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 Editorial
Αρχικά ήταν τα Μνηµόνια και η οικονοµική κρί-
ση που ποτέ στην πραγµατικότητα δεν τελεί-
ωσε, και έπειτα η  πανδηµία, τα περιοριστικά 
µέτρα, η κλιµατική κρίση, οι φυσικές καταστρο-
φές…
Ανατροπές… Ρίσκα… Νέες πραγµατικότητες… 
Οι ζωές πολλών από εµάς στα όρια…
Μήπως µε αυτά τα δεδοµένα ο λόγος για «αλ-
λαγές», οι «µεταρρυθµίσεις» (έννοια που απα-
ξιώθηκε µε τα µνηµόνια και τις εισοδηµατικές 
πολιτικές της κρίσης) και οι «έξυπνες λύσεις» κα-
θίστανται τελικά λόγια χωρίς ουσία, λόγια ανε-
πίκαιρα σε καιρούς χαλεπούς; Ένα πουκάµισο 
αδειανό που δεν πρόκειται να γεµίσει µε σώµα 
όσο και αν το θελήσουµε πραγµατικά;

Η απάντηση είναι αρνητική! 
Τώρα που όλα αλλάζουν και αλλάζουν µπροστά 
στα µάτια µας, όχι κάπου εκεί µακριά, τώρα είναι 
που καλούµαστε να σκεφτούµε διαφορετικά. 
Κόντρα στην «αναγκαιότητα» των γεγονότων, 
στη ρουτίνα που επιβλήθηκε στο παρελθόν, 
στα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν χωρίς να 
σκεφτούµε τις συνέπειες, σε αυτά που επίκει-

νται να έλθουν ως αποτέλεσµα πράξεων και 
εσφαλµένων επιλογών.
Στη βάση αυτή θα είµαστε αντίθετοι σε πολιτι-
κές που απορρέουν από ιδεοληψίες που απογυ-
µνώνονται καθηµερινά, πάσχουν ιδίως διαχει-
ριστικά και τείνουν να επιβληθούν ως η µόνη 
δυνατή πραγµατικότητα. 
«Το Βήµα του Βύρωνα» ήδη ξεκίνησε να πα-
ρακολουθεί τη ζωή της πόλης µας, θέλοντας να 
εκφράσει µέσα από τις σελίδες του τη ζωντανή 
σκέψη και τους προβληµατισµούς των κατοί-
κων της. Φιλοξενεί και θα φιλοξενήσει παρεµ-
βάσεις πολιτών που αντιδρούν στην καθηµερι-
νότητα που µας επιβάλλεται, επισηµαίνοντας 
προβλήµατα και προτείνοντας λύσεις στο µέ-
τρο του εφικτού.
Παράλληλα θα σταθεί κριτικά απέναντι στη ∆ι-
οίκηση του ∆ήµου Βύρωνα, η οποία διαχειρίζε-
ται τα τελευταία επτά χρόνια τα σηµαντικά της 
πόλης, καθώς η κριτική αποτελεί εφαλτήριο για 
σκέψη, προϋπόθεση άµβλυνσης της αλαζονεί-
ας, που πολλές φορές περισσεύει στους δηµο-
τικούς άρχοντες και αφετηρία για δηµιουργία 
και αλλαγή. 
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 Ενισχύουµε την Τοπική Αγορά Βύρωνα
του Γιάννη Μουρούτσου

Μετά από µια µακρά περίοδο οικονοµι-
κής κρίσης, έχουµε έρθει αντιµέτωποι 
τα τελευταία δύο χρόνια µε το φαινό-
µενο της υγειονοµικής κρίσης που δη-
µιούργησε τεράστια οικονοµική ασφυ-
ξία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά 
πρόσωπα. 
Το επαναλαµβανόµενο άνοιγµα και 
κλείσιµο της αγοράς λόγω των έκτα-
κτων υγειονοµικών συνθηκών δυσχέ-
ραινε ακόµα περισσότερο τη λειτουργία 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και συνοικιακών καταστηµάτων. Ως εκ τούτου, 
οι καταστηµατάρχες στην πόλη του Βύρωνα βίωσαν και βιώνουν ακόµα σήµερα 
έντονα τις οικονοµικές συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης. 
Η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή δεν έχει δείξει τον απαιτούµενο σεβασµό σε αυτούς 
τους ανθρώπους που παλεύουν καθηµερινά να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρή-
σεις τους. Στην πραγµατικότητα, δεν έχουν παρθεί πρωτοβουλίες και δράσεις 
µέσα από µέτρα στήριξης και ενίσχυσης της τοπικής αγοράς για την αναθέρ-
µανση της τοπικής οικονοµίας, δίνοντας ανάσα στους δηµότες-επιχειρηµατίες 
της περιοχής. 
Εποµένως, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων επιβάλλεται να ληφθεί µέρι-
µνα από τη ∆ηµοτική Αρχή ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες 
τόνωσης της τοπικής αγοράς του Βύρωνα. Μάλιστα θα πρέπει άµεσα να συ-
ζητηθεί το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να µας ενηµερώσουν οι αρµόδιοι 
αιρετοί άρχοντες της πόλης για το σχεδιασµό και προγραµµατισµό που έχουν 
ετοιµάσει εν όψει της επερχόµενης χριστουγεννιάτικης περιόδου. 
Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις κατά το παρελθόν έχουν προκύψει ολιγωρίες 
και καθυστερήσεις σε µείζονα ζητήµατα της πόλης µας, η δηµοτική παράταξη 
«Έξυπνος Βύρωνας» που βρίσκεται καθηµερινά δίπλα στους πολίτες και ενη-
µερώνεται για τα προβλήµατα της τοπικής αγοράς, έρχεται να θέσει συγκεκρι-
µένες προτάσεις προς την κατεύθυνση της στήριξης και ενίσχυσης µικροµεσαί-
ων επιχειρήσεων και συνοικιακών καταστηµάτων του Βύρωνα. 
Αναλυτικά, µε στοχευµένες κινήσεις και συντονισµένη οργάνωση και δράση, θα 
πρέπει καθηµερινά να πραγµατοποιείται καθαριότητα στους εµπορικούς δρό-
µους της πόλης, να εφαρµοστεί γιορτινός στολισµός και φωτισµός σε κάθε γει-
τονιά του Βύρωνα και ειδικά στα κεντρικά σηµεία της πόλης, όπου θα απολαµ-
βάνουν οι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες της περιοχής τη γιορτινή ατµόσφαιρα 
του ∆ήµου πάντα σύµφωνα µε τα υγειονοµικά πρωτόκολλα. 
Αυτό µε τη σειρά του θα παρακινήσει µεγάλη µερίδα των πολιτών να κυκλο-
φορήσει στην πόλη και να επισκεφτεί τα τοπικά καταστήµατα της περιοχής µε 

αποτέλεσµα να βελτιωθεί το κλίµα και η εικόνα της τοπικής αγοράς. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει άµεσα να εξετασθούν λύσεις για διευκόλυνση της πρό-
σβασης στην αγορά µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως επίσης θα πρέπει να 
υπάρξει µέριµνα για τη διευκόλυνση της στάθµευσης, καθώς δεν είναι εύκολο 
ένας περαστικός να παραµείνει στην περιοχή και να ενισχύσει τα τοπικά κατα-
στήµατα χωρίς να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα κεντρικά σηµεία του ∆ήµου. 
Ακολούθως, να προωθηθεί µια συντονισµένη διαφηµιστική προβολή της τοπι-
κής αγοράς του ∆ήµου είτε µέσα από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε µέσα 
από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο µε στόχο να παρακινήσει τους πολίτες να 
στηρίξουν την τοπική αγορά για τις καθηµερινές τους ανάγκες. 
Τέλος, θα πρέπει να εφαρµοστεί µια σταθερή και µόνιµη συνεργασία µε τους 
επαγγελµατίες και τα συλλογικά τους όργανα προκειµένου να ενηµερώνονται 
οι αρµόδιοι αυτοδιοικητικοί φορείς για τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην 
τοπική αγορά και να καταγράφονται προτάσεις που θα οδηγούν σε άµεση επί-
λυση. 
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  Η 7ετής αδράνεια της ∆ηµοτικής Αρχής για το οδικό δίκτυο του Κοιµητηρίου Βύρωνα

