη

και αξίζει πολλά συγχαρητήρια στο Νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αλλά και στον πρώην Πρόεδρο Αντώνη Γο-
ναλάκη που είναι δίπλα στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µε Πρόεδρο τον Στέλιο Παλάσαρο.  

Ο χοροδιδάσκαλος, λαογράφος ΕΚΠΑ, Γιώργος

Φραγκάκης, παρουσίασε χορευτικό πρόγραµµα κρη-
τικών χορών, παιδικό και ενηλίκων και η δασκάλα πα-
ραδοσιακών Φραγκούλα Γκοργκόλη, παρουσίασε χο-
ρούς από την Ελλάδα.

1ο κατάστηµα: ΧΡΕΜΩΝΙ∆ΟΥ 53 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ, τηλ. 210 - 76. 67 831

2ο κατάστηµα: ΝΙΚΗΦΟΡΙ∆Η 32 - ΒΥΡΩΝΑΣ, ΤΗΛ. 210 - 76 52 610

3ο κατάστηµα: ΟΚΑΑ Α.Ε. ΚΕΝΕΝΤΥ 1, Ι. ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Τηλ. 210 - 42 28 817
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Με αφορµή το περιστατικό βά-
ναυσης επίθεσης σε βάρος µα-
θητή Λυκείου του Βύρωνα από
συµµαθητές του, ο ∆ήµαρχος Βύ-
ρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, έκα-
νε την ακόλουθη δήλωση:

«Προκαλεί θλίψη και αποτρο-
πιασµό σε όλους µας ένα ακόµη
περιστατικό σχολικού εκφοβι-
σµού νεαρού µαθητή και µάλιστα
εντός του σχολικού χώρου. 

Η ∆ηµοτική Αρχή επέλεξε να
τηρήσει υπεύθυνη στάση και να
µην τοποθετηθεί για το περιστα-
τικό που συνέβη σε σχολείο της
πόλης µας και που µας πλήγωσε
και µας προβληµάτισε όλους. 

Άλλωστε, αυτά τα ζητήµατα δεν
πρέπει ποτέ να αντιµετωπίζονται
εν θερµώ, µόνο µε ψυχραιµία και
υπευθυνότητα.

Σύµφωνα µε όσα έχουν δει το
φως της δηµοσιότητας, ο µαθη-
τής δέχθηκε µία αήθη και άγρια
επίθεση, προσπαθώντας µάλιστα
να υπερασπιστεί και να προστα-
τεύσει την αδελφή του που και η
ίδια έπεσε θύµα bullying.

Ο ∆ήµος του Βύρωνα δεν στέ-
κεται µόνο σε µία καταδίκη την
οποία ορισµένοι θα σπεύσουν να
χαρακτηρίσουν “στα λόγια”. Για
εµάς το θέµα του bullying είναι
τόσο σοβαρό, ώστε να αποτελεί
προτεραιότητα για την ∆ηµοτική
µας Αρχή, από το 2014 που ανα-
λάβαµε τις τύχες της πόλης, να
ανασχεδιάσουµε και να ενισχύ-
σουµε τις παρεχόµενες υπηρε-

σίες στον τοµέα της ψυχολογικής
και της συµβουλευτικής στήρι-
ξης.

Και αυτό το έχουµε πράξει µε
την ενίσχυση της Κοινωνικής
Υπηρεσίας µας µε ψυχολόγους,
µε την διεξαγωγή ενηµερωτικών

οµιλιών και σεµιναρίων για το θέ-
µα του ενδοσχολικού εκφοβισµού
και σε συνεργασία µε το Χαµόγε-
λο του Παιδιού, µε πρόγραµµα
Σχολών Γονέων και ακόµα και µε
ατοµικές συνεδρίες συµβουλευτι-
κής και θεραπευτικής αντιµετώ-
πισης σε παιδιά, σε εφήβους και
στις οικογένειές τους. Οι δράσεις
µας στο συγκεκριµένο ζήτηµα εί-
ναι πολύπλευρες και µάλιστα σε
∆ηµοτικά, σε Γυµνάσια και σε Λύ-
κεια, σε σχολεία δηλαδή που δεν
ανήκουν στην δικαιοδοσία του
∆ήµου, αλλά σε αυτήν του Υπουρ-
γείου Παιδείας.

