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[Editorial]

Editorial
A

υτόν το µήνα, το ζήτηµα του δηµόσιου
χώρου επανήλθε στην επικαιρότητα
µε το θέµα της ΠΥΡΚΑΛ (βλ. ρεπορτάζ
σελ. 5) και τη δηµοσιοποίηση της απόφασης αρ. 4891/2020 του Εφετείου Αθηνών
που επιδικάζει την έκταση των παλιών
νταµαριών της Εργάνης σε ιδιώτες (βλ.
ρεπορτάζ σελ. 4).
Στην πρώτη περίπτωση, η εξαγγελία του
πρωθυπουργού για αξιοποίηση του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ µε δηµιουργία υπουργούπολης και παρκου, υπηρξε αιφνιδιαστική. Κάποιοι, όπως ο αρχιτέκτονας πολεοδόµος καθηγητής Νίκος Μπελαβίλας
του ΕΜΠ, αµφισβητούν ότι θα γίνει πράξη
λόγω του κόστους που συνεπάγεται όπως
και των νοµικών – γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτεί.
Στην δεύτερη περίπτωση, η δηµοτική
αρχή γνώριζε την απόφαση τουλάχιστον
από τις 17/11/2020 που της κοινοποιήθηκε
επίσηµα αλλά και νωρίτερα. Η δηµοτική
αρχή έκανε σχετική αναφορά για πρώτη
φορά στις τρεις µεγαλύτερες παρατάξεις
της αντιπολίτευσης, όταν το θέµα συζητήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή στις
11/12/20. Η λογική που πρυτάνευσε µέχρι
πρόσφατα ήταν ότι θα εξυπηρετούταν καλύτερα η στρατηγική και το συµφέρον του
∆ήµου αν δεν δινόταν δηµοσιότητα στην
απόφαση.
Από τη στιγµή που στέλεχος της παράταξης Μαυρόπουλου δηµοσιοποίησε την
απόφαση (17/4) και η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ανάθεσε επίσηµα την υπόθεση σε εξειδικευµένο δικηγορικό γραφείο (19/4), η συζήτηση για το θέµα έγινε
δηµόσια.
Όταν το ζήτηµα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κάθε παράταξη θα προσπαθήσει
να πείσει το ακροατήριο, τους δηµότες, ότι
εκείνη µπορεί να προασπίσει καλύτερα τα
συµφέροντα του ∆ήµου απέναντι στους
ιδιώτες.
Αν το αίτηµα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο
απορριφθεί, οι ιδιώτες θα διεκδικήσουν
τεράστιες αποζηµιώσεις χρήσεως από τον
∆ήµο. Έξαλλου, η απαλλοτρίωση µιας τέτοιας έκτασης θα συνεπαγόταν οικονοµικό
στραγγαλισµό για το Βύρωνα. Το Φεστιβάλ
Βράχων και άλλες κοινωφελείς χρήσεις
π.χ. γήπεδα, θα τίθεντο σε κίνδυνο.
Η λύση σε ένα τέτοιο αδιέξοδο δεν µπορεί παρά να είναι πολιτική.
Αν ο Άρειος Πάγος απορρίψει το αίτηµα του, ο ∆ήµος εκτός από τους δηµότες,
µπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη δεκάδων επώνυµων καλλιτεχνών που συµµετείχαν στο Φεστιβάλ αλλά και των αθλητικών σωµατείων που κάνουν χρήση των
γηπέδων. Καµία κυβέρνηση δεν µπορεί
να αγνοήσει τέτοιες φωνές χωρίς πολιτικό
κόστος.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Βύρωνας]
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Σ

την Θεολογική Σχολή
της Χάλκης τοποθετήθηκε ο Αρχιµανδρίτης
π. Γεδεών Μαγκριώτης
ο οποίος γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην πόλη του
Βύρωνα.
Υπηρέτησε µε αυταπάρνηση το Βυρωνιώτικο λαό
αφήνοντας στην συνείδηση της τοπικής κοινωνίας
τις καλύτερες των εντυπώσεων, διακηρύττοντας στο
προσφυγικό ποίµνιο του
το σεβασµό και την αγάπη
προς το Οικουµενικό Πατριαρχείο και το πρόσωπο
του Οικουµενικού Πατρι-

Οι ∆οξίτες έδωσαν το καλό παράδειγµα
Α

ντιπροσωπεία της ∆όξας Βύρωνος (παίκτες,
διοίκηση, φίλαθλοι) σε συνεργασία µε την εθελοντική
πρωτοβουλία «Save Your
Hood», καθάρισαν την περιοχή της Θέας, ξεκινώντας
από το τέρµα της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Στις 11 Απριλίου, συνολικά 17 εθελοντές έδωσαν
αγώνα για να µαζέψουν
το «χαλί» σκουπιδιών που
αφήνουν ασυνείδητοι στον
µικρό λόφο. Το «παρών»
έδωσε αντιδήµαρχος Κα-

θαριότητας Κώστας Αγγέλης, ο οποίος έφερε γάντια

και σακούλες και στρώθηκε επίσης στη δουλειά.

άρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου.
Η Θεολογική Σχολή της
Χάλκης, την οποία εκλήθει
να υπηρετήσει, ανέδειξε
πλήθος Πατριαρχών και
άλλων κληρικών.
Η προαγωγή αυτή του
π. Γεδεών τιµά την πόλη
µας. Η διεύθυνση και οι
συντάκτες της «Επικοινωνία» ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία στον π. Γεδεών Μαγκριώτη, εκεί που
πράγµατι χτυπά η καρδιά
του Γένους και της Ορθοδοξίας στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη.

άσχα!
Καλό Π

άσχα!
Καλό Π
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[Βύρωνας]

« Α Σ Τ ΡΑ » – Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Β ΡΑ Χ Ω Ν – Γ Η Π Ε ∆ Α

Τα σ τ ολ ίδ ι α τ ο υ ∆ ή µ ο υ σ ε ι δ ι ώ τ ε ς !

Α

νεβάζουν τους τόνους, η δηµοτική
αρχή και οι δηµοτικές παρατάξεις
Βύρωνα, όσον αφορά τον χειρισµό των
διεκδικήσεων ιδιωτών επί της έκτασης
των παλιών νταµαριών της Εργάνης.
Στην ανάδειξη του θέµατος στην τοπική κοινωνία, ωστόσο, συνέβαλλε καθοριστικά άρθρο του ∆ηµήτρη Χατζηστέλιου (17/4/21), στελέχους της ΡΕΚΒ
(παράταξη Μαυρόπουλου) στα Blogs
και στα κοινωνικά δίκτυα.
Το άρθρο αποκάλυψε στους Βυρωνιώτες ότι µε την απόφαση αρ.
4891/2020 το Εφετείο Αθηνών επιδικάζει την έκταση σε ιδιώτες. Η αναφερόµενη (και επίδικη) έκταση 108 στρεµµάτων υπάγεται εν µέρει στα διοικητικά
όρια του ∆ήµου Βύρωνα και εν µέρει
του ∆ήµου Υµηττού (σήµερα ∆άφνης
Υµηττού) Αττικής. Περιλαµβάνει το
µικρό θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού», τον δηµοτικό χώρο εκδηλώσεων
«Τα Άστρα» καθώς και τα δηµοτικά γήπεδα που χρησιµοποιούν τα αθλητικά
σωµατεία της πόλης.
Όπως επισηµαίνει ο κ. Χατζηστέλιος,
τα συµβόλαια που είχαν παρουσιάσει οι
ιδιώτες τους δικαίωναν µε βάσει τους
νόµους χρησικτησίας από τουρκικού

Το θέατρο «Άννα Συνοδινού» βρίσκεται στην έκταση που επιδικάστηκε υπέρ των ιδιωτών!