του Νικολάου Βούρτση, µέλους της «Ενάργειας»

Την κακή κατάσταση του οδοστρώ-
µατος του οδικού δικτύου του Κοι-
µητηρίου Βύρωνα που παρουσιάζει 
διαβρώσεις και λακκούβες η ∆ηµο-
τική Αρχή του κ. Γρηγόρη Κατωπό-
δη  επί επτά χρόνια που διοικεί το 
∆ήµο δεν έκανε καµία ενέργεια για 
τη συντήρηση ή ανακατασκευή του, 
παρά το γεγονός ότι από το Σεπτέµ-
βριο του 2014 στην Τεχνική Υπηρε-
σία του ∆ήµου επανειληµµένα εί-
χαν καταλήξει αιτήµατα (10/9/2014, 
06/11/14, Α.Π.: 3242/13/02/2015, 
Α.Π.: 15636/23/06/2015).
Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 8ης Νο-
εµβρίου 2021 σε σχετική ερώτηση 
του επικεφαλής της ΡΕΚ Βύρωνα κ. 
Τάσου Μαυρόπουλου, ο Αντιδήµαρ-
χος Τ/Y κ.  Μιχάλης Καραγιάννης 
απάντησε ως εξής:  «Είναι γεγονός, 
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι έχουµε 
µια καθυστέρηση! 
Το έχουµε βάλει 2-3 φορές στο πρό-
γραµµα, αλλά δεν το υλοποιήσαµε. 
Θα το βάλουµε ξανά το 2022 και ελ-

πίζω ότι µέσα στο ’22 θα κάνουµε τις 
παρεµβάσεις… υπάρχει µια καθυστέ-
ρηση».
Η πλήρης αδιαφορία και η αναπο-
λόγητος αδράνεια δικαιολογήθη-
καν από τον Αντιδήµαρχο µε το 
«υπάρχει µια καθυστέρηση». Έτσι 
απλά!
Κανένας σεβασµός από τον Αντιδή-
µαρχο για τη σχέση του λαού µας µε 
τους νεκρούς του, τους κεκοιµηµέ-
νους (στο βιβλίο «Οµιλία εις το Κοι-
µητήριον» του Χρυσόστοµου υπάρχει 
η εξής φράση: «ότι οι τετελευτηκότες 
και ενταύθα κείµενοι ου τεθνήκασιν, 
αλλά κοιµώνται και καθεύδουσι». Εξ’ 
ου και οι νεκροί ονοµάζονται κεκοι-
µηµένοι και ο θάνατος κοίµησις, που 
από τα αρχαία χρόνια είναι ξεχωρι-
στή). Θυµίζουµε την κορυφαία στιγ-
µή της Οµηρικής Ιλιάδος το αίτηµα 
του πατέρα Πριάµου να του δοθεί η 
σορός του νεκρού του γιου, Έκτορα, 
για να τον θάψει µ’ όλες τις πρέπου-
σες τιµές, και τις σηµαντικές Αρχαί-
ες τραγωδίες, όπως «Χοηφόροι» (εκ 
του φέρω «χοές» δηλαδή, τιµές στον 

τάφο του νεκρού) του Αισχύλου ή την 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή, που έχουν 
ως κύριό τους θέµα την ταφή και τιµή 
προς το νεκρό.
Όταν είναι γνωστό σε όλους ότι στο 
οδικό δίκτυο του Κοιµητηρίου που 
η διέλευση γίνεται ως επί το πλείστον 
πεζή από τις ακολουθίες κηδειών, µνη-
µόσυνων, εκκλησιαστικών τελετουρ-
γιών κ.λπ. και που, ανά πάσα στιγµή, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχήµατος και 
πρόκλησης σοβαρής σωµατικής βλά-
βης (κυρίως των ηλικιωµένων ατό-
µων) είτε από παραπάτηµα (π.χ. δια-
στρέµµατα, συνδεσµικές κακώσεις, 
κακώσεις της άρθρωσης του γόνατος) 
είτε από πτώση (π.χ. κατάγµατα λε-
κάνης, ισχίου), τα περιστατικά των 
ατόµων-πεζών που έχουν χάσει την 
ισορροπία τους, εντός του κοιµητη-
ρίου, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ!
Ξεχνά φαίνεται ο Αντιδήµαρχος ότι, 
βάσει της υπάρχουσας νοµοθεσίας, 

Άρθρο 24 παρ. 1 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Π∆ 410/1995, 
ΦΕΚ Α-231), και των δικαιωµάτων των 
πεζών (άρθρα 105 και 106 του Εισα-
γωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα), 
ο ∆ήµος ευθύνεται από παραλεί-
ψεις συντήρησης οδών, σε αποζη-
µιώσεις από τραυµατισµούς λόγω 
πτώσης σε λακκούβες που υπάρ-
χουν σε δηµοτική οδό ή χώρο.
Όπως λησµόνησε και τον περιβάλ-
λοντα χώρο του Κοιµητηρίου όπου 
το ριζικό σύστηµα των δένδρων που 
φύονται στο πεζοδρόµιο το έχουν 
ανασηκώσει και καταστρέψει. Υπάρ-
χουν σηµεία που οι πεζοί δε µπορούν 
να τα προσπελάσουν και αναγκάζο-
νται να κατέβουν από το πεζοδρόµιο 
και να  περπατήσουν στον ταχείας κυ-
κλοφορίας δρόµο µε ότι αυτό µπορεί 
να συνεπάγεται!
Το µόνο θετικό είναι ότι εάν επιτέ-
λους το οδικό δίκτυο του Κοιµη-
τηρίου φτιαχτεί σωστά µε ρείθρα, 
αυτό θα διατηρηθεί. Γιατί εκεί δεν 
θα περάσουν οπτικές ίνες, φυσικό 
αέριο κλπ.
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 Ο Βύρωνας του Μπάιρον
του Γιώργου Καρακαντή

Προσωπικά, αισθάνοµαι περίεργα 
αλλά και συνάµα διακατέχοµαι από 
τεράστιο ενθουσιασµό κατά τη δηµο-
σίευση του πρώτου µου άρθρου στην 
εφηµερίδα που αποτελεί τη “φωνή” 
του Βύρωνα. Ενός Βύρωνα µε µεγάλη 
ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά, 
τον οποίο όλοι µας οφείλουµε να σε-
βόµαστε και να τον προσέχουµε σαν 
τα µάτια µας, δεδοµένου ότι είµαστε 
δηµότες µιας πόλης, η οποία δεν εί-
ναι τυχαίο ότι πήρε το όνοµά της από 
το µεγάλο φιλέλληνα ποιητή Λόρδο 
Μπάιρον, ο οποίος έπαιξε τόσο σηµα-
ντικό ρόλο κατά την Ελληνική Επανά-
σταση.
Το πρώτο µου κείµενο θα ήθελα να το 
αφιερώσω σε αυτόν το µεγάλο ποι-
ητή, σε αυτήν την τεράστια προσω-
πικότητα που άφησε παρακαταθήκη 
στις επόµενες γενιές και που οφείλου-
µε όλοι να γνωρίζουµε κάποια πράγ-
µατα γι’ αυτόν και για το έργο που επι-
τέλεσε.
Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφέρω 
κάποια πράγµατα για µένα, διότι ως 
γέννηµα θρέµµα Βυρωνιώτης δε γί-
νεται να µην αναφέρω ότι ακόµα θυ-
µάµαι τα πρώτα µου βιώµατα στην 
πόλη. Ειδικά στην περιοχή της Αγίας 
Τριάδας όπου κατοικώ, µιας και εκεί 
πήγα σχολείο (3ο δηµοτικό), εκεί βα-
φτίστηκα και σε αυτό το πάρκο έκανα 