Θέλω επίσης να σταθώ στην
συµπεριφορά ολόκληρης της εκ-
παιδευτικής κοινότητας, αλλά και
του εκπαιδευτικού προσωπικού
του σχολείου που δεν έκανε πί-
σω, αλλά προσπάθησε να προ-
στατεύσει τον µαθητή από την
βάναυση επίθεση, ενώ επέδειξε

σωστά αντανακλαστικά καλώντας
άµεσα τόσο το ΕΚΑΒ, όσο και την
Αστυνοµία και τους γονείς του
µαθητή.

Οι προσπάθειές µας λοιπόν
έχουν ως στόχο να χτυπήσουµε
το µεγάλο αυτό κοινωνικό πρό-
βληµα στη ρίζα του, προλαµβά-
νοντας θλιβερά περιστατικά
όπως αυτό του 17χρονου µαθητή.
Σε αυτό το παιδί, στην αδελφή
του αλλά και στην οικογένειά του
εκφράζω την συµπαράστασή µου
και δηλώνω πως θα είµαι δίπλα
τους σε οτιδήποτε χρειαστούν.

Ως εκπαιδευτικός κι εγώ ο
ίδιος, αλλά και ως ∆ήµαρχος του
Βύρωνα καταδικάζω απερίφρα-
στα κάθε περιστατικό εκφοβι-
σµού στον σχολικό χώρο και ενώ-
νω την φωνή µου µε όσους ζη-
τούν εντατικοποίηση των προ-
σπαθειών του Υπουργείου Παι-
δείας µε επιπρόσθετες ενέργειες
– όπως αυτή που πραγµατοποι-
ήθηκε την εποµένη κιόλας του
περιστατικού – για την επιµόρ-
φωση και εκπαίδευση τόσο των
εκπαιδευτικών, όσο και των µα-
θητών, µε στόχο την πρόληψη και
τελικά την πλήρη εξάλειψη του
bullying. 

Η βία δεν έχει καµία απολύτως
θέση στα σχολεία µας. Και θα πο-
λεµήσουµε µε όλα τα µέσα που
έχουµε στην διάθεσή µας για να
διασφαλίσουµε ένα Σχολείο όπου
ο σχολικός εκφοβισµός θα απο-
τελεί παρελθόν».

Το πρόβληµα 
της σχολικής βίας 

είναι πολυπαραγοντικό

Περιστατικό 
βάναυσης επίθεσης

Συνέχεια από την 1η
Εγώ στο συγκεκριµένο σχο-

λείο ήµουν καθηγητής από το
2011 έως το 2014. Από τότε εί-
χαµε αρχίσει και κάναµε διά-
φορες ενέργειες και εκδηλώ-
σεις για το µπούλινγκ. Το πρό-
βληµα είναι πολύ πιο σύνθετο
και πρέπει να χτυπηθεί στη ρί-
ζα του», λέει αρχικά ενώ για τη
στάση που κρατάει ο ∆ήµος
αναφέρει: «Προσπαθούµε να
κρατήσουµε µια υπεύθυνη
στάση. Το περιστατικό που
συνέβη σε σχολείο της πόλης
µας και µας πλήγωσε και µας
προβληµάτισε όλους. Αλλά αυ-
τά τα ζητήµατα πρέπει να αν-
τιµετωπίζονται µε ψυχραιµία
και υπευθυνότητα». 