κράτους. «Τη δεκαετία του 80 υπήρχε
η φήµη πως ήταν πλαστά και είχαν εκδοθεί µε τη βοήθεια αστυνοµικών επί
Χούντας. Αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ και
ακόµη και αν ισχύει θα είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί πλέον»
Η απόφαση είχε γνωστοποιηθεί επίσηµα στο ∆ήµο Βύρωνα στις
17/11/2020. Μέχρι πρόσφατα, η δηµοτική αρχή έδωσε προτεραιότητα σε
νοµικούς χειρισµούς. Η Οικονοµική
Επιτροπή ανέθεσε την υπόθεση σε εξειδικευµένο δικηγορικό γραφείο.
Συµφωνήθηκε µε τις παρατάξεις που

εκπροσωπούνται στην Επιτροπή, η κατάθεση αιτήµατος αναιρέσεως της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο
σε συνεργασία µε τον ∆ήµο ∆άφνης –
Υµηττού και το ελληνικό δηµόσιο.
Όπως επισηµαίνεται στη σχετική εισήγηση προς την Επιτροπή, σε πρώτο
βαθµό απορρίφθηκε η αγωγή των ιδιωτών. Επί της εφέσεως των ιδιωτών,
παρουσιάστηκαν στο Εφετείο τα ίδια έγγραφα και οι ίδιοι ισχυρισµοί όπως και
πρωτοδίκως, αλλά το Εφετείο δικαίωσε
τους ιδιώτες.
H εφετειακή αυτή απόφαση, εισέτι

Καλό Πάσ
χα!

άσχα!
Καλό Π
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δεν έχει καταστεί αµετάκλητη, εκκρεµούσης της προθεσµίας άσκησης αίτησης αναίρεσης.
Επί αναιρέσεως δεν δικάζεται η υπόθεση πλέον, αλλά η νοµική αρτιότητα
της εφετειακής απόφασης. Η εξαιρετική επιµέλεια του εφέτη εισηγητή στην
σύνταξή της ώστε να αποφευχθεί περίπτωση αναίρεσης, έχει ανησυχήσει
τους δύο εµπλεκόµενους ∆ήµους οι
οποίοι έχουν το βάρος να ασκήσουν την
αίτηση αναίρεσης.
Το αίτηµα αναιρέσεως θα δώσει στον
∆ήµο χρόνο καθώς δεν αναµένεται να
εκδικαστεί πριν από έξι µήνες.
Είναι προφανές ότι η νοµική εξέλιξη του θέµατος είναι δυσµενής για τον
∆ήµο. Το διακύβευµα όµως είναι το δηµόσιο συµφέρον. Πλέον το λόγο έχει η
πολιτική.
Στο πλαίσιο αυτό ο δήµαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης, φέρνει το
θέµα στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής (ΠΕ∆Α) ενώ συναντήθηκε
ήδη, µε εκπρόσωπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Θεάµατος Ακροάµατος (ΠΟΘΑ). Παράλληλα βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία µε τον δήµαρχο
δάφνης-Υµηττού Αναστάσιο Μπινίσκο,

προκειµένου να συντονίσουν και να
κλιµακώσουν τη δράση τους.
Επιπλέον ο Γρ. Κατωπόδης µε συνεντεύξεις σε διαδηµοτικά και πανελλαδικής κυκλοφορίας ΜΜΕ ενηµερώνει
τους πολίτες για τις εξελίξεις σχετικά
µε το ζήτηµα αυτό. Τις επόµενες ηµέρες
προγραµµατίζονται και άλλες συναντήσεις µε κρατικούς, καλλιτεχνικούς
και τοπικούς φορείς, αθλητικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους και κινήσεις
πολιτών. Ο καλλιτεχνικός κόσµος που
ωφελήθηκε από το φεστιβάλ Βράχων
έχει κάθε λόγο να υποστηρίξει τον θεσµό.
Παράλληλα, ο δήµαρχος Βύρωνα
βρίσκεται σε ανοικτή γραµµή µε τις
δηµοτικές παρατάξεις, «προκειµένου
να υπάρξει µια παλλαϊκή αντίδραση που
µε ειρηνικό αλλά και δυναµικό τρόπο θα
υπερασπιστεί τα κεκτηµένα της κοινωνίας των πολιτών».
Η δηµοτική αρχή Βύρωνα δηλώνει
αποφασισµένη να αξιοποιήσει όλα τα
µέσα, προκειµένου να διατηρηθεί το
υφιστάµενο καθεστώς στην περιοχή
των θεάτρων βράχων, τα οποία αποτελούν µια όαση πολιτισµού, αθλητισµού
και αναψυχής για ολόκληρη την Αττική.

[Βύρωνας - Δάφνη - Υμηττός]

«Όχι» Υπουργούπολη στην ΠΥΡΚΑΛ λένε παρατάξεις και εργαζόµενοι

Αστυνοµικές δυνάµεις µπροστά στην πύλη της ΠΥΡΚΑΛ
ενόψει της πορείας διαµαρτυρίας της 10ης Απριλίου.

Τ

ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βύρωνα,
εξέφρασε κατά πλειοψηφία, την
αντίθεση του στην παραχώρηση της
έκτασης που σήµερα καταλαµβάνουν
τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΠΥΡΚΑΛ) για τη δηµιουργία 9 υπουργείων,
µε βάση τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης
στις 3 Απριλίου 2021. Γνωµοδοτεί δε
ολόκληρη «η έκταση των 180 στρεµµάτων να παραχωρηθεί στον ∆ήµο ∆άφνης-Υµηττού για να δηµιουργηθεί σ'
αυτήν πάρκο αναψυχής».
Υπέρ του ψηφίσµατος τάχθηκαν η
δηµοτική αρχή του Άκη Κατωπόδη, οι
παρατάξεις των Βασιλική Σάρολα, Αλέξη Σωτηρόπουλου και του Τάσου Μαυρόπουλου. Αντίθετα οι παρατάξεις των
Χρήστου Γώγου και Μίλτου Μπαντή το
καταψήφισαν.

Αντίστοιχο ψήφισµα υιοθέτησε το
Συµβούλιο της Κοινότητας ∆άφνης του
∆ήµου ∆άφνης-Υµηττού αλλά όχι το
∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς η δηµοτική
αρχή του Τάσου Μπινίσκου το απέτρεψε
έχοντας πλειοψηφία 16 έναντι 14 συµβούλων της αντιπολίτευσης. Ο δήµαρχος του γειτονικού ∆ήµου βλέπει θετικά την αποµάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ και
θεωρεί ότι δεν θα είχε τη δυνατότητα
να συντηρήσει µια τόσο µεγάλη έκταση
πρασίνου εφόσον του παραχωρούταν.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «Είναι ένας χώρος
170 στρεµµάτων στο κέντρο του ∆ήµου,
περίκλειστος στον οποίο σήµερα απασχολούνται λίγο παραπάνω από 300
άτοµα. (…) Μας δίνεται η δυνατότητα να
αποδώσουµε 120 στρέµµατα, 80 στρέµ-

Από αριστερά: ο συνδικαλιστής Π. ∆ούκας, οι δηµοτικοί σύµβουλοι Βύρωνα Αθ. Παπαδηµητρίου, Β. Σάρολα και Κ. Τσιάκαλος.