τα πρώτα µου παιχνίδια και τις πρώτες 
µου γνωριµίες. 
Ακόµα θυµάµαι την πλατεία Αγίου 
Λαζάρου χωρίς πεζόδροµο και µε τα 
µισά µαγαζιά σε σχέση µε σήµερα 
όπου παίζαµε όλη µέρα, καθώς και το 
πάρκο της Λαµπηδόνας όπου διαχω-
ρίζονταν από τη µεγάλη κατηφόρα 
που ξεκινούσε από την ενορία της Αγ. 
Τριάδας και κατέληγε στα σχολεία. 
Εκεί µαζευόµασταν τους καλοκαιρι-
νούς µήνες κάθε απόγευµα και παί-
ζαµε µπουγέλα, κρυφτό και κυνηγητό 
έχοντας µία µεγάλη ανεµελιά και µια 
αθωότητα.
Ωστόσο, από τότε θυµάµαι και τους 
κινδύνους, οι οποίοι µπορούσαν να 
προκύψουν και τους οποίους µας 
θύµιζαν πάντα οι γονείς, δεδοµένου 
ότι η εγκληµατικότητα και τα ναρκω-
τικά ανθούσαν και τη δεκαετία του 
‘90 όπου πήγα δηµοτικό και έζησα 
αυτά τα βιώµατα. Από τότε, µάλιστα, 
αναρωτιόµουν σαν µικρό παιδί που 
ήµουν γιατί πρέπει να προσέχουµε 
και να µην είναι όλα ρόδινα χωρίς βία, 
εγκληµατικότητα και αλητεία; Γιατί 
ο ∆ήµος δε φροντίζει, ώστε να µην 
κυκλοφορούν ναρκωτικά και να µη 
µπορεί κανένας «κακός άνθρωπος» 
να µας κάνει κακό;
Για να µη µιζεριάσω κατά το πρώτο 
µου κείµενο, µία άλλη ερώτηση που 
έκανα ήταν για ποιο λόγο ο Βύρωνας 
ονοµάστηκε έτσι και από ποιον πήρε 
το όνοµά του. Την απάντηση την έλα-
βα κατά την Έκτη ∆ηµοτικού όπου 
µετά από το ηµερήσιο µάθηµα στην 
τάξη, έψαξα και βρήκα κάποια πράγ-
µατα για το µεγάλο διαφωτιστή Λόρ-
δο Μπάιρον. Και από τότε κατάλαβα 
τη σηµασία που είχε το συγκεκριµένο 
πρόσωπο για την Ελληνική Επανάστα-
ση και τον απελευθερωτικό αγώνα 

όπου 200 χρόνια µετά νοµίζω ότι όλοι 
µας έχουµε καταλάβει την αξία και τη 
σηµασία που είχε για να µπορούµε 
σήµερα να ζούµε ελεύθεροι και να θυ-
µόµαστε τις θυσίες όλων αυτών, τους 
οποίους δεν τους ένοιαζε ούτε το ότι 
ήταν λιγότεροι αριθµητικά ούτε ότι 
δεν είχαν τα ίδια στρατιωτικά µέσα µε 
τον Οθωµανό κατακτητή. 
Ξεκινώντας την αναφορά µου στο 
Λόρδο Μπάιρον θα ήθελα να αναφερ-
θώ ιδιαίτερα στο έργο του, µιας και 
θεωρείται από τους µεγαλύτερους εκ-
φραστές του ροµαντισµού µε σωρεία 
έργων. Ήταν µέλος της “Royal Society” 
στο Λονδίνο που ήταν η εταιρεία µε-
λέτης των φυσικών επιστηµών και γι’ 
αυτό το λόγο έγινε ευρύτερα γνωστός 
από εκεί.
Ξεκίνησε από την ηλικία των 14 ετών 
να δηµοσιεύει τα πρώτα του έργα µε 
πιο γνωστό να είναι το ποίηµα «∆ον 
Ζουάν», το οποίο αποτελείται από 17 
ραψωδίες. Ο Λόρδος θαύµαζε από µι-
κρός τους ήρωες και γι’ αυτό τους ενέ-
πνευσε σε αρκετά έργα του. Ωστόσο, 
αυτό που τον κέντρισε περισσότερο 
ήταν η ηρωική αυτοθυσία των Ελλή-
νων για την απελευθέρωση της πατρί-
δας.
Έτσι, στις 5 Ιουλίου του 1821 παρα-
κολουθούσε από κοντά την αυτοθυ-
σία των ηρώων της Επανάστασης και 
έγραψε ένα κοµµάτι σαν αφιέρωση 
στο φίλο του Thomas Moor, Ιρλανδό 
ποιητή.
Το ∆εκέµβριο του 1823 προέβη στο 
µεγαλύτερο επίτευγµα ηρωισµού 
σπάζοντας τον κλοιό των Οθωµα-
νών και εισβάλλοντας στο Μεσολόγ-
γι κατά την πολιορκία του. Αυτό το 
γεγονός οδήγησε τους αγωνιστές να 
του κάνουν πρόταση να τους εκπρο-
σωπήσει στην Αυλή του Μπάκιγχαµ, 

µεταφέροντας όλες τις εξελίξεις γύρω 
από τον εθνικο-απελευθερωτικό αγώ-
να.
Η προσφορά του ήταν ανεκτίµητη, 
καθώς προσέφερε και σε υλικά αγα-
θά αλλά και συµµετέχοντας ο ίδιος 
σε µάχες. Αρχικά, δώρισε 4000 λίρες, 
προκειµένου να εξοπλιστεί ο ελληνι-
κός στόλος, ενώ κατά τη διάρκεια της 
πολιορκίας του Μεσολογγίου εντά-
χθηκε στο δυναµικό του Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου. Επίσης, συµµετείχε 
και στην επιχείρηση για την απελευ-
θέρωση της Ναυπάκτου.
Βοήθησε σε µεγάλο βαθµό στον εξο-
πλισµό του ελληνικού στόλου µε πυ-
ροµαχικά και συνεργάστηκε άψογα µε 
τους Σουλιώτες. Ωστόσο, δεν κατάφε-
ρε να ενώσει υπό µια γενική διοίκηση 
τους οπλαρχηγούς της Ανατολικής και 
της ∆υτικής Ελλάδας, µε αποτέλεσµα 
να µην υπάρξει πρόοδος στο κοµµάτι 
του απελευθερωτικού αγώνα.
∆υστυχώς, µέσα σε όλα αυτά ασθένη-
σε σοβαρά στις αρχές του 1824 µε τις 
αρχές τότε να εκτιµούν ότι έπασχε από 
µια βαριάς µορφής επιληπτική κρίση, 
κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε. Το 
πόρισµα ήταν εκ των υστέρων ότι 
προσβλήθηκε από ελονοσία, η οποία 
θέρισε αρκετούς αγωνιστές κατά την 
πολιορκία της ιστορικής πόλης.
Τον Απρίλιο του 1824, δυστυχώς, κα-
τέληξε, αφού η υγεία του παρουσίασε 
ραγδαία επιδείνωση. Η καρδιά του 
ετάφη κάτω από ένα δένδρο στο Με-
σολόγγι και αργότερα το όνοµά του 
δόθηκε στο ∆ήµο µας.
Το σηµαντικό είναι ότι άφησε µεγάλη 
παρακαταθήκη σε όλους µας και κυ-
ρίως στους κατοίκους του ∆ήµου µας, 
προκειµένου να γνωρίζουµε την έν-
δοξη και τιµητική ιστορία του.
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 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1950-2021

Σαρανταοχτώ χρόνια συµπληρώ-
νονται από την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου, την ελληνική Πρωτο-
µαγιά. Εικόνες ξυλοδαρµού µεταξύ 
φοιτητών και παρεµπόδιση κατά-
θεσης στεφάνων σε εκλεγµένους 
εκπροσώπους του Κοινοβουλίου 
προβληµατίζουν. Πλησιάζοντας 
προς το ιωβηλαίο, αναρωτιέµαι για 
τα µηνύµατα που περνούν τα γεγο-
νότα εκείνων των ηµερών στους νέ-
ους του σήµερα.
Από τη δεκαετία του ’50 το νεολαιί-
στικο κίνηµα αρχίζει να οργανώνε-
ται µε αιχµή του δόρατος τους φοι-
τητές και πρώτη µεγάλη αφορµή τα 
γεγονότα της Κύπρου. Σταδιακά οι 
αγώνες για την παιδεία γίνονται όλο 