Σχετικά µε την υποστήριξη
που παρέχει ο ∆ήµος ως προς
αυτή την κατεύθυνση, ο δή-
µαρχος Βύρωνα είπε: «Από το
2014 που αναλάβαµε, ανασχε-
διάζουµε και ενισχύουµε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες στον
τοµέα της ψυχολογικής και
της συµβουλευτικής στήριξης.
Η Κοινωνική Υπηρεσία µας
έχει πολλές δράσεις. Υπάρ-
χουν δύο ψυχολόγοι, διεξά-
γονται οµιλίες και σεµινάρια
για το θέµα του ενδοσχολικού
εκφοβισµού και σε συνεργα-
σία µε το Χαµόγελο του Παιδι-
ού. ∆ηµιουργήσαµε πρόγραµ-
µα ‘Σχολών Γονέων', αλλά και
µε ατοµικές συνεδρίες συµ-
βουλευτικής και θεραπευτικής
αντιµετώπισης σε παιδιά, σε
εφήβους και στις οικογένειές
τους. Οι δράσεις µας στο συγ-
κεκριµένο ζήτηµα είναι πολύ-
πλευρες». Και προσθέτει:
«Προσπάθειες γίνονται, αλλά
όταν προσπαθήσεις πιο εξα-
τοµικευµένα, τότε αρχίζει και

γίνεται πολύ πιο περίπλοκο». 
Στην ερώτηση αν όλες αυτές

οι δράσεις βοηθούν πραγµατι-
κά, ο κ. Κατωπόδης απαντάει:
«Ναι, γενικά βοηθάνε. Το να
µιλάει κάποιος σίγουρα βοη-
θάει. Αλλά ζούµε και σε µια
εποχή µε πολύ µεγάλα προ-
βλήµατα. Η κρίση η οικονοµι-
κή µέσα σε ένα σπίτι, η αγω-
νία, η απογοήτευση των παι-
διών ως προς το µέλλον τους,
όλα αυτά συνθέτουν ένα ζο-
φερό περιβάλλον και δηµιουρ-
γούν ένα πολυπαραγοντικό
πρόβληµα. Το θέµα είναι να
προλαβαίνεις. Τώρα θα πέ-
σουµε όλοι πάνω σε αυτό το
ζήτηµα για να οµαλοποιήσου-
µε την κατάσταση».  Και ο ρό-
λος των γονέων;... «Εδώ τώρα
είναι µια άλλη παράµετρος.
∆υστυχώς πολλοί ασχολούνται
µόνο µε το αν χάλασε η βρύση
στο σχολείο. Καλά κάνουν φυ-
σικά, πρέπει να το κοιτάζουν
και αυτό και όλα, αλλά αν ως
Σύλλογος Γονέων δεν κοιτάς
και τα παιδιά και τα θέµατα
που προκύπτουν και που τα
απασχολούν, τότε υπάρχει
πρόβληµα».  

Ο κ. Κατωπόδης καταδίκασε
κάθε ανάλογο περιστατικό λέ-
γοντας: «Ως εκπαιδευτικός αλ-
λά και ως δήµαρχος του Βύ-
ρωνα καταδικάζω απερίφρα-
στα κάθε περιστατικό εκφοβι-
σµού». Και κατέληξε: «Η βία
δεν έχει καµία απολύτως θέση
στα σχολεία µας. Και θα πολε-
µήσουµε µε όλα τα µέσα που
έχουµε στη διάθεσή µας για
να διασφαλίσουµε ένα Σχο-
λείο, όπου ο σχολικός εκφοβι-
σµός θα αποτελεί παρελθόν». 

∆. Βασιλόπουλος 

Κάποιοι κοιτούν τον 
ουρανό µόνο για να 
ξεπιαστεί ο λαιµός τους.
Άλλοι χαζεύουν τις 
βουνοκορφές για να 
τσεκάρουν την όρασή τους. 

‘Αλλοι ταξιδεύουν µόνο 
για να κορέσουν την 
ψυχή τους για όµορφα  
υπάρχοντα.                                        

Κάποιοι κάθονται στις 
αµµουδιές µόνο για την 
θέαση από τους άλλους
τους σώµατός τους.

Μονάκριβη άνθιση ή
Όραση, µα τι το θες 
Γεµίσαµε τυφλούς.