µατα σε πάρκα και 40 στρέµµατα σε κοινόχρηστους χώρους στους πολίτες της
∆άφνης και του Υµηττού».
Το σχέδιο προβλέπει τη δηµιουργία
πάρκου παράλληλα µε µικρή αύξηση
της δοµηµένης επιφάνειας από 110.000
σε 133.314 τ.µ. «Κλειδί» αποτελεί η
αύξηση ωφέλιµης επιφάνειας µε την
προσθήκη εσωτερικών ορόφων. Συγκεκριµένα από 41.000 τ.µ. θα υπάρξει
προσθήκη 22.000 τ.µ. εσωτερικών χώρων σε ορόφους.
Προβλέπεται κατασκευή µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ),
µε ιδιωτική επένδυση 250 εκατ. ευρώ.
Σε αντιστάθµισµα, οι χώροι στάθµευσης αναµένεται να παραχωρηθούν σε
ιδιώτες για τουλάχιστον 25 χρόνια και
να είναι µε πληρωµή. Εκτιµάται ότι

το έργο θα µπορούσε να ξεκινήσει το
2023 και να ολοκληρωθεί σταδιακά το
2025-2026.
Το σχέδιο της κυβέρνησης προκαλεί
αντιδράσεις µεταξύ άλλων διότι σε έναν
χώρο όπου εργάζονται 300 άτοµα θα
µεταφερθούν 14.000 εργαζόµενοι από
127 κτίρια υπουργείων στην Αθήνα.
Αν συνυπολογιστούν οι καθηµερινοί
επισκέπτες είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει
επιβάρυνση της περιοχή όσον αφορά το
κυκλοφοριακό και τη στάθµευση.
Γι’αυτό και για άλλους λόγους πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Υµηττού και πορεία διαµαρτυρίας
µέχρι την πύλη της βιοµηχανίας, µε
τη συµµετοχή αριστερών δηµοτικών
παρατάξεων ∆άφνης-Υµηττού και Βύρωνα καθώς και εργαζοµένων στην

ΠΥΡΚΑΛ.
Εκ µέρους του προέδρου του σωµατείου εργαζοµένων της ΠΥΡΚΑΛ Παναγιώτη ∆ούκα εκφράζονται ανησυχίες
για την προαναγγελθείσα µεταφορά του
εργοστασίου στο Λαύριο. Ως Βυρωνιώτης ο κ. ∆ούκας συµµερίζεται τις ανησυχίες των κατοίκων για το κυκλοφοριακό και το πράσινο αν και πρώτο του
µέληµα είναι το µέλλον της πολεµικής
βιοµηχανίας και των εργαζοµένων της.
Η Βασιλική Σάρολα που συµµετείχε
στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας µε τον
Τάσο Μαυρόπουλο σηµείωσε ως νοµικός ότι «βεβαίως απαιτείται περιβαλλοντική µελέτη για ένα τέτοιο έργο. Προς το
παρόν όµως δεν τίθεται θέµα προσφυγής
στο ΣτΕ εναντίον του καθώς βρίσκεται
ακόµα σε επίπεδο εξαγγελιών».
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[Καισαριανή]

Εµπρησµός στο Σκοπευτήριο
Ω

ς εµπρηστική
επίθεση κατήγγειλε τη φωτιά στα
πρώην γραφεία της
Σκοπευτικής Εταιρείας στο Σκοπευτήριο
Καισαριανής στις 16
Απριλίου, ο δήµαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο της 22ης
Απριλίου. Επεσήµανε δε ότι είναι η τρίτη
φορά µέσα στον ίδιο
χρόνο που γίνεται
αντίστοιχη απόπειρα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις
10:30 και στο σηµείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες µε 7
οχήµατα, ένα βυτιοφόρο του
∆ήµου Καισαριανής, ένα
πυροσβεστικό µε έξι εθελο-

ντές από τη ∆ασοπροστασία
Καισαριανής καθώς και ένα
βυτιοφόρο µε εθελοντές από
το Βύρωνα.
Η µεταλλική πόρτα είχε
µπλοκαριστεί εσωτερικά από
αγνώστους µε σιδερένια ταµπέλα δεµένη µε καλώδια.

∆ωρεά σε σχολεία

Η

παράταξη «Πρώτη φορά Καισαριανή» µε επικεφαλής
τη Μπεττίνα Γραφίδου, συνεχίζοντας το έργο στήριξης
της εκπαίδευσης των παιδιών της Καισαριανής, την περίοδο
του Πάσχα, θα δωρίσει τρεις ακόµη βιντεοπροβολείς (προτζέκτορες) στα σχολεία της πόλης και ειδικότερα στο 1ο και
2ο Γυµνάσιο Καισαριανής καθώς και στο 1ο Γενικό Λύκειο
Καισαριανής, µε την υπόσχεση ότι θα καλυφθούν όλα τα
σχολεία τµηµατικά.
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Σύµφωνα µε τον αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας
Μάνο Κιτσέλλη κάηκε εν
µέρει ένα κυπαρίσσι καθώς
και όλο το εσωτερικό των
παλιών γραφείων όπου ευτυχώς δεν υπήρχαν αντικείµενα αξίας.

[Καισαριανή]

Συναντήσεις δηµάρχου
& αξιωµατούχων
Ο

δήµαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, πραγµατοποίησε
συνάντηση στις 22 Απριλίου µε τον υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα, παρουσία του πρώην
υπουργού Εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκου, για
θέµατα που αφορούν στον
∆ήµο.
Βασικός στόχος της συνάντησης από την πλευρά
του δηµάρχου ήταν η διεκδίκηση της ιδιοκτησίας χώρων εντός των ορίων του
∆ήµου Καισαριανής που ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο
για αξιοποίηση προς όφελος της πόλης.
Παράλληλα, στις 18 Απριλίου, ο δήµαρχος συνάντησε
τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Συζήτησαν
την πορεία υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και υποδοµών, που χρηµατοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής
στην Καισαριανή, καθώς και την ένταξη νέων έργων.
Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά σε τεχνικά και αποχετευτικά έργα, καθώς και ασφαλτόστρωσης, ενώ συζητήθηκε
και η δυνατότητα ένταξης σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα
της Περιφέρειας έργων που αφορούν στο Σκοπευτήριο.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενεργειακή αναβάθµιση του δηµαρχείου, η οποία χρηµατοδοτείται ήδη από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020», ενώ
συζητήθηκε και η διερεύνηση της δυνατότητας επιπλέον
χρηµατοδότησης.

Σπάνιες φωτογραφίες της Καισαριανής σε δηµοπρασία

Καισαριανή 1944. Απελευθέρωση, Αντάρτες του ΕΛΑΣ παρελαύνουν
µπροστά στον Στέφανο Σαράφη και άλλους αξιωµατικούς
(σε δηµοπρασία µε τιµή εκκίνησης 20 ευρώ µέχρι τις 8 Μαΐου)

Ο

οίκος Φαϊτατζής (faitatzis.gr) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιεί
ανά τακτά διαστήµατα δηµοπρασίες σπάνιων παλαιών φωτογραφιών
αρκετές από τις οποίες έχουν τραβηχτεί στην Καισαριανή. Οι συγκεκριµένες
δηµοπρασίες ελέω κορωνοϊού είναι πλέον προσβάσιµες στο ∆ιαδίκτυο.