και εντονότεροι. Σε πορεία διαµαρ-
τυρίας για το ποσό των διδάκτρων 
στο δηµόσιο πανεπιστήµιο έχουµε 
τον πρώτο νεκρό. 
Στις αρχές του ’60 οι αγώνες της 
νεολαίας συνδέονται µε ευρύτερα 
κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα 
που θίγουν όχι µόνο το φοιτητή, το 
µαθητή, το δάσκαλο, αλλά και ευ-
ρύτερα στρώµατα. «Προίκα στην 
παιδεία και όχι στη Σοφία» ήταν το 
σύνθηµα µε αφορµή το (τεράστιο 
για την εποχή) ποσό που ζητούσε 
το παλάτι από τον κρατικό κορβα-
νά για τους γάµους της πριγκίπισ-
σας µε το διάδοχο του ισπανικού 
θρόνου.
Ο Ανένδοτος Αγώνας, η δολοφονία 
Λαµπράκη, το κίνηµα του 114 µε 
αποκορύφωµα τη συνταγµατική 
εκτροπή του Ιουλίου του ’65 απο-
τελούν σταθµούς στην ιστορία της 
ελληνικής νεολαίας. Η χούντα «πά-
γωσε» στην αρχή τα πράγµατα και 
παγίωσε συνθήκες φόβου (χωρίς 
αυτό να σηµαίνει την έλλειψη αντι-
στασιακών κινήσεων -κάθε άλλο). 
Σχολεία και Πανεπιστήµια λειτουρ-
γούσαν µε το ψαλίδι και η ευρύτε-
ρη κοινωνία έδειχνε να βρίσκεται 

σε νάρκη. Σ’ αυτό το σηµείο να το-
νίσουµε ότι η δικτατορία απετέλεσε 
την κορυφή και το λογικό-παράλο-
γο αποκύηµα του κράτους της µε-
τεµφυλιακής περιόδου. Οι νέοι και 
οι νέες πάντα στις επάλξεις έδωσαν 
το έναυσµα του τέλους. Πρώτα µε 
την κατάληψη της Nοµικής τον Φε-
βρουάριο του ’73 κι ύστερα µ’ εκεί-
νη του Πολυτεχνείου.
Το τι έγινε και πως στις τρεις εκεί-
νες συγκλονιστικές µέρες του Νο-
έµβρη είναι γνωστό τοις πάσι. Ση-
µασία έχει να δούµε τον αντίκτυπο 
εκείνης της µαζικής εξέγερσης. Στο 
Πολυτεχνείο ενώθηκε ένας κόσµος 
πέρα από τα κόµµατα και τις µετά 
τον Εµφύλιο αντιθέσεις που µάστι-

ζαν τους Έλληνες και τις Ελληνί-
δες. Το «Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία» 
δεν ήταν ένα απλό τσιτάτο. Άγγιζε 
όλους εκείνους που καθηµερινά 
στερήθηκαν και πάλεψαν γι’ αυτά. 
Αιτήµατα ενός ολόκληρου λαού µε 
καταπατηµένα βασικά του δικαιώ-
µατα. 
Οι εικόνες βίας δεν συνάδουν µε 
τα πραγµατικά µηνύµατα αυτής 
της επετείου. Μιας επετείου που 
(δυστυχώς) σβήνει σιγά-σιγά στη 
συλλογική µας µνήµη. Κρατώ µια 
φράση γραµµένη στην κολώνα που 
έριξε το τανξ: «Συγγνώµη που η γε-
νιά µας δηµιούργησε τη γενιά των 
400€». Ίσως να είναι το αποτύπωµα 
του Πολυτεχνείου στο σήµερα. 

του  Αλέξανδρου  Mπαζάκα

 8 Νοεµβρίου: Παγκόσµια ηµέρα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας

Από το 1949 ήδη ο Αργεντινός Κα-
θηγητής Πολεοδοµίας Κάρλος Μα-
ρία ντέλα Παολέρα εµπνεύστηκε 
τη σηµασία αυτής της ηµέρας και 
σήµερα εορτάζεται σε περισσότε-
ρες από τριάντα χώρες του κόσµου. 
Έτσι, στις 8 Νοεµβρίου κάθε χρόνο 
έχει οριστεί η Παγκόσµια ηµέρα 
Πολεοδοµίας και Χωροταξίας. Σκο-
πός να καταδειχθεί η συνεισφορά 
του χωροταξικού και πολεοδοµι-
κού σχεδιασµού των πόλεων και 
η σηµασία του στην καλυτέρευση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
τους. 
Έχουµε επισκεφθεί διαφορετικές 
πόλεις και έχουµε δει µέρη µε καλή 

ρυµοτοµία και µέρη µε «άναρχη» 
ρυµοτοµία, όπως έχει επικρατή-
σει να λέγεται. Έχουµε κάνει συ-
γκρίσεις, έχουµε δει τις διαφορές, 
έχουµε καταλάβει σε τι εξυπηρετεί 
ένα καλό δοµηµένο ρυµοτοµικό 
σχέδιο. Ο Βύρωνας είναι µια πόλη 
µε αρκετό πληθυσµό και δύσκολη 
ρυµοτοµία λόγω της αρχικής κατε-
πείγουσας δόµησης σαν προσφυγι-
κή γειτονιά. Παρόλα αυτά,  δε δια-
θέτει Υπηρεσία ∆όµησης, όπως θα 
έπρεπε. Αποτέλεσµα αυτού είναι 
οι όποιες κατεπείγουσες ανάγκες 
να καλύπτονται από την Υπηρεσία 
∆όµησης του ∆ήµου Αθηναίων.  
Αυτό έχει ως συνέπεια την αποφυ-
γή επεµβάσεων στην πόλη µας που 
θα την έκαναν πιο όµορφη, πιο λει-
τουργική, που θα δηµιουργούσαν 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Και τι θα 
µπορούσαµε να κάνουµε καλύτε-
ρα; Θα µπορούσαµε να κάνουµε 
στοχευµένες επεµβάσεις σε διάφο-
ρους τοµείς. 
Θα ήταν καλό να σταθούµε, επίσης, 
και να αναφερθούµε σε έναν τοµέα 

που επηρεάζει πολύ την ποιότητα 
της ζωής µας, την καθαριότητα. 
Θα µπορούσαµε να δηµιουργή-
σουµε προηγµένα συστήµατα υπό-
γειων κάδων σε αρκετά σηµεία της 
πόλης µας. Υπόγειους κάδους που 
ουσιαστικά αυξάνουν τη χωρητι-
κότητα, έχουν κατάλληλο σύστηµα 
για να µην υπάρχει δυσοσµία, είναι 
πολύ πιο καθαρή επιλογή και εάν 
συνοδεύεται από ένα ολοκληρω-
µένο πρόγραµµα ανακύκλωσης και 
κοµποστοποίησης, θα µπορούσε 
να συµβάλλει στην ανακύκλωση 
και κατά συνέπεια στην καλυτέρευ-
ση του περιβάλλοντος και της ποιό-
τητας της ζωής µας γενικότερα. 
Υπάρχουν ήδη πολλές χώρες στο 
εξωτερικό που τους χρησιµοποι-
ούν. Αλλά και στη χώρα µας υπάρ-
χουν αρκετοί δήµοι που άλλοι πιο 
δειλά άλλοι µε µεγαλύτερη προ-
σπάθεια έχουν προβεί σε τέτοιες 
επιλογές. Ενδεικτικά, µπορούµε να 
αναφέρουµε τους δήµους Φιλοθέ-
ης-Ψυχικού, Παπάγου-Χολαργού, 
Περιστερίου, Παλαιού Φαλήρου, 

Κρωπίας και άλλους αλλά και εκτός 
Αττικής στην υπόλοιπη Ελλάδα 
στους δήµους Σκιάθου, Μήλου, Βό-
λου, Κοζάνης κα. Θα µπορούσαµε 
να εξετάσουµε και εµείς ένα τέτοιο 
σύστηµα. Προφανώς, για να ακο-
λουθείται από τους υπόλοιπους δή-
µους της χώρας έχει και πρακτική, 
εκτός από αισθητική, χρησιµότητα. 