Στάθης Κλίτσας

Γεµίσαµε 
τυφλούς
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To παιδικό βιβλίο
γνώσεων

Τα βιβλία για παιδιά εντάσ-
σονται σε δύο µεγάλες κατη-
γορίες: στα λογοτεχνικά βιβλία

και βιβλία γνώσεων. Τα µεν λο-
γοτεχνικά βιβλία έχουν στόχο,
µέσα από την απόλαυση και
την αισθητικού τύπου ανάγνω-
ση, να ψυχαγωγήσουν τον
αναγνώστη και την αναγνώ-
στρια και ενδεχοµένως να
τους προβληµατίσουν, συνάµα
κοινωνικοποιώντας τους, τα
δε βιβλία γνώσεων, στοχεύουν
µε διάφορους τρόπους να µε-
ταδώσουν πραγµατολογικό
υλικό. Ειδικότερα, πρόκειται
για εκείνα τα βιβλία τα οποία,
λαµβάνοντας υπόψη την ψυ-
χοπνευµατική ανάπτυξη του
παιδιού, τους στόχους της εκ-
παίδευσης, αλλά και ενίοτε
υπερβαίνοντάς τους, µέσα
από την παράθεση πληροφο-
ριών, γεγονότων, δεδοµένων,
φαινοµένων, περιγραφών,
εξηγήσεων και ερµηνειών επι-
χειρούν να εισαγάγουν το παι-
δί-αναγνώστη στο χώρο της
επιστήµης αναπτύσσοντας
ταυτόχρονα και την κριτική
του σκέψη.  Στη χώρα µας
αποτελούν το 35 µε 40% των
εκδόσεων του βιβλίου για παι-
διά.

Οι µορφές του 
Η µετάδοση των γνώσεων

που επιχειρείται στα βιβλία
γνώσεων είναι δυνατόν 

να παρουσιαστεί µέσα από
διάφορες µορφές κειµένων,
απλών ή και πιο σύνθετων, ως
εξής: 

α. Με απλές, καθαρές και
«ξερές» γνώσεις, δίχως σχο-
λιασµούς. Πρόκειται για απλά

µη µυθοπλαστικά βιβλία. Σε
αυτά περιλαµβάνονται και οι
θεµατικές εγκυκλοπαίδειες
(π.χ. για τα φυτά, τα ζώα, το οι-
κοσύστηµα κ.λπ.).

β. Με γνώσεις που συνο-
δεύονται µε απλή και χωρίς
υπόθεση αφήγηση.

γ. Με γνώσεις που περιέ-
χονται σε αφήγηση µε ήρωες,
πλοκή και υπόθεση (λογοτε-
χνικά/µυθοπλαστικά βιβλία
γνώσεων). Η συγκεκριµένη
µορφή είναι και η πλέον ενδια-
φέρουσα.

δ. Η γνώση παρουσιάζεται
µε µεικτό τρόπο. ∆ηλαδή, σε
ένα βιβλίο, παρουσιάζεται  µε
τις παραπάνω δύο ή τρεις
µορφές.

Το περιεχόµενό του  
Μερικά από τα θέµατα του

βιβλίου γνώσεων είναι η τέχνη
(ζωγραφική, µουσική κ.ά.), η
λαϊκή παράδοση, η φύση, η οι-
κολογία, η ιστορία, οι βιογρα-
φίες, η µυθολογία, ο αθλητι-
σµός, η µουσειακή αγωγή, το
διάστηµα, η διατροφή και η
υγεία, η σεξουαλική διαπαιδα-
γώγηση, ο σχολικός εκφοβι-
σµός, η συναισθηµατική και
κοινωνική νοηµοσύνη, οι διά-
φορες επιστήµες κ.ά. 

Η αξία του  
Η αξία του καλού βιβλίου

γνώσεων είτε ως σχολικού
βοηθήµατος είτε ως εξωσχολι-
κής ελεύθερης ενασχόλησης
είναι: µορφωτική, παιδαγωγι-
κή, διδακτική, δηµιουργική και
φιλαναγνωστική:

α. Είναι µορφωτική γιατί πα-
ρέχει γνώσεις. Βοηθάει το παι-
δί στις σπουδές του και πα-
ράλληλα διευρύνει το γνωστι-
κό του πεδίο. 

Συµπληρώνει τα σχολικά βι-
βλία.   Υπάρχουν και βιβλία
γνώσεων τα οποία δεν συµβα-
δίζουν µε την ύλη των αναλυ-
τικών προγραµµάτων αλλά ού-
τε και µε την ιδεολογία τους.  