Τον προηγούµενο µήνα πωλήθηκε φωτογραφία από την εστεµµένη Μις Καισαριανή του
1931. Αυτό το µήνα διατίθενται σε δηµοπρασία τρεις φωτογραφίες από εκδηλώσεις του ΕΑΜ στην Απελευθέρωση (1944)
και υπάρχουν ήδη προσφορές γι’αυτές.
Το γεγονός µας προκαλεί προβληµατισµό. Πιστεύουµε ότι οι συγκεκριµένες
φωτογραφίες πρέπει να είναι ψηφιοποιηµένες και προσβάσιµες σε όλους µέσω
του ∆ήµου και όχι κρυµµένες σε συρτάρια
ιδιωτών.
Ως εφηµερίδα προτείνουµε ο ∆ήµος να
προεγκρίνει ένα κονδύλι για να συµµετέχει µέσω
εκπρόσωπού του στη δηµοπρασία. Τα αρχεία
αυτά να πάνε στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι. και στο Μουσείο της πόλης αντί στους ιδιώτες. Βιαστείτε γιατί
η τρέχουσα δηµοπρασία λήγει στις 8 Μαΐου!

H Mις Καισαριανή
1931, φωτοκάρτα
των Αφών Κακούλη
(πωλήθηκε τον
περασµένο Μάρτιο)

Κατάθεση στεφάνου στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από το ΚΚΕ Γυναικών στην µνήµη των 200 εκτελεσµένων
(σε δηµοπρασία µε τιµή εκκίνησης 30 ευρώ µέχρι τις 8 Μαΐου)
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[Συνέντευξη]

Β Α Σ Ι Λ Η Σ

Σ Π Α Ν Α Κ Η Σ

«Η διαχείριση της καθηµερινότητας
Κύριε Σπανάκη, πιστεύετε ότι
η Κυβέρνηση θα ξεπεράσει
εύκολα την οικονοµική κρίση
που έχει επιφέρει η πανδηµία;
Έναν και πλέον χρόνο µετά το ξέσπασµα της υγειονοµικής κρίσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να δίνει
σκληρή και επίπονη µάχη µε τον κορονοϊό και τις
επιπτώσεις του στην κοινωνία και την οικονοµία.
Η χώρα µας εισήλθε σε αυτή την πρωτοφανή,
εξωγενή, παγκόσµια κρίση σε µια περίοδο που
έκανε τα πρώτα βήµατα σταθεροποίησης και
ανάπτυξης, ύστερα από µια πολυετή, εξαιρετικά
δύσκολη και επίπονη περίοδο δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.
Μέσα στη δίνη της πανδηµίας και του σοβαρού
κοινωνικο-οικονοµικού αντικτύπου της, θα ήταν
αναµενόµενο οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες να
επιδεινωθούν, και η δυναµική που είχε αρχίσει
να αναπτύσσεται από την αρχή της θητείας της
σηµερινής Κυβέρνησης, τον Ιούλιο του 2019, στα
πεδία των µεταρρυθµίσεων, των διαρθρωτικών
αλλαγών και των επενδύσεων να χαθεί.
Παρά τις ισχυρές αναταράξεις που προκάλεσε, και εξακολουθεί να προκαλεί, ο Covid-19,
ως Κυβέρνηση καταφέραµε, σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας τις κατάλληλες πολιτικές, να περιορίσουµε όσο γίνεται περισσότερο τις επιπτώσεις
της υγειονοµικής κρίσης, να προωθήσουµε µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις, µε το βλέµµα και
στη µετά-κορονοϊό εποχή, και να ενισχύσουµε
περαιτέρω την αξιοπιστία της χώρας.
Η ορθότητα και η αποτελεσµατικότητα της
ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής καταδεικνύεται και πιστοποιείται όχι µόνο από την ψήφο
εµπιστοσύνης της κοινωνίας, θεσµών, αγορών,
εταίρων και επενδυτών στους κυβερνητικούς
χειρισµούς, αλλά και από µια σειρά θετικών οικονοµικών εξελίξεων.
Εξελίξεις που εµπνέουν ρεαλιστική αισιοδοξία
για την επίτευξη ισχυρής ανάκαµψης και βιώσιµης ανάπτυξης µετά το τέλος της παρούσας δοκιµασίας.

Ποια µέτρα είναι αυτά που
έχει λάβει η Κυβέρνηση και
πιστεύετε πως θα αποδώσουν;
Λάβαµε, µε ευθύνη έναντι της κοινωνίας και της
οικονοµίας, ευρύ πλέγµα µέτρων, για να περιο-
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«Σχεδιάζουµε πρόσθετες παρεµβάσεις
για κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα,
όπως ο τουρισµός και η εστίαση»
ρίσουµε, στον βαθµό του εφικτού, τις αρνητικές
επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης.
Αυτό πράξαµε ανακοινώνοντας νέα δέσµη
παρεµβάσεων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, µε την
ενεργοποίηση πρόσθετων εργαλείων στήριξης
του παραγωγικού ιστού της χώρας, όπως είναι
το χρηµατοδοτικό εργαλείο κάλυψης παγίων
δαπανών και το πρόγραµµα «Γέφυρα ΙΙ» για τις
επιχειρήσεις.
Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλάβουµε και
για τον µήνα Απρίλιο, επεκτείνοντας τα αποτελεσµατικά µέτρα που µέχρι σήµερα έχουµε λάβει
για τη στήριξη εργαζόµενων και επιχειρήσεων.
Μεταξύ άλλων, µε τη διοχέτευση του 7ου
κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην
πραγµατική οικονοµία, την αναστολή βεβαιωµένων φορολογικών υποχρεώσεων και την παράταση αναστολής πληρωµών αξιογράφων.
Ενώ σχεδιάζονται πρόσθετες παρεµβάσεις,
ως κεφάλαιο επανεκκίνησης, για κλάδους που
πλήττονται ιδιαίτερα, όπως είναι ο τουρισµός και

η εστίαση, µε στόχο να στηριχθούν κατά τα πρώτα βήµατα επιστροφής τους στην κανονικότητα.

Ποια είναι η άποψη σας για το
πρόγραµµα του εµβολιασµού
και των self-tests;
Είναι γεγονός, ότι γίνεται µια τεράστια προσπάθεια τόσο από την πλευρά της Κυβέρνησης, όσο
και από το εκσυγχρονισµένο σύστηµα που έχει
χτίσει το Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.
Η πανδηµία του κορωνοϊού µας απέδειξε πως
τίποτα δεν είναι δεδοµένο, κι άρα απαιτείται να
είµαστε επιφυλακτικοί και πολύ προσεχτικοί.
Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να ανακάµψει
και πάλι η οικονοµία του τόπου µε ασφάλεια και
συνέπεια.
Συνεπώς, στόχος της Κυβέρνησης είναι πως
ό,τι ανοίξει να µην ξανακλείσει. Στο πλαίσιο αυτό,
κατά το άνοιγµα του λιανεµπορίου προχώρησε η
Κυβέρνηση, στην παροχή selftest, ώστε να δη-