του  Άγγελου Καλλιανιώτη
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 Πώς οι γενναίες µεταρρυθµίσεις όµορφα «καίγονται»…

Φάκελος  Πολεοδοµία

Έχουν περάσει 11 χρόνια από την 
τελευταία ουσιαστική µεταρρύθ-
µιση του θεσµικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε το ν. 
3852/2010 (πρόγραµµα «Καλλικρά-
της»). 
Το Πρόγραµµα προέβλεπε, µεταξύ 
άλλων, τη µεταφορά σειράς αρµο-
διοτήτων από το Κράτος στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση και την ενίσχυ-
ση τόσο του πρώτου όσο και του 
δεύτερου βαθµού των ΟΤΑ µε την 
ίδρυση των Περιφερειών και την 
κατάργηση των Νοµαρχιών. 
Μεταξύ άλλων, τοµή θεωρήθηκε η 
ανάθεση των πολεοδοµικών αρµο-
διοτήτων (έκδοση και έλεγχος των 
οικοδοµικών αδειών και έλεγχος 
αυθαιρέτων) αποκλειστικά στους 
∆ήµους. 
Έως τότε οι αρµοδιότητες αυτές 
ασκούνταν αυτοδύναµα αφενός 
από ορισµένους µεγάλους, κατά 
βάση, ∆ήµους που ήδη είχαν πο-
λεοδοµία και αφετέρου από τις 
Νοµαρχίες για όσους ∆ήµους δεν 
είχαν συστήσει την υπηρεσία αυτή.
Στο Πρόγραµµα προβλεπόταν µε-
ταβατική περίοδος δύο ετών για 
τη σύσταση των νέων υπηρεσιών 
και η µεταφορά προσωπικού που 
ήδη υπηρετούσε στις νοµαρχιακές 
πολεοδοµίες στους δήµους για τη 
στελέχωσή τους. 
Ακολούθησαν τα Μνηµόνια (το 
πρώτο Μνηµόνιο λίγες µέρες µετά 
από την ψήφιση του «Καλλικράτη» 
από τη Βουλή), το πάγωµα των προ-
σλήψεων, η περικοπή των πόρων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η 
αδυναµία των ∆ήµων να στηρίξουν 
το εγχείρηµα…
Πώς θα µπορούσε να γίνει στα σο-
βαρά στελέχωση των νέων υπηρε-
σιών, χωρίς προσλήψεις, χωρίς εξο-
πλισµό και χωρίς πόρους;
Έτσι, η διάταξη περί ίδρυσης των 
νέων πολεοδοµιών σε δηµοτικό 
επίπεδο µπήκε σε αναστολή και 
προβλέφθηκε η περίφηµη «διοι-
κητική υποστήριξη» όσων ∆ήµων 
δεν είχαν πολεοδοµία από εκείνους 
τους ∆ήµους που ήδη διέθεταν. 
Μια διαδικασία εµφανώς προβλη-
µατική: οι πολεοδοµίες που είχαν 
ιδρυθεί κατά το παρελθόν για να 
εξυπηρετούν συγκεκριµένο όγκο 
υποθέσεων βρέθηκαν ξαφνικά µε 
τετραπλάσιο και πενταπλάσιο όγκο 
δουλειάς. 
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ανα-
φέρονται από τον Συνήγορο του 
Πολίτη σε επιστολή του προς 
την Κυβέρνηση (µε αριθµό Φ 
1300.2/45460/2015):
«Η (..) καθυστέρηση ανάληψης 
των αρµοδιοτήτων από τους επι-

µέρους ∆ήµους καταλύει το πε-
ριεχόµενο του ν. 3852/2010, δη-
µιουργώντας παράλληλα ακραία 
φαινόµενα κακοδιοίκησης και 
συνιστώντας παραβίαση των αρ-
χών της νοµιµότητας και της χρη-
στής διοίκησης».
Η Ελλάδα, όµως, είναι η χώρα που 
όλα τα προσωρινά καταλήγουν να 
γίνουν µόνιµα.
Μετά την πάροδο των πρώτων 
µεταβατικών ετών (2011-2012), η 
τότε κυβέρνηση προέβλεψε µε το 
ν. 4147/2013 ότι η ίδρυση των νέων 
πολεοδοµιών θα γίνει µετά από το 
τέλος του Μεσοπρόθεσµου Προ-
γράµµατος Σταθερότητας 2013-
2016. 
Το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα τε-
λείωσε, αλλά οι παρατάσεις συνεχί-
στηκαν…
Με το νόµο 4555/2018 (τον περιώ-
νυµο «Κλεισθένη») της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, η υποχρέωση σύστασης 
πολεοδοµίας εξαρτήθηκε από «κρι-
τήρια» που θα θεσπίζονταν στο …
άγνωστο µέλλον αναφορικά µε τα 
ελάχιστα προσόντα των υπαλλή-
λων που θα τη στελέχωναν! 
Ένας «έξυπνος» τρόπος για να πα-
ραπεµφθεί η µεταρρύθµιση στις 
καλένδες…
Με την κυβερνητική αλλαγή του 
2019 έγινε πράγµατι µια κάποια 
προσπάθεια να συµµαζευτεί η κα-
τάσταση ...χωρίς όµως αποτέλε-
σµα. Μετά από µία πρώτη παράτα-
ση µέχρι την 1/6/2020 µε το νόµο 
4647/2020, εν συνεχεία µε το νόµο 
4674/2020, η «µεταρρύθµιση» του 
ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ακριβώς που µετέθε-
τε τη σύσταση των πολεοδοµιών 
στο άγνωστο µέλλον, ανεστάλη για 
την 31/12/2023! 
Εν τέλει και µετά από νέες διαδο-
χικές παρατάσεις µε τους νόµους 
4745/2020 και 4842/2021 φτάσαµε 
στην «τελευταία», όπως υποστηρί-
ζεται, προθεσµία. Στην πρόβλεψη, 
δηλαδή, ότι θα πρέπει οι νέες υπη-
ρεσίες να λειτουργήσουν σε κάθε 
περίπτωση από 1/1/2022 έχοντας 
τουλάχιστον έναν αγρονόµο τοπο-
γράφο µηχανικό, έναν αρχιτέκτονα 
µηχανικό, έναν χωροτάκτη πολεο-
δόµο µηχανικό, έναν πολιτικό µη-
χανικό και έναν µηχανολόγο ή ηλε-
κτρολόγο µηχανικό.
 Και αν αυτό δεν συµβεί, καθώς είναι 
µάλλον απίθανο να βρεθεί προσω-
πικό από τη µια στιγµή στην άλλη, 
πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν 
∆ήµοι στους οποίους ουδεµία προ-
ετοιµασία έχει γίνει ως τώρα; 
Τότε επιβάλλεται η συνεργασία στο 
πλαίσιο διαδηµοτικής συνεργασίας 
για τη σύσταση νέας κοινής πολεο-

δοµικής υπηρεσίας. Στη συµφωνία 
αυτή, σύµφωνα µε το νόµο, θα πρέ-
πει να προβλέπεται η διάρκεια της 
συνεργασίας, το προσωπικό και ο 
εξοπλισµός που θα διατεθεί και τα 
ποσά των λειτουργικών δαπανών 
για τη λειτουργία της. 
Υπάρχει άραγε αυτή η δυνατότητα 
ή θα δούµε και νέες παρατάσεις;
Η ιστορία της συγκεκριµένης µε-
ταρρύθµισης δείχνει πόσο εύκολο 
είναι οι καλές προθέσεις να µετα-
τραπούν σε ταλαιπωρία για τους 
πολίτες. Μεταρρυθµίσεις που απαι-
τούν χρήµα και οργάνωση και προ-
παντός µεθοδικότητα δεν έχουν 
καµία πιθανότητα να υλοποιηθούν 
αν δεν σχεδιαστούν σωστά και 
εξαρχής και αν δεν στηριχθούν µε 
πόρους και προσωπικό από όλους 
τους εµπλεκόµενους: το κεντρικό 