β. Είναι παιδαγωγική - διδα-
κτική, γιατί ενισχύει την αυτε-
νέργεια, την ανακαλυπτική και
την αντιληπτική ικανότητα του
παιδιού. 

Το βιβλίο γνώσεων κατά κα-

νόνα –αν λάβουµε υπόψη και
τις δυνατότητες της τεχνολο-
γίας- είναι πλούσιο σε  δηµι-
ουργικές και πολλές φορές
πρωτότυπες δράσεις και προ-
καλεί το παιδί να συνεχίσει την
ανάγνωση ερευνώντας σε ρε-
αλιστικές βάσεις περαιτέρω.  

γ. Τα βιβλία γνώσεων είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν
από τον/την εκπαιδευτικό και
ως δηµιουργικά διδακτικά µέ-
σα σε µια τάξη διδασκαλίας.
Χρησιµοποιούµενα κατάλληλα
κάνουν πιο ευχάριστη τη διδα-
σκαλία ενός αντικειµένου και
παράλληλα διοχετεύουν στο
παιδί αβίαστα τη γνώση. 

Επίσης είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν ως ενισχυτι-
κά βοηθήµατα, προς την κα-
τεύθυνση δραστηριοτήτων δη-
µιουργικής γραφής. 

Εποµένως είναι απαραίτητη
η χρησιµοποίησή τους στο
σύγχρονο σχολείο. 

Ωστόσο,   σηµειώνουµε ότι
η περαιτέρω ενηµέρωση των
εκπαιδευτικών θα βοηθήσει
ώστε να εµπλουτιστούν οι
σχολικές βιβλιοθήκες µε σύγ-
χρονα βιβλία γνώσεων.

δ. Τα βιβλία γνώσεων συµ-
βάλλουν αποτελεσµατικά στην
καλλιέργεια της φιλαναγνω-
σίας. 

Ένα βιβλίο γνώσεων θεω-
ρείται επιτυχηµένο αν προκα-
λεί τον µαθητή και τη µαθήτρια
να διερευνήσουν περαιτέρω
και σε άλλα βιβλία και στο δια-
δίκτυο συγκεκριµένες γνώ-
σεις. 

Κριτήρια αξιολόγησης 
και επιλογής του  

Τα κριτήρια επιλογής ενός
βιβλίου γνώσεων συνάδουν
και µε την αξιολόγησή του.
Έτσι για ένα βιβλίο γνώσεων:

α. Ο/Η συγγραφέας είναι
απαραίτητο να είναι γνώ-
στης/γνώστρια του θέµατος
από επιστηµονικής πλευράς,
να γνωρίζει και να σέβεται την
παιδική ηλικία. 

∆ηλαδή ή να έχει σπουδάσει
το συγκεκριµένο θέµα ή να
έχει συµβουλευτεί ειδικούς. 

Η προσέγγιση του θέµατος

δεν πρέπει να είναι επιπόλαιη,
αλλά να δίνονται τα απαραίτη-
τα στοιχεία, ώστε να µην χάνει
η γνώση από την πλευρά της
επιστηµονικότητας. Αν πρό-
κειται για λογοτεχνικό βιβλίο
γνώσεων πρέπει το παιδί να
ξεχωρίζει το γεγονός από το
φανταστικό µέρος του αλλά
και από την τυχόν κρίση του
συγγραφέα.

β. Η αποφυγή των στερεό-
τυπων είναι απαραίτητη. 

Επίσης χρειάζεται προσοχή
στην εκφορά της γλώσσας.
Π.χ. λογοτεχνικές/ποιητικές ή
άλλες φράσεις όπως «ο ήλιος
βούτηξε στη θάλασσα» ή «ο
ήλιος κρύφτηκε πίσω από το
βουνό», ή «τα πάντα για το διά-
στηµα» δεν έχουν θέση σε ένα
βιβλίο γνώσεων εκτός και αν
σε ένα αφηγηµατικό βιβλίο
γνώσεων, αν εκφράζονται,
εξηγούνται ή υπονοµεύονται
από τον αφηγητή ή κάποιον
ήρωα.
γ. Η βιβλιογραφία στο τέλος
του βιβλίου είναι απαραίτητη.
Προσδίδει εγκυρότητα, αντι-
κειµενικότητα και αξιοπιστία
στο βιβλίο γνώσεων. Βοηθάει
το παιδί ναδιερευνήσει περαι-
τέρω, αλλά και τον εκπαιδευτι-
κό ή τον γονιό να συνδράµει
επιβοηθητικά.