µιουργήσει µια νέα ασπίδα προστασίας.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η εθνική µας οικονοµία έχει υποστεί µεγάλη ζηµία και το εθνικό
µας στοίχηµα είναι να µην µείνει κανείς πίσω.
Για να συµβεί αυτό οφείλουµε να προχωρήσουµε σε όσο το δυνατόν περισσότερους εµβολιασµούς. Γι' αυτό προχωράµε τους εµβολιασµούς
σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές βαθµίδες µε µεγάλη
ταχύτητα.
Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται το πλέγµα ανοσίας, ώστε τώρα που ανοίγουν εστίαση, τουρισµός, σχολεία να µην υπάρξει ενδεχόµενο να
ξανακλείσουν. Όλο αυτό θα έχει µεγάλη θετική
επίπτωση στην πίεση των νοσοκοµείων και στην
ανοσολογική πορεία της χώρας µας.
Το τείχος ανοσίας έχει αρχίσει να χτίζεται. Έχει
στηθεί ένα σύστηµα εξ αρχής ψηφιακό. ∆εν αφορά µόνο τον εµβολιασµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
αλλά αφορά πρώτον τον εµβολιασµό, δεύτερον
να έχει περάσει την ασθένεια και τρίτον να έχεις
κάνει τεστ εντός συγκεκριµένων ωρών πριν διαβείς τα σύνορα. Αυτά τα τρία είναι ισοδύναµα κι
έχεις ένα πιστοποιητικό µε έναν κωδικό QR και
µπορείς να περάσεις ευκολότερα τα σύνορα. Είναι µια γρηγορότερη διέλευση.
Όσον αφορά στα selftest ξεκίνησαν οι παραλαβές και προτεραιότητα οι µαθητές και οι
καθηγητές, και έπεται η ηλικιακή οµάδα άνω
των 67 ετών. Το παραλαµβάνουν πλέον όλοι οι
υπάλληλοι του λιανεµπορίου, οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι και η διαδικασία είναι
πανεύκολη. Το παραλαµβάνει κάποιος από ένα
φαρµακείο µε το ΑΜΚΑ του, γίνεται στο σπίτι και
υπάρχει µια πλατφόρµα που διαµορφώνεται και
αναφέρεται το αποτέλεσµα, όπου ανάλογα µε την
ιδιότητα του πολίτη θα εκδίδεται µια βεβαίωση
είτε οι µαθητές, είτε οι εργαζόµενοι.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί µεθοδικά και αποτελεσµατικά
για το σήµερα – περιορίζοντας, στο µέτρο του
εφικτού, τις επιπτώσεις της πανδηµίας – και,
ταυτόχρονα, µε όραµα για το αύριο.
Ένα αύριο που ασφαλώς δεν θα είναι ανέφελο, καθώς η αποκατάσταση της κανονικότητας
θα απαιτήσει χρόνο και αντοχές.
Ωστόσο, είναι στο χέρι όλων µας – Κράτους,
πολιτών και επιχειρήσεων – να οραµατιζόµαστε
το θετικό σκηνικό που προβάλλεται µπροστά
µας, να εργαστούµε µε σχέδιο, ενότητα, σύνεση

[Συνέντευξη]

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.∆. Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

είνα ι το µ εγάλο µ α ς στοίχη µ α»
και υπευθυνότητα, προκειµένου να υπερνικήσουµε τις δυσκολίες, και να διαµορφώσουµε ένα
µέλλον ενσυναίσθησης, ευηµερίας και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Πώς προβλέπετε ότι θα κινηθεί η
Ελλάδα σε ό,τι αφορά την επιστροφή
στη «κανονικότητα», µετά το
τέλος της πανδηµίας; Ανησυχείτε
γενικότερα για την κατάσταση;
Πανευρωπαϊκά, υπάρχει προβληµατισµός για τη
µετα-κορονοϊό εποχή, εξαιτίας της πρωτόγνωρης σε ένταση και έκταση υγειονοµικής κρίσης
και των επιπτώσεών της.
Εµείς, µέχρι σήµερα, τα έχουµε καταφέρει
συγκριτικά ικανοποιητικά, τόσο στο επίπεδο της
συγκράτησης των θέσεων εργασίας όσο και σε
αυτό της ανακοπής των µαζικών λουκέτων, που
αναπόφευκτα προκαλούνται κατά τη διάρκεια
έντονων οικονοµικών κρίσεων.
Και το πετύχαµε διότι κινούµαστε ακούγοντας
τις προτροπές των λοιµοξιολόγων, λειτουργώντας µε σύνεση και εγκράτεια.
Για παράδειγµα, µέτρα όπως η Επιστρεπτέα
Προκαταβολή, η αποζηµίωση ειδικού σκοπού,
το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, οι αναστολές φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων, λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας
της εργασίας.
Παράλληλα, βγαίνουµε και στην «επίθεση»,
µε πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και
στήριξης των επιχειρήσεων, όπως τα κίνητρα
πρόσληψης 100.000 νέων εργαζοµένων, η επιδότηση δόσεων δανειακών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η κάλυψη ενοικίων.Πάνω από ένα χρόνο µετά το ξέσπασµα της
υγειονοµικής κρίσης, η Ελλάδα – όπως και όλος
ο κόσµος – εξακολουθεί να δίνει σκληρή µάχη
µε τον κορονοϊό και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και την οικονοµία.
Αυτή η πρωτοφανής, εξωγενής κρίση ενέσκηψε στη χώρα µας σε µια περίοδο που κάναµε τα
πρώτα βήµατα σταθεροποίησης και ανάπτυξης,
ύστερα από µια πολυετή, εξαιρετικά δύσκολη
και επίπονη διαδικασία δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Βήµατα τα οποία ήταν αποτέλεσµα όχι
µόνο της εφαρµογής του κατάλληλου µείγµατος
οικονοµικής πολιτικής – µε κύριο άξονα τις µει-

«Ενισχύεται το πλέγµα ανοσίας, ώστε τώρα που ανοίγουν
εστίαση, τουρισµός, σχολεία να µην υπάρξει ενδεχόµενο
να ξανακλείσουν» τονίζει ο Βασίλης Σπανάκης.
ώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και
µε παράλληλη διασφάλιση της δηµοσιονοµικής
ισορροπίας –, αλλά και της υλοποίησης µεταρρυθµίσεων και αποκρατικοποιήσεων, από τη
σηµερινή Κυβέρνηση.
Από την αρχή της θητείας µας, θέσαµε ως κεντρικό στόχο την αντιµετώπιση χρόνιων ενδογενών αδυναµιών της ελληνικής οικονοµίας, τη
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση
της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του
εγχώριου προϊόντος, καθώς και την προώθηση
της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας,
ώστε να επιτύχουµε τη βελτίωση του διαθέσιµου
εισοδήµατος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τη
δηµιουργία πολλών και καλών νέων θέσεων
απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
Έχοντας το βλέµµα και την προσοχή µας
στραµµένες στις ανάγκες τόσο του σήµερα όσο
και του αύριο, µε γνώµονα να θέσουµε στέρεες βάσεις για την ενίσχυση της ευηµερίας των

πολιτών, της εθνικής µας οικονοµίας και της
συνολικής ισχύος της χώρας, προχωρήσαµε τον
τελευταίο χρόνο – µέσα στη δίνη της πανδηµίας
– σε σειρά µεταρρυθµίσεων, διαρθρωτικών αλλαγών, αποκρατικοποιήσεων και επενδύσεων.
Υπό αυτή την οπτική, µπορώ να πω ευθαρσώς
πως είµαι ανήσυχος για τον υγειονοµικό πόλεµο
που υφιστάµεθα παγκοσµίως, αλλά παραµένω
συγκρατηµένα αισιόδοξος λόγω της συνεπούς
πολιτικής κουλτούρας που οικοδοµεί όλο αυτό
το διάστηµα η Κυβέρνηση της Ν∆.
Το οφείλουµε στους εαυτούς µας και στις επόµενες γενιές και µπορούµε να το πετύχουµε.