κράτος αφενός που σχεδιάζει πολι-
τικές και την τοπική αυτοδιοίκηση 
αφετέρου που αντί να διαχειρίζε-
ται, να διεκδικεί και να οργανώνει, 
µεµψιµοιρεί και παρακολουθεί τις 
εξελίξεις αµέτοχη και ανήµπορη να 
αντιδράσει.
Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τι 
πρόκειται να συµβεί το επόµενο δι-
άστηµα µε την περίπτωση του ∆ή-
µου Βύρωνα, η δηµοτική αρχή του 
οποίου έχει εξαντλήσει τον ακτιβι-
σµό της από την εποχή που ανέλα-
βε την εξουσία. 
Απόδειξη ότι ακόµη και αυτή την 
τελευταία στιγµή, στο παρά πέντε, 
ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα βρίσκε-
ται σε εκκρεµότητα, µε εµφανείς 
επιπτώσεις στην καθηµερινότητα 
των Βυρωνιωτών… 
Περιµένουµε τη συνέχεια…
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Η λειτουργία Υπηρεσιών ∆όµησης 
σε κάθε ∆ήµο, µε ψηφιοποιηµένες 
υπηρεσίες, επαρκείς χώρους και 
εξειδικευµένο προσωπικό που θα 
στέκεται δίπλα και όχι απέναντι 
στον πολίτη είναι ζητούµενο ήδη 
από τότε που νοµοθετήθηκε η µε-
ταφορά των πολεοδοµικών αρµο-
διοτήτων στους ΟΤΑ α΄ βαθµού µε 
το ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλι-
κράτης).
Ήταν σωστή η µεταρρύθµιση εκεί-
νη; Αναµφίβολα ναι. 
Ήταν άλλωστε αίτηµα της ίδιας της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία δι-
εκδικούσε νέο ρόλο και νέες αρµο-
διότητες. Και τούτο καθώς οι πολε-
οδοµικές αρµοδιότητες, άρρηκτα 
συνδεδεµένες µε την ιδιοκτησία και 
την καθηµερινότητα των πολιτών, 
πρέπει να ασκούνται κοντά στους 
πολίτες, υπό την ευθύνη και την 
εποπτεία των αιρετών που οι ίδιοι 
εξέλεξαν. 
Πέτυχε η µεταρρύθµιση αυτή; 
Αναµφίβολα όχι. 
Η απαγόρευση των προσλήψεων, 
λόγω Μνηµονίων, που ακολούθη-
σε, οι συνεχείς παρατάσεις του νο-
µοθέτη αναφορικά µε τη σύσταση 
των Υπηρεσιών ∆όµησης (όπως 
είναι το νέο όνοµα των πάλαι ποτέ 
Πολεοδοµιών), αλλά και η αναβλη-
τικότητα των δηµοτικών αρχών να 

δώσουν «έξυπνες» λύσεις σε χρονί-
ζοντα προβλήµατα, οδήγησαν εκεί 
από όπου ξεκινήσαµε.
Το παράδειγµα του ∆ήµου Βύρωνα 
είναι χαρακτηριστικό. 
Ένας ακόµα ∆ήµος της Αττικής που 
δεν τα κατάφερε να αποκτήσει τη 
δική του Πολεοδοµία και «εξυπηρε-
τείται» εδώ και µια δεκαετία µε πολ-
λά προβλήµατα, από την Πολεοδο-
µία του ∆ήµου της Αθήνας…
Τι κάναµε για να απεγκλωβιστούµε 
από αυτό; 
Όχι πολλά και πάντως όχι αυτά που 
θα έπρεπε. 
Είναι αλήθεια ότι αµέσως µετά από 
την ψήφιση του Καλλικράτη, τον 
Μάϊο του 2010, µπήκαµε στα Μνη-
µόνια που οδήγησαν σε πάγωµα 
των προσλήψεων και σε µείωση των 
πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Στη βάση αυτή η αρχική µεταβατική 
περίοδος για τη σύσταση Πολεοδο-
µιών σε όσους ∆ήµους δεν είχαν συ-
σταθεί ως τότε, παρατάθηκε µέχρι 
τη λήξη των Μνηµονίων, οπότε θα 
αποκαθίστατο η κανονικότητα.
Αν όµως η καθυστέρηση, σε πρώ-
τη φάση, µπορεί να εξηγηθεί από 
τα Μνηµόνια δεν µπορεί να δικαι-
ολογηθεί η αδράνεια από το 2018 
και ιδίως από το 2019 και µετά όταν 
επανεξελέγη η δηµοτική αρχή Κα-
τωπόδη.
∆ικαιολογία δεν µπορεί να αποτελέ-
σει ότι η νυν Κυβέρνηση που ανέλα-
βε το καλοκαίρι του 2019, έδωσε και 
αυτή νέες παρατάσεις, µε την τελευ-
ταία για τον Ιανουάριο του 2022. 
Για την πρακτική των αναβαλλόµε-
νων µεταρρυθµίσεων προφανώς 
έχει ευθύνες το κεντρικό κράτος και 
οι κυβερνήσεις διαχρονικά. 
Εν προκειµένω όµως, τι κάναµε ως 
∆ήµος Βύρωνα;
Ζητήσαµε το 2019 την πρόσληψη 

τακτικού προσωπικού για το 2020 
µε σκοπό τη στελέχωση της Υπηρε-
σίας ∆όµησης; 
Αξιοποιήσαµε, από το καλοκαίρι 
του 2020, τη δυνατότητα που µας 
έδωσε ο νοµοθέτης, µε το νόµο 
4700/2020, για τη σύναψη σύµβα-
σης διαδηµοτικής συνεργασίας µε 
άλλους όµορους δήµους µε σκοπό 
την από κοινού άσκηση των πολεο-
δοµικών αρµοδιοτήτων και πάντως 
µέχρι την ολοκλήρωση των σχετι-
κών προσλήψεων;
Πιέσαµε για να καλυφθούν οι κενές 
θέσεις προσωπικού µέσω του προ-
γράµµατος κινητικότητας;
Ζητήσαµε, εκ νέου, στο πλαίσιο 
προγραµµατισµού προσλήψεων για 
το 2021, τη στελέχωση της Υπηρεσί-
ας ∆όµησης, αλλά και της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, από την οποία ετοιµά-
ζονται να φύγουν µε συνταξιοδοτή-
σεις έµπειροι υπάλληλοι;
Αναζητήσαµε τους πόρους για την 
κάλυψη των αναγκών που δηµι-
ουργούνται ή ψελλίζουµε διαρκώς, 
ως δηµοτική αρχή δικαιολογίες κα-
τηγορώντας είτε την παράταξη… 
Χαρδαλιά που έχει αποχωρήσει από 
τη δηµοτική αρχή εδώ και 7 χρόνια, 
είτε το Μνηµόνιο που έχει τελειώσει; 
Υπάρχει βέβαια και η «δικαιολογία» 
της πανδηµίας που όµως δεν φτάνει 
να εξηγήσει ούτε την έλλειψη προ-
γραµµατισµού ούτε τη µη αξιοποί-
ηση θεσµικών εργαλείων που ήδη 
υπάρχουν για την επίλυση του προ-
βλήµατος.
Εκείνο που έγινε είναι ότι η ∆η-
µοτική Αρχή βολεύτηκε µε την 
παροχή «διοικητικής υποστήρι-
ξης» από τις Υπηρεσίες του ∆ή-
µου Αθηναίων που πρόδηλα δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν στο 
ρόλο αυτό, δεδοµένου του όγκου 
των υποθέσεων και της ανάγκης, 