δ. Οι εικόνες ή οι φωτογρα-
φίες δεν πρέπει να προκαλούν
σύγχυση. 

Είναι απαραίτητο να είναι
συγκεκριµένες, να βοηθούν
στην κατανόηση της γνώσης,
να περιέχονται στην ίδια σελί-
δα που αποτυπώνεται µια πλη-
ροφορία και να είναι κατανε-
µηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε
να προσφέρουν ένα άρτιο αι-
σθητικό αποτέλεσµα.

ε. Επίσης, απαιτείται προ-
σοχή στο αν επιτυγχάνονται οι
στόχοι βιβλίου που συνήθως
αναγράφονται ή σε κάποιον
πρόλογο ή στο οπισθόφυλλο
του βιβλίου.

Λάµπρος Τσιτσάνης
Προϊστάµενος 

Πρωτοβάθµιας Εκ/σης 
Αθηνών

Για ακόµη µια χρονιά η «Μικρή
Σκηνή», ένας από τους παλαιότε-
ρους και πιο επιτυχηµένους θε-
σµούς στο ∆ήµο µας, υποδέχεται
τους µικρούς και µεγάλους φί-
λους της, τα Σαββατοκύριακα του
Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Το Τµήµα Πολιτισµού του ∆ή-
µου Βύρωνα πιστό στο ετήσιο αυ-
τό ραντεβού µε τα  παιδιά και συ-
νεπής στα ποιοτικά θεάµατα που
διαπλάθουν αλλά και διασκεδά-
ζουν τους µικρούς µας φίλους,
ετοίµασε ένα πρόγραµµα κινηµα-
τογραφικών και θεατρικών παρα-
στάσεων αλλά και ένα µεγάλο
αποκριάτικο πάρτι και προσκαλεί
όλους τους φίλους της Μικρής
Σκηνής να τα παρακολουθήσουν,
να διασκεδάσουν και να συµµετέ-
χουν στα διασκεδαστικά δρώµε-
να.

Χώρος Παραστάσεων: ∆ηµοτι-
κός Κινηµατογράφος «Νέα Ελβε-
τία» (Νέας Ελβετίας 34 & Σεβα-
στείας). Είσοδος Ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 7 Μαρτίου, ώρα 5.00

µ.µ.
Θεατρική Παράσταση «Ταξίδι

στους πλανήτες ενός πρίγκηπα»
Κυριακή 8 Μαρτίου, ώρες:

12.00 & 3.00 µ.µ.
Θεατρική Παράσταση «Μίλα

και Σουτ»
Σάββατο 14 Μαρτίου, ώρα

5.00 µ.µ
Θεατρική Παράσταση «Μια βα-

λίτσα, δυο µπαλόνια»
Κυριακή 15 Μαρτίου,
ώρα 11.00 π.µ.
Θέατρο Κούκλας «Τα µαγικά

καρυδότσουφλα»
Χώρος Παραστάσεων: 
∆ηµοτικός Κινηµατογράφος

«Νέα Ελβετία» 
(Νέας Ελβετίας 34 & Σεβαστεί-

ας)
Κοινωνική Προσφορά:

Συγκεντρώνουµε τρόφιµα µα-
κράς διάρκειας για την ενίσχυση
των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ή-
µου µας (Κοινωνικό Παντοπωλείο
και Παροχή Συσσιτίου) κατά την
διάρκεια των παραστάσεων στο
∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «Νέα
Ελβετία».

Η «Μικρή Σκηνή» ανοίγει για
ακόµα µια χρονιά την αυλαία της,
µε θεατρικές παραστάσεις και
δρώµενα, για τους µικρούς µας
συνδηµότες. Επιλέξαµε γι’ αυ-
τούς ένα πλούσιο πρόγραµµα,
επενδύοντας στον πολιτισµό και
την τέχνη, σε πείσµα των καιρών.
Ας αφήσουµε λοιπόν για λίγο τις
οθόνες των ηλεκτρονικών συ-
σκευών κι ας «συναντηθούµε» και
φέτος στα γνωστά µας στέκια να
γελάσουµε, να συγκινηθούµε, να
χορέψουµε και να τραγουδήσου-
µε.