Μπορούν να γίνουν πράγµατα που
θα τονώσουν την οικονοµία;
Η παράταση της πανδηµίας αποτελεί – από κάθε
πλευρά – δυσάρεστη εξέλιξη, µε δυσµενείς επιπτώσεις σε όλους.
Στην οικονοµία, η Κυβέρνηση, µε το οικονο-

µικό επιτελείο της, έχει αποδείξει, καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτής της πολύµηνης περιπέτειας, ότι
δρα έγκαιρα, µεθοδικά, στοχευµένα και αποτελεσµατικά.
Η επαναφορά της λειτουργίας της οικονοµίας
στην κανονικότητα συνδέεται άµεσα µε τις εξελίξεις στο υγειονοµικό πεδίο.
Το ξέσπασµα της υγειονοµικής κρίσης οδήγησε σε επαναπροσδιορισµό των προτεραιοτήτων
της οικονοµικής πολιτικής, καθώς οι ανάγκες
στήριξης της κοινωνίας επέβαλαν σηµαντική
αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού. Για να ανταποκριθούµε στη µεγάλη αυτή
πρόκληση, αξιοποιήσαµε, στον βέλτιστο βαθµό,
όλα τα εγχώρια και ευρωπαϊκά εργαλεία, µέσα
και πόρους. Ταυτόχρονα, παρά τις πρωτόγνωρες
δυσκολίες, δεν επιτρέψαµε οι έκτακτες περιστάσεις να εκτροχιάσουν τον µεταρρυθµιστικό σχεδιασµό µας.
∆εν µπορώ να κάνω προβλέψεις για το χρονικό σηµείο ανοίγµατος της αγοράς.
Εκτιµώ ότι η συντελούµενη πρόοδος στο πεδίο των εµβολιασµών θα αποτελέσει σηµαντικό
σύµµαχο προς τη συντόµευση του χρονικού διαστήµατος.
Μπορώ, όµως, να σας πω, ότι η Κυβέρνηση
και το Υπουργείο Οικονοµικών, παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις στο µέτωπο της πανδηµίας και
είναι απολύτως έτοιµοι να ανταποκριθούν σε
όλα τα σενάρια για τον µήνα Απρίλιο, ακόµα και
στο δυσµενέστερο.
Όσον αφορά στον τουρισµό, η χώρα µας είναι έτοιµη να υποδεχθεί µε ασφάλεια ξένους
επισκέπτες, από τα µέσα Μαΐου. Ευελπιστούµε
ότι το 2021, θα µπορέσουµε να καλύψουµε ένα
σηµαντικό κοµµάτι των περυσινών απωλειών,
περίπου διπλασιάζοντας τα έσοδα από τον τουρισµό σε σχέση µε πέρυσι. Αυτό θα είναι φυσικά σε άµεση συνάρτηση και µε το πλήθος των
ανθρώπων από όλες τις ηλικακές βαθµίδες που
θα προβούν άµεσα να εµβολιαστούν. Μόνο µε
αυτόν τον τρόπο θα γεννηθεί πλέγµα ανοσίας σε
τέτοιο βαθµό, που θα βοηθήσει την οικονοµία να
ανακάµψει και να επανέλθουµε στην κανονικότητα που όλοι προσδοκάµε.
Ωστόσο, όπως αντιλαµβάνεστε, οι όποιες εκτιµήσεις, παγκοσµίως, είναι εξαιρετικά αβέβαιες
και ευµετάβλητες. Συνεπώς, κινούµαστε µε επιφυλακτικότητα, σύνεση και προγραµµατισµό.
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[Βύρωνας]

Επιτροπή για τα 200 χρόνια της Eπανάστασης

Η παράταξη Γώγου στον υφυπουργό Εξωτερικών

Η

Στη φωτογραφία που τραβήχτηκε την «Ηµέρα Φιλελληνισµού
και ∆ιεθνούς Αλληλεγγύης» (18 Απριλίου) στην πλατεία
του Αγίου Λαζάρου, διακρίνονται από αριστερά οι
Πάνος Τριγάζης, Άκης Κατωπόδης (δήµαρχος Βύρωνα),
Αλέξης Σωτηρόπουλος και Ιουλία Κιούπη.

Τ

ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Βύρωνα υιοθέτησε οµόφωνα φιλόδοξο πρόγραµµα
δράσεων, για τον εορτασµό
των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης. Για
την υλοποίηση συστάθηκε
επιτροπή, στην οποία δήλωσαν συµµετοχή όλες οι
δηµοτικές παρατάξεις (8 εκπροσωπούνται στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο).
Ειδικότερα, την Επιτροπή
αποτελούν: Η αντιδήµαρχος
Πολιτισµού και Παιδείας

Λεµονιά Κλωνάρη, ο δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος του Συνδέσµου Μπάιρον Πάνος Τριγάζης (εισηγητής του προγράµµατος
από κοινού µε τον πρόεδρο
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Γιώργο Πλακίδα), η πρώην
αντιδήµαρχος Πολιτισµού
Πηνελόπη ∆άφνη (παράταξη
Μπαντή), από την Νέα Εποχή
Βύρωνα - Χ Γώγος, η Ιουλία Κιούπη και ο ∆ιονύσης
Βώβος, ο Ορέστης Καπάτος (παράταξη Σωτηρόπου-
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O δηµοτικός σύµβουλος
Γιώργος Ντόβολος καταθέτει
λουλούδια στην προτοµή
του Λόρδου Βύρωνα την
«Ηµέρα Φιλελληνισµού και
∆ιεθνούς Αλληλεγγύης»
(18 Απριλίου) στην πλατεία
του Αγίου Λαζάρου.
λου), ο Παπαδηµητρίου Θανάσης (παράταξη Σάρολα),
Κάντζιας Αλέξανδρος από
την Ριζοσπαστική Ενωτική
Κίνηση Βύρωνα (παράταξη
Μαυρόπουλου), ο Γιώργος
Κουφάκης (παράταξη Αναστούλη) Τέλος, το Κέντρο
Χορού Ισιδώρα και Ραϋµόνδος Ντάνκαν εκπροσωπεί ο
ηθοποιός Μπάµπης Σαρηγιαννίδης.

παράταξη «Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος»
πραγµατοποίησε συνάντηση
µε τον υφυπουργό Εξωτερικών
αρµόδιο για θέµατα αποδήµου
ελληνισµού Κωνσταντίνο Βλάση στις 30 Μαρτίου, εκ µέρους
της Επιτροπής του Βύρωνα για
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
Η αντιπρόεδρος Ιουλία Κιούπη παρουσίασε τις προτάσεις-δράσεις του ∆ήµου
Βύρωνα και του Συνδέσµου
Μπάιρον για τον εορτασµό της
επετείου.

Από αριστερά: Κ.Βλάσης, Ι. Κιούπη και Χ. Γώγος

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε
στην πρόταση για την καθιέρωση Ηµέρας Ελληνισµού της
∆ιασποράς όπου συµφωνή-

θηκε καταρχήν η αποδοχή της
πρότασης και το πλαίσιο περαιτέρω ενεργειών από τις δυο
πλευρές για την υλοποίησή της.

Το φετινό Πάσχα µπροστά στον αόρατο και επικίνδυνο
εχθρό της πανδηµίας µπορεί να φαίνεται διαφορετικό.
Το εσωτερικό του όµως µήνυµα παραµένει το ίδιο.
Περιµένουµε την Ανάσταση! Με Αγάπη, µε Αλληλεγγύη,
µε Αισιοδοξία, µε ∆ύναµη και Ενότητα, µπορούµε να
ξεπεράσουµε τις δυσκολίες και τον φόβο, βγαίνοντας Νικητές.
Όταν το Αναστάσιµο Φως ανάψει και φωτίσει τις
ψυχές µας, σας ευχόµαστε κάθε αχτίδα του να γίνει
χαρά και ελπίδα για τον καθένα και για όλους.

Ευχές καρδιάς από όλα τα µέλη της παράταξης!

Καλή Ανάσταση!

¬ÍÃÑÑ¾Ê¿ £Î¿Ó¾ÂÌÒ
Εύχοµαι σε όλες και
όλους, έχοντας Πίστη,
υποµονή και ελπίδα,
το Πάσχα αυτό να
αναστηθούµε ως
κοινωνία και άνθρωποι,
για να µπορούµε και πάλι
να ανοίξουµε την αγκαλιά
µας σε αυτούς που
αγαπάµε. Χρόνια πολλά.