φυσικά, να εξυπηρετήσουν τους 
δηµότες της Αθήνας. 
Το «βόλεµα», µάλιστα, ως εύκολη 
λύση, συνοδεύεται από την αποφυ-
γή της ευθύνης ...και συνδυάζεται µε 
τη γνωστή τακτική της υπόδειξης 
των ευθυνών, υπαρκτών και ανύ-
παρκτων, όλων των άλλων.
∆εδοµένων των ανωτέρω εί-
ναι αναγκαίο, έστω και τώρα, 
η ∆ηµοτική Αρχή του Βύρωνα 
να αναλάβει τις ευθύνες της και 
να προχωρήσει, χωρίς άτυπα 
και εξωθεσµικά παρακάλια στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, στη σύ-
σταση Υπηρεσίας ∆όµησης µε 
έδρα το Βύρωνα και σε συµφωνία 
µε τους ∆ήµους Καισαριανής και 
∆άφνης-Υµηττού. 
Η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει 
να υποκαταστήσει την υποχρέωσή 
µας προς τους δηµότες του Βύρωνα 
να αποκτήσει ο ∆ήµος µας τη δική 
του Υπηρεσία ∆όµησης. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει κατ΄ απόλυτη προ-
τεραιότητα να ζητηθεί η έγκριση 
της κάλυψης των απαιτούµενων θέ-
σεων τακτικού προσωπικού µε αντι-
κειµενικές διαδικασίες πρόσληψης, 
σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα 
κινητικότητας. 
Η στελέχωση, άλλωστε, των Υπη-
ρεσιών και η κάλυψη παγίων και 
διαρκών αναγκών, απαιτεί µόνιµα 
στελέχη που θα προσληφθούν µε 
διαδικασίες αξιολόγησης και όχι 
εξαιρετικές διαδικασίες µε αδιαφά-
νεια ή απασχόληση συµβασιούχων- 
οµήρων της εκάστοτε δηµοτικής 
αρχής.
Για τη λύση του Γόρδιου ∆εσµού 
χρειάζεται η ανάληψη της ευθύνης 
και ο σχεδιασµός πολιτικής µε έξυ-
πνες λύσεις. 
Το χρωστάµε στους πολίτες του Βύ-
ρωνα.

  Πολεοδοµία Βύρωνα: µια µεταρρύθµιση στα χαρτιά!
του Βασίλη ∆εµπόνου, 
Ανεξάρτητου ∆ηµοτικού Συµβούλου, Επικεφαλής Παράταξης «ΕΞΥΠΝΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ» 

Έλα στον ΓΕΡΜΑΝΟ 
και απογείωσε την επικοινωνία 
της επιχείρησής σου!

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 102-104, ΤΗΛ: 210 765 3421

Κατάστημα Βύρωνα
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ! 
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 Η πόλη αλλάζει - Οι υποδοµές βελτιώνονται

Να ευχαριστήσω και εγώ την εφη-
µερίδα για τη δυνατότητα που µου 
δίνει να επικοινωνήσω µε τους 
συνδηµότες µας, να ευχηθώ καλο-
τάξιδη και να προωθεί πάντοτε τον 
εποικοδοµητικό λόγο! Θα αναφερ-
θώ στα έργα που υλοποιούνται, 
αλλά και όσα έχουν προγραµµατι-
στεί για να πληροφορηθούν οι πο-
λίτες την εξέλιξή τους.

Σκοπός µας είναι η συνεχής βελτίωση των υποδοµών και η αναβάθµι-
ση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η ∆ηµοτική αρχή πρέπει να υλοποιεί έργα που εντάσσονται σε µια ολο-
κληρωµένη στρατηγική για να αναβαθµιστούν οι υπάρχουσες υποδο-
µές του ∆ήµου. Παράλληλα πρέπει να προβαίνει σε συνεχή διεύρυνση 
των πηγών χρηµατοδότησης και να διατυπώνει προτάσεις προκειµέ-
νου να υλοποιήσει το πρόγραµµα δράσεών της.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από τα έργα που έχουν υπογραφεί συµβά-
σεις και εκτελούνται:
1. Ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµαρχείου, του 1ον Γυµνασίου και 
1ον Λυκείου Βύρωνα (αλουµίνια-µονώσεις-led-καυστήρες), συνολικού 
προϋπολογισµού 1.266.000€
2. ∆ιάνοιξη και ανακατασκευή της πλατείας στην οδό Τµώλου και Μα-
γνησίας (150.000€)
3. Ανάπλαση πλατείας «Φατσέα» (520.000€)
4. Αντιπληµµυρικό έργο Καρέα-Ηλιούπολης (7.500.000€)
5. 1ο & 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Τριάδας (αλουµίνια µονώσεις led) 
(336.000€)
6.  Μελέτη βιώσιµης αστική κινητικότητας (110.000€)
Έργα που πρόκειται να εκτελεστούν σύντοµα και είναι στη διαγωνιστι-
κή διαδικασία.
1. Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
Α) Το κλειστό Μυρακτής (600.000€)
Β) Παρεµβάσεις σε όλα τα γήπεδα κλειστά – ανοιχτά (550.000€)
2. Κατασκευή ραµπών και χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ στα σχολικά συγκρο-
τήµατα (120.000€)
3. Πυροπροστασία σχολείων (µελέτη 50.000€ - κατασκευή 83.000€)
4. Προµήθεια εξοπλισµού και τοποθέτηση στεγάστρων σε 27 στάσεις 
της ∆ηµοτικής συγκοινωνίας (100.000€)
5. Ανακατασκευή – Συντήρηση Ντάνκαν (150.000€)
6. Σηµεία φόρτισης οχηµάτων σε διάφορα σηµεία της πόλης (60.000€)

7. Ανοικτό κέντρο εµπορίου:  παρεµβάσεις σε περιοχή κυρίως του κέ-
ντρου που θα περικλείεται από τις οδούς Φορµίωνος-Νικηφορίδη-Χρ. 
Σµύρνης (1.755.000€)
Έργα που προγραµµατίζονται και έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα 
«ΤΡΙΤΣΗ» και για τα οποία αναµένουµε τις εγκρίσεις
1. Μελέτη κατασκευή σε δύο περιοχές του Βύρωνα
Α. Πλατεία Μαρτάκη – Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου- Πλατεία 
Αγ. Λαζάρου- παρεµβάσεις στην οδό Κολοκοτρώνη και ευρύτερη πε-
ριοχή (4.700.000€)
Β.Μεταµόρφωση:Κων/πολεως-Αγ.Σοφίας-Κερκύρας-Ταταούλων 
(4.700.000€)
2. Ωρίµανση έργων και δράσεων. Πρόκειται για δύο µελέτες:
Α. Οικόπεδο Βουτσά για ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθµού και αιθου-
σών πολλαπλών χρήσεων (837.000€)
Β. Περιοχή αναπηρικών (395.000€)
3. Ηλεκτροκίνηση: προµήθεια διαφόρων οχηµάτων (1.810.000€)
4. Συντήρηση ∆ηµοτικών και Σχολικών Αθλητικών χώρων
Α. 1ον Αθλητικό Κέντρο Αγ. Τριάδας
Β. Αύλειοι  χώροι Σχολείων (468.000€)
5. Έξυπνη πόλη – «SMART CITIES» (4.860.000€)
Είναι γεγονός ότι η υλοποίηση όλων των έργων και κυρίως τα έργα 
«ΤΡΙΤΣΗ», εάν εγκριθούν, θα αλλάξουν ριζικά τις υλικοτεχνικές υποδο-
µές της πόλης και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. Γι’ αυτό και θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόµενους της Τεχνικής Υπηρεσίας 
για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους προκειµένου να υλοποιήσουν 
όλο αυτό το πρόγραµµα.
Παράλληλα, όµως, θα ήθελα να επισηµάνω και τις αντιπολιτευτικές 
προσπάθειες ορισµένων που προσπαθούν να προσάψουν στον ∆ή-
µαρχο και στη ∆ηµοτική Αρχή αδράνεια και καθυστερήσεις. Όταν 
υπάρχουν σε εξέλιξη τόσα έργα, οι χαρακτηρισµοί αυτοί είναι το λιγό-
τερο αβάσιµοι. 
Το παράδοξο είναι όταν ένα έργο πρόκειται να υλοποιηθεί να προσπα-
θούν να το µαταιώσουν, ευτυχώς λίγοι, προβάλλοντας φαιδρούς ισχυ-
ρισµούς.  
∆υστυχώς.