Σας περιµένουµε, µε χαρά, µι-
κρούς και µεγάλους

Λεµονιά Κλωνάρη
Αντιδήµαρχος Πολιτισµού

Παιδείας & Νέας Γενιάς 

∆ήµου Βύρωνα 
Μικρή Σκηνή

2020 - 15 
Μαρτίου

Πωλείται 
ελαιόλαδο 
Μεσσηνιακής 

Μάνης 
πιστοποιηµένο 

αγουρέλαιο 
βιολογικό 

από παραγωγό
Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο
6981901420

� ���? ��� ��?���� �� 11:������ 1  24-02-20  15:02  ������ 11



Η ζωή στο Βύρωνα, Καισαριανή και Υµηττό Σελίδα 12

Για τον νεοσύστατο οικισµό
του Βύρωνα (του 1923), ήταν
λογικό να προβλεφθεί και να
οικοδοµηθεί ένα εµπορικό
κέντρο. 

Έτσι λοιπόν κατασκευάστη-
κε η (παλαιά) αγορά του Βύ-
ρωνα, µεταξύ των οδών Χρυ-
σοστόµου Σµύρνης - ∆ωδεκα-
νήσου (σήµερα ∆ηµ Κωνσταν-
τιλιέρη) - Ευαγγελικής Σχολής
και Παναγή Τσαλδάρη

Η αγορά καταλάµβανε ένα
οικοδοµικό τετράγωνο, αποτε-
λούµενο από µία κεντρική
στοά µε κεραµοσκεπή και δύο
εισόδους, η µία από την Χρυ-
σοστόµου Σµύρνης και η άλλη
από τη ∆ωδεκανήσου, µε ένα
άνοιγµα στη µέση (εσωτερική
πλατεία) και µαγαζιά στους
δρόµους που την περιέβαλαν. 

Αναφέρω περιληπτικά τα µα-
γαζιά που λειτουργούσαν τότε,
όπως αναγράφονται στο βι-
βλίο « 90 χρόνια Βύρωνας» του
κυρίου Απόστολου Κοκόλια,
αλλά και βασισµένος σε προ-

σωπικά µου βιώµατα.
Στη στοά της αγοράς υπήρ-

χαν περίπτερο, φαναρτζίδικο-
υδραυλικά και δύο ακόµα µι-
κρά µαγαζάκια και στο εσωτε-
ρικό της άνοιγµα υπήρχαν
µπακάλικο, ταβέρνα και ψαρά-
δικο (µε ειδικό φρεάτιο απορ-
ροής). Στους δρόµους που πε-
ρικλείανε την αγορά λειτουρ-
γούσαν φούρνος (υπάρχει και
σήµερα), ψιλικατζίδικο, ένα τε-

ράστιο καφενείο επονοµαζό-
µενο «Κέντρο» (τµήµα του σή-
µερα είναι το καφέ «Γρηγό-
ρης»), ουζερί (σήµερα ταβέρ-
να « Τζίµης»), χασάπικο, δύο
µπακάλικα και µανάβικο.

Στους δρόµους γύρω από
την αγορά, όπως ήταν φυσικό,
δηµιουργήθηκαν και άλλα µα-
γαζιά (φαρµακείο, οικοδοµικά
υλικά κλπ).

Σήµερα, σχεδόν 100 χρόνια
µετά, από την αγορά έχει απο-
µείνει η µισή στοά, το εσωτερι-
κό της άνοιγµα και εξωτερικά
το µισό οικοδοµικό τετράγωνο.