Νίκος Ζαρκαδούλας,
Αντιπρόεδρος ∆Σ
∆ηµοτικός Σύµβουλος «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

Το αναστάσιµο φως
ας οδηγεί µε ασφάλεια τα βήµατά µας
σε µέρες καλύτερες
και πιο αισιόδοξες!
Καλό Πάσχα!

Η Ανάσταση του Θεανθρώπου ας
είναι Ανάσταση ελπίδας για όλους
και αναγέννησης του τόπου µας.
Είθε η φετινή Λαµπρή να αποτελέσει ένα µήνυµα που θα καθοδηγεί
τη σκέψη µας, για να βλέπουµε
πίσω µε κατανόηση, µπροστά µε
ελπίδα και γύρω µας µε αγάπη.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα
µε υγεία σε όλους...!!!

Κώστας Π. Αναγνωστάκης,
∆ηµοτικός Σύµβουλος «Πρώτη φορά Καισαριανή»

Εύχοµαι η Ανάσταση
του Κυρίου να
βοηθήσει όλους µας
να ξεπεράσουµε
τις δύσκολες
αυτές ηµέρες που
διανύουµε και να µας
χαρίσει υγεία, αγάπη
και αισιοδοξία.

∆έσποινα Παρασκευά,
∆ηµοτική Σύµβουλος
«Πρώτη φορά Καισαριανή»

Eύχοµαι η Ανάσταση του
Κυρίου να µας φέρει ψυχική
αγαλλίαση και δύναµη, ώστε
να αντιµετωπίσουµε όλες
τις δυσκολίες της εποχής
µας. Εύχοµαι σωµατική και
ψυχική υγεία σε όλον τον
κόσµο.

Εύχοµαι από καρδιάς
το φως της Ανάστασης
να µας χαρίσει Ελπίδα,
Αδελφοσύνη, Αισιοδοξία,
∆ύναµη, Υγεία και να µας
οδηγήσει στον δρόµο
της Αγάπης και της
Αλληλεγγύης!!!

Καλή Ανάσταση! Καλό Πάσχα!

Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα!!!

Γιώργος Μπεχλιούλης,

Ειρήνη Βελισσάρη,

Ειρήνη Ιντζίδου-Κατσιέρη,

«Πρώτη φορά Καισαριανή»

«Πρώτη φορά Καισαριανή»

«Πρώτη φορά Καισαριανή»

Με υγεία, πίστη, αισιοδοξία και ελπίδα!

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

80 χρόνια από τη µάχη της Κρήτης

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δηµοτικού
συµβούλου Βύρωνος

Λ

ίγες µέρες µετά την συµπλήρωση των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση, µαζί µε τον
επετειακό απόηχο, έµεινε σε όλους
µας µια παράξενη επίγευση, γιατί
όσα γνωρίζαµε και είχαµε συνηθίσει να κάνουµε αυτές τις ηµέρες
άλλαξαν!
Στις 25 Απριλίου 1941 ο Χίτλερ
πήρε την απόφαση να καταλάβει
την Κρήτη. Κοντοζύγωνε ο χρόνος

που θα καταλάµβανε την Αθήνα και
ήθελε να κλείσει τα µέτωπά του στο
Νότο. Από τη µια να εξορµήσει στη
συνέχεια εναντίον του συµµαχικού
στόλου που δέσποζε στη Μεσόγειο και από την άλλη να στραφεί
στο Βορρά και να αντιµετωπίσει
τη Ρωσία, έχοντας καλυµµένα τα
νώτα του.
Στις 20 Μαΐου 1941 ξεκίνησε η
«επιχείρηση Ερµής», όπως την
ονόµασε ο Χίτλερ. Για πρώτη φορά
στην παγκόσµια στρατιωτική ιστορία χρησιµοποιήθηκε η τεχνική
της απόβασης µε αλεξιπτωτιστές.
Στην επιχείρηση συµµετείχαν από
τη γερµανική πλευρά 1190 αεροπλάνα, 29.000 αλεξιπτωτιστές και
πεζικάριοι και 3.000 Ιταλοί στρατιώτες. Ο Χίτλερ είχε πληροφορίες
ότι υπήρχαν 5.000 υπερασπιστές
της Κρήτης, Έλληνες και σύµµαχοι.
∆εν είχε υπολογίσει, όµως, σωστά.
Ήταν αλήθεια ότι οι Κρητικοί στρατιώτες και ο οπλισµός τους δεν είχαν
επιστρέψει ακόµα από το µέτωπο
της Αλβανίας, αλλά δεν είχε λάβει
υπόψη του τους 40.000 υπερασπιστές της Κρήτης, στην πλειονότητά
τους Έλληνες, άνδρες, γυναίκες και

Αυθεντική φωτογραφία από πάλη
θανάτου 13 Κρήτων ανταρτών που
έπεσαν σε ενέδρα 30 Γερµανών στο
Κρουσανιώτικο Φαράγγι. ∆ιακρίνονται
από αριστερά οι αντάρτες Μυσιρλής,
Μεταξάκης και Ιορδάνης. Ο Μυσιρλής
έχασε τα ζωή του από πισώπλατη ριπή
την ώρα που σκότωνε τον αντίπαλό του.
Την τράβηξε ο Άγγλος υπολοχαγός Τζων
Εµερσον στις 14 Ιουλίου 1944.

παιδιά που µε πέτρες, µαγκούρες,
µαχαίρια και παλιά τουφέκια ως
όπλα υπερασπίστηκαν την Κρήτη.
Την πρώτη µέρα οι Γερµανοί δεν
κατάφεραν τίποτα και σκοτώθηκαν
πολλοί αλεξιπτωτιστές. Στις 21 Μαΐου 1941 µπόρεσαν να καταλάβουν
το αεροδρόµιο του Μάλεµε και αποβίβασαν πολύ στρατό. Η µάχη της
Κρήτης διήρκησε 12 µέρες. Στις 28
Μαΐου οι Γερµανοί είχαν απωθήσει
τις συµµαχικές δυνάµεις προς το
Νότο, οπότε οι Βρετανοί αποφάσισαν να φύγουν στην Αίγυπτο. Στην

Κρήτη παρέµειναν 500 Βρετανοί, οι
οποίοι µαζί µε τους Κρητικούς ανέβηκαν στον Ψηλορείτη. Στις 1 Ιουνίου 1941, στα Σφακιά, παραδόθηκαν
5.000 µαχητές και έληξε η µάχη της
Κρήτης.
Αριθµητικά, οι απώλειες των
Συµµάχων ήταν 17.500 αιχµάλωτοι,
1.900 τραυµατίες και 3.500 νεκροί.
Οι Γερµανοί είχαν σύµφωνα µε
τους Συµµάχους 16.000 απώλειες, ενώ σύµφωνα µε τους ίδιους
έπεσαν 370 αεροπλάνα και είχαν
περίπου 2.500 τραυµατίες και 4.000
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νεκρούς και αγνοούµενους.
Η σηµασία της µάχης της Κρήτης,
του «Νεκροταφείου των Γερµανών
αλεξιπτωτιστών», όπως ονοµάστηκε, ήταν πολύπλευρη. Η αποτυχία
της αεροπορικής απόβασης έκανε
το Χίτλερ να αποφασίσει να µην
την ξαναχρησιµοποιήσει. Ο Χίτλερ
καθυστέρησε έτι περισσότερο να
επιτεθεί στη Ρωσία. Η ρωµαλέα
αντίσταση στην Κρήτη ενδυνάµωσε
το ηθικό των Ελλήνων και έδειξε σε
όλο τον κόσµο ότι ο Χίτλερ δεν είναι
ανίκητος.
Για όλους εµάς τους Κρητικούς,
η µάχη της Κρήτης δείχνει την
κρητική ψυχή και µας κάνει υπερήφανους!