του Μιχάλη Καραγιάννη, Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Παγωτό, γλυκό, κρέπα,
  βάφλα, pancakes, καφέ. 

 Όλα παραγωγής µας !   ∆ιανοµή κατ οίκον 210 7609220
 Ευαγγελικής Σχολής 17-19 Βυρωνας, Πλατεία Αγίου Λαζαρου
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Όταν ακούς τη λέξη δια-
σκέδαση, σίγουρα το πρώ-
το πράγµα που σου έρχεται 
στο µυαλό δεν είναι η γυ-
µναστική. Και πώς θα µπο-
ρούσε, άλλωστε, αφού στη 
σκέψη και µόνο αρχίζεις να 
νιώθεις κόπωση… Νιώθεις 
ότι έχεις να κάνεις µία βα-

ριά αγγαρεία.
Ναι, λένε ότι “τα αγαθά κόποις κτώνται” πα-
ντού, όµως υπάρχει χώρος για λίγη διασκέδαση. 
Και αν αυτά τα δύο µπορούν να συνδυαστούν, 
τότε το αποτέλεσµα είναι σίγουρα επιτυχηµένο.
Τα οφέλη της άσκησης είναι πολλά και λίγο έως 
πολύ γνωστά σε όλους µας. Κάτι, όµως, µας κά-
νει να διστάζουµε να την προσεγγίσουµε και ας 
γνωρίζουµε ότι η ένταξή της στην καθηµερινό-
τητά µας θα µας προσφέρει µία καλύτερη ποιό-
τητα ζωής.
Η γυµναστική δεν είναι για λίγους, η γυµναστική 
είναι για όλους και ο στόχος του καθενός είναι 
διαφορετικός και καθαρά προσωπικός. Ασκού-
µαστε πάντα για τον εαυτό µας.Κάθε σώµα, κάθε 
άνθρωπος έχει διαφορετικά ζητούµενα, άλλες 

ανάγκες, µα πρωταρχικό ρόλο πρέπει πάντα να 
παίζει η υγεία, ψυχική και σωµατική. Γι’ αυτό και 
αν επιλέξεις να ασκηθείς θα ανακαλύψεις πολλά 
και διαφορετικά είδη εκγύµνασης µέσα από τα 
οποία θα βρεις σίγουρα εκείνο που ταιριάζει σε 
σένα και στις ανάγκες του οργανισµού σου.
Το πιο δύσκολο βήµα είναι το πρώτο. Θα σου 
προτείνω, λοιπόν, από δική µου εµπειρία µερι-
κές ιδέες για να κάνεις την αρχή σου λίγο πιο 
εύκολη µέχρι η γυµναστική να µπει για τα καλά 
στη ζωή σου. Να µην ξεχνάς ότι πριν ξεκινήσεις 
οποιαδήποτε δραστηριότητα θα πρέπει να επι-
σκεφτείς έναν ειδικό υγείας ή να απευθυνθείς σε 
έναν επαγγελµατία φυσικής αγωγής.
Ξεκίνα οργανώνοντας το χρόνο σου. Προσπά-
θησε να βρεις λίγο χώρο ανάµεσα στις υποχρε-
ώσεις της ηµέρας ώστε να εξασφαλίσεις 30 µε 
40 λεπτά. Τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµά-
δα είναι αρκετές και αν αυτό δεν είναι εφικτό 
ξεκίνα µε δυο φορές την εβδοµάδα. Στην περί-
πτωση της γυµναστικής το λίγο είναι καλύτερο 
από το καθόλου.
Γυµνάσου µε παρέα. Βρες έναν φίλο/φίλη (διά-
λεξε εκείνον µε την περισσότερη ενέργεια) και 
γυµναστείτε παρέα. Ο χρόνος θα περάσει ευχά-

ριστα και η κόπωση δεν θα γίνει αντιληπτή. Βάλε 
µουσική, θα σου δώσει ενέργεια και ρυθµό στην 
άσκηση.
Μην χρησιµοποιείς παντού το αυτοκίνητο. Προ-
σπάθησε να κάνεις τις πιο πολλές µετακινήσεις 
σου µε τα πόδια όπου αυτό είναι εφικτό. Το περ-
πάτηµα αποτελεί βασική αερόβια άσκηση, έχει 
καρδιοαναπνευστικά οφέλη και ενεργοποιεί το 
µεταβολισµό.
Να θυµάσαι, δεν πρέπει να αντιµετωπίζεις την 
άσκηση ως αγγαρεία. Είναι µια δέσµευση προς 
τον εαυτό σου και µόνο. Αλλάζεις τρόπο ζωής, 
επιλέγεις την υγεία σου και τη διασκέδασή σου.

Το 1931 γεννήθηκε ο κ. Στέλιος Πρασσάς, ο γηραιότερος 
µαραθωνοδρόµος του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. Σε 
ηλικία 90 ετών χρειάστηκε µόλις 8 ώρες για να διανύσει 
όλη την απόσταση και να τερµατίσει στο Καλλιµάρµαρο, 
όπου τον περίµενε η οικογένειά του. 
Ο ίδιος, αν και πολλά χρόνια επιχειρηµατίας στο Βύρω-
να, δε παρέλειπε ποτέ να προσέχει τη φυσική του κατά-
σταση και να αθλείται, ενώ πρώτη φορά έτρεξε σε µαρα-
θώνιο το 1959. 

 Γυµναστική και διασκέδαση

 ΒΥΡΩΝΙΩΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΟΣ 
 ΤΟΥ 38ου ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

της Χριστιάνας ∆ρόσου
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20 χρόνια

... προσαρµοζόµαστε στις ανάγκες σας

∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ

έχεις κατοικία;

έχουµε την λύση

Μένεις σε πολυκατοικία;
Έχεις πρόβληµα µε τον καθαρισµό,

ή τα κοινόχρηστα;

σε κάθε σου ανάγκη...

Αναλαµβάνουµε εξ ολοκλήρου την

διαχείριση του κτιρίου σου
(έκδοση κοινοχρήστων, πετρέλαιο θέρµανσης, 

απολυµάνσεις και εβδοµαδιαίοι καθαρισµοί, 
συντηρήσεις πυροσβεστήρων κ.λπ.)

εταιρεία εξυπηρέτησης κτιρίων

Χρυσοστόµου Σµύρνης 28-32
16232 Βύρωνας - Αθήνα

Τ. 210 7643 171 - 173
Κ. 6972 26 21 22   

www.topservice.com.gr
info@topservice.com.gr

Καθηµερινά: 8.00-15.00
Σάββατο: 9.00 - 14.00

ΜΑΡΜΑΡΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Μ ΑΡΚΟΣ  
ΗΡΟΥΚΟΣ
Αρχιεπ. Αθηνών Χρυσοστόμου 8 
(δρόμος Νεκροταφείου Βύρωνας)
Τηλ.: 211 012 1867 - κιν.: 694 529 2380
Εmail:miroukos@yahoo.gr
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       STREET ART στην Καραολή & ∆ηµητρίου
Την Παγκόσµια Ηµέρα Τεχνών του ∆ρόµου 
στις 30 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε εκδή-
λωση στην οδό Καραολή και ∆ηµητρίου, την 

οποία συνδιοργάνωσαν ο ∆ήµος Βύρωνα και 
η Awasome Athens Experiences. Αφού συγκε-
ντρώθηκαν πολλοί καλλιτέχνες, δηµιούργησαν 

έργα ζωγραφικής του δρόµου, ενώ κάτοικοι της 
πόλης µας και µικρά παιδιά παρακολούθησαν τη 
διαδικασία. 

ΤΜΩΛΟΥ 22-24, ΒΥΡΩΝΑΣ
Τηλ. 210 7609300,6987 699 714

 Κομμώσεις
Γυναικείες, Ανδ ρικές, 

Παιδ ικές

Hairstyling and More

VANESSAE

Σας περιμένουμε στον χώρο μας!
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ΤΜΩΛΟΥ 22-24, ΒΥΡΩΝΑΣ
Τηλ. 210 7609300,6987 699 714
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