Το υπόλοιπο τµήµα της ακο-
λούθησε, δυστυχώς, το δρόµο
της «τσιµεντοποίησης». Για το
εναποµείναν τµήµα της θα
πρέπει να ληφθεί µέριµνα
ώστε να συντηρηθεί σωστά και
να αναδειχθεί, µιας και είναι
από τα ελάχιστα σηµεία ανα-
φοράς του Παλαιού Βύρωνα, 

Ίσως η προκήρυξη ενός αρ-
χιτεκτονικού διαγωνισµού και
η εξεύρεση κονδυλίων από το

Υπουργείο Πολιτισµού και πι-
θανώς από την Ε.Ε. να είναι
µια λύση.

Μέχρι σήµερα καµία ∆ιοίκη-
ση του ∆ήµου και κανένα ∆η-
µοτικό Συµβούλιο δεν έχει
ασχοληθεί όσο και όπως πρέ-
πει για το θέµα. Καλό θα ήταν
η σηµερινή ∆ιοίκηση και το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να το
πράξουν, ενόψει µάλιστα και
της συµπλήρωσης των 100
χρόνων από τη δηµιουργία του
συνοικισµού του Βύρωνα.

Βύρωνας, 21/02/2020
∆ηµήτρης Σάρολας

Εικόνα από άρθρο του περιοδικού «Έργα», 30 Οκτωβρίου 1926

Ο παλαιά αγορά του Βύρωνα Τι ενώνει Βύρωνα, 
Καισαριανή και Υµηττό 

Πολύ καλές επιδόσεις έχουν
και οι τρεις πόλεις στον πολιτι-
σµό είτε αυτοτελώς είτε συνερ-
γαζόµενες στενά,µε καλύτερο
παράδειγµα το Θέατρο των

Βράχων, που ξεκίνησε από τους
οραµατιστές δηµάρχους ∆ηµή-
τρη Νικολαΐδη του Βύρωνα και
Ανδρέα Λεντάκη του Υµηττού.
Θεσµός, που τώρα ανήκει και
στην ∆άφνη, µετά την ένωσή
της µε τον Υµηττό.  Πυκνές είναι
και οι ανθρώπινες σχέσεις, δε-
δοµένου ότι δηµότες της Καισα-
ριανής ζουν στον Βύρωνα και
αντιστρόφως, ενώ το ίδιο ισχύει
και για τον Υµηττό. Κοινά, σε µε-
γάλο βαθµό, είναι και τα προ-
βλήµατα που καλούνται να αντι-
µετωπίσουν οι αντίστοιχες δη-
µοτικές αρχές, µε δηµάρχους
σήµερα τους Άκη Κατωπόδη,
Χρήστο Βοσκόπουλο και Τάσο
Μπινίσκο.  Πολλά πράγµατα
µπορούν να κάνουν από κοινού
οι τρεις πόλεις, µε βάση την κοι-
νή τους ιστορία και τα σύγχρο-
να προβλήµατά τους, κοινωνι-

κά, περιβάλλοντος και ποιότητα
ζωής.

Ιδιαίτερα, ο Βύρωνας και η
Καισαριανή µπορούν να εκπο-
νήσουν ένα κοινό σχέδιο ανά-

δειξής τους σε τουριστικούς
προορισµούς. Η πόλη του Μπάι-
ρον, της Ισιδώρας Ντάνκαν, µε
άµεση πρόσβαση στα µοναστή-
ρια του Καρέα και του Κουταλά,
µπορεί να προσελκύσει επισκέ-
πτες, έλληνες και ξένους, που
να µπορούν να πάνε και στο
Σκοπευτήριο, τις µονές Καισα-
ριανής και Αστερίου, ακόµα και
στην Καλοπούλα.  Πλεονέκτηµα
και των τριών πόλεων ότι είναι
πολύ κοντά στο κέντρο της Αθή-
νας, αν και βρίσκονται στους
πρόποδες του Υµηττού. 

Πάντοτε τα κοινά προβλήµα-
τα τροφοδοτούσαν και κοινά
οράµατα, που µπορεί να υπάρ-
χουν ανεξαρτήτως κοµµατικών
προελεύσεων των δηµάρχων

Πάνος Τριγάζης
∆ηµοτικός σύµβουλος

Βύρωνα 

Ο Σύλλογος Κρητών, σας καλεί στον ετήσιο χορό του, στο
κρητικό κέντο Αόρη που θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου. 
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