[Βύρωνας - Ιστορία]

Νικόλαος Πολυχρόνης: από Μικρασιάτης
Αγρότης εργαζόµενος στου Μαλτσινιώτη

Γράφει ο Μιχαήλ Βαρλάς, Ιστορικός

Ο Νικόλαος Πολυχρόνης έξω από
την πύλη του καλυκοποιείου µε
το ποδήλατο του (27/12/1928).

Ο

ι περισσότεροι γνωρίζουµε την
ΠΥΡΚΑΛ, όµως ελάχιστα θυµόµαστε τους εργαζόµενους που δηµιούργησαν την µεγάλη βιοµηχανία, του Μαλτσινιώτη και του Μποδοσάκη. Πρόσφυγες,
µετανάστες, αγρότες της Αττικής, άνδρες
και γυναίκες πρόσφεραν τα χέρια και το
µυαλό τους στην υπηρεσία του συγκροτήµατος. Ανάµεσα σε αυτούς, ο Νικόλαος
Πολύχρονης, πρόσφυγας από τα Αλάτσατα της Ερυθραίας, για τον οποίο µας µιλά
η κόρη του Μαριάννα Μαστροσταµάτη.
Γεννιέται το 1897 και µεγαλώνει στα
Αλάτσατα µέχρι τον Πρώτο ∆ιωγµό,
όταν καταφεύγει στο µακρινό Αγρίνιο.
Αγροτική οικογένεια από τον τόπο της, η
οικογένεια του έφηβου Νικόλα, εργάζεται στα καπνοχώραφα, όπως και πολλοί
άλλοι Αλατσατιανοί. Μετά την απόβαση
του Ελληνικού Στρατού, το 1920, η οικογένεια επιστρέφει στα Αλάτσατα και προσπαθεί να ξαναστήσει το κατεστραµµένο
νοικοκυριό της. Ο Νικόλαος πολεµά µε
τον Ελληνικό Στρατό και το 1922 φτάνει
στην Αθήνα χωριστά από την οικογένειά
του. Εγκαθίσταται στο Παγκράτι και καταφέρνει να διοριστεί στο Καλυκοποιείο του
Μαλτσινιώτη. Χάρη στο πέρασµα του από
το Γυµνάσιο, τοποθετείται στο γραφείο
που ελέγχει την είσοδο και έξοδο από το
Εργοστάσιο, χωροταξικά, στο κτήριο δεξιά µετά την Πύλη.
Η ύπαρξη µιας σταθερής δουλειάς δίνει
άλλον αέρα στον νεαρό πρόσφυγα. Η οικογένεια του συµµετέχει στον οικοδοµικό
συνεταιρισµό «Νέα Αλάτσατα» στην Νεράιδα του Βύρωνα και εγκαθίσταται εκεί
από το 1927. Ο Νίκος όµως έχει βάλει στο
µάτι την Φραγκώ, τη µικρή κόρη του κτηµατία, στου οποίου τα χωράφια δούλευε
στα Αλάτσατα. Ο αταίριαστος στην Πατρίδα
γάµος επιτυγχάνεται το 1928, ελέω Καταστροφής και Μαλτσινιώτη. Ο Νικόλας µετακοµίζει στην Καισαριανή. Κάθε µέρα,

Ο Νικόλαος Πολυχρόνης µε την
οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς
του Φραγκώς Μαργαρίτη στην
Καισαριανή το 1927

Ενθύµιον Γραφείου Καλυκοποιείου. Εν ώρα υπηρεσίας. Αθήναι 30/5/28

Ο δρόµος για το Καλυκοποιείο

Η πύλη του Καλυκοποιείου
τον Μεσοπόλεµο
καβάλα στο ποδήλατο, διασχίζει το Σκοπευτήριο, τον Βύρωνα, τον Κοπανά και
τον Υµηττό που σταδιακά γίνεται γειτονιά.
Οι συνάδελφοι του Νικόλα δείχνουν να
έχουν ακολουθήσει την ίδια κοινωνική
πορεία. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, πρόσφυγες και µετανάστες έρχονται στη δουλειά
πολλές φορές µε τα παραδοσιακά τους
ρούχα και µεταφέρουν στην σκληρή βιοµηχανική πραγµατικότητα την παιγνιώδη

O Πολυχρόνης µε φίλους και
συναδέλφους έξω από την πύλη.
Ο εύζωνας ανήκει στο προσωπικό.
28 Οκτωβρίου 1930
ατµόσφαιρα της παραδοσιακής κοινωνίας. Η φωτογραφία αποτυπώνει τις στιγµές χαλάρωσης της δουλειάς αλλά και
τις µεταπτώσεις στην ενδυµατολογία των
εργαζόµενων.
Η Κατοχή θα φέρει επιπλέον «αφεντικά» αφού οι δυνάµεις κατοχής καταλαµβάνουν το εργοστάσιο. Ο Πολυχρόνης
έχει την τύχη να είναι αγαπητός. Παίζει

µαντολίνο, τραγουδάει. Οι στρατιώτες της
Βέρµαχτ θυµούνται τα δικά τους παιδιά
και του χαρίζουν σοκολάτες για την µονάκριβη του κόρη σε µεγάλα ντενεκεδένια κουτιά. Πολλές από αυτές µοιράζονται
στον δρόµο στα σπίτια µε αυλή, όταν δεν
µπορεί να τον δει κανείς. Όσες φτάνουν είναι αρκετές για να προκαλέσουν κοιλιακά
προβλήµατα στην πεινασµένη οικογένεια,
αφού ο µισθός δεν φτάνει και οι σοκολάτες από µόνες δεν τρέφουν τον άνθρωπο.
Το 1943 η οικογένεια Πολυχρόνη µετακινείται από το στενό προσφυγικό στο
πιο άνετο σπίτι του οικοδοµικού συνεταιρισµού. Η ζωή βελτιώνεται, µε έναν µικρό

λαχανόκηπο και µικρά οικόσιτα
ζώα. Η επιχείρηση έχει τις δικές
της µεταπτώσεις. Συνεργασία µε
τις αρχές Κατοχής, σαµποτάζ,
διώξεις του προσωπικού. Στο
εργοστάσιο εγκαθίστανται χαφιέδες που παραµένουν για δεκαετίες ενεργοί σε κάθε βάρδια
και κάθε πόστο. Ο Πολυχρόνης
δεν είναι οργανωµένος αντιστασιακός· δεν είναι όµως και
ρουφιάνος.
Ο οικογενειακός µύθος αναφέρει ότι διώκεται γιατί καταγγέλλει κάποιες παρατυπίες στο τί µπαινόβγαινε στο εργοστάσιο. Το βέβαιο είναι ότι
χάνει την προνοµιούχα θέση του γραφέα
και εκπίπτει στην θέση του εργάτη πριν
απολυθεί. To 1951 θα συνταξιοδοτηθεί
από το Ταµείον Συντάξεως Προσωπικού
της Εταιρίας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου
και Καλυκοποιείου.
Τα αρχεία της επιχείρησης και οι ιστορίες που θα προσφέρουν κι άλλοι εργαζόµενοι στο Μουσείο Ιστορίας του ∆ήµου
Βύρωνα θα φωτίσουν την ιστορία της
εργασίας στο Καλυκοποιείο & Πυριτιδοποιείο.

Στιγµές γιορτής στο Καλυκοποιείο, µεταπολεµικά
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