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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΒΑΣΙΛΗ  ΣΠΑΝΑΚΗ
«Η διαχείριση της 
καθημερινότητας
είναι το μεγάλο 
μας στοίχημα»

«Σχεδιάζουμε πρόσθετες 
παρεμβάσεις για κλάδους 
που πλήττονται ιδιαίτερα, 
όπως ο τουρισμός και η 
εστίαση»

ΒΑΛΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ 

«Τα βιβλία θα είναι πάντα θα είναι 
ένας ευχάριστος τρόπος για να 

μαθαίνουμε και να ταξιδεύουμε»
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Editor ial

Στέλιος Μισίνας
Αρχισυντάκτης

Στην τελική ευθεία μπαίνουμε για τον εορτασμό 
του φετινού Πάσχα και τα πράγματα δείχνουν να 
είναι εξαιρετικά δύσκολα. Το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας έχει καταρρεύσει, η οικονομία έχει 
υποστεί φοβερό σοκ και η κοινωνία δεν αντέχει 
άλλο.
Τα νέα μέτρα ενόψει των γιορτών φαίνεται να 
περιλαμβάνουν μια ώρα παράτασης για την 
απαγόρευση κυκλοφορίας από τις εννέα στις 
δέκα το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας ενώ από 
τη Δευτέρα του Πάσχα (3 Μαΐου) η απαγόρευση 
ξεκινά στις 11 το βράδυ.  
Όλες οι ελπίδες που έδιναν λοιμοξιολογοι για 
την φετινή «έξοδο» του Πάσχα αποδείχθηκαν μη 
ρεαλιστικές αφού τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν 
με τους διασωληνομενους στις ΜΕΘ καθημερινά 
να σπάνε νέο αρνητικό ρεκόρ και τους γιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό των δημοσίων 
νοσοκομείων να έχουν υπερβεί προ πολλού τις 
δυνάμεις τους.
Ο Κορωνοιός πλέον είναι παντού , η κατάσταση 
όμως δεν είναι όπως πριν έναν χρόνο, είναι πολύ 
χειρότερη.
Αυτό όμως δεν μοιάζει να φοβίζει μερίδα νέων 
που το τελευταίο διάστημα συνωστίζονται κατά 
εκατοντάδες στις πλατείες για να διασκεδάσουν. 
Η ψυχολογική πίεση ως αποτέλεσμα 
των αυστηρών και σκληρών πολύμηνων 
περιορισμών χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα έχει 
οδηγήσει την κοινωνία σε μια εξάντληση που 
δύσκολα πλέον μπορεί να διαχειριστεί. 
Το άνοιγμα είναι αναπόφευκτο: Τα σχολεία 
άνοιξαν με υποχρεωτικά self test τα οποία 
μπήκαν στη ζωή μας τον τελευταίο μήνα ως 
ένα ακόμα μέτρο. Με κάποιες, λίγες ευτυχώς, 
ακραίες φωνές, να αντιδρούν ακόμη και σε αυτά.
Μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπουργός παιδείας 
Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο συνολικό 
άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 10 Μαΐου, 
επισημαίνοντας ότι η επάνοδος των μικρότερων 
μαθητών θα γίνει όπως ακριβώς και των 
μαθητών στα Λύκεια: δηλαδή με τη διενέργεια 
αυτοδιαγνωστικών τεστ (self tests), τα οποία 
θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα 
φαρμακεία, δύο φορές την εβδομάδα.
Δεν θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις και 
η βαθμολογία των μαθητών θα προκύψει κατόπιν 
υπολογισμού του μέσου όρου των βαθμών 
του Α’ και Β’ τετραμήνου λόγω της επί μακρόν 
απουσίας τους από τα σχολεία και δεδομένων 
των προβλημάτων της τηλεκπαίδευσης σε ό,τι 
έχει να κάνει με την ουσιαστική εμπέδωση της 
ύλης.
Την ίδια ώρα δρομολογείται το άνοιγμα της 
εστίασης για τις 4 Μαΐου ενώ στις 14 του ίδιου 
μήνα κάνει «πρεμιέρα» ο τουρισμός. Ο τουρισμός, 
που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της 
οικονομίας και πέρυσι υπέστει τεράστιο πλήγμα 
φαίνεται πως θα πάει καλύτερα φέτος.
Η μοναδική ελπίδα φαίνεται πως είναι ο 
εμβολιασμός. Η επιχείρηση «Ελευθερία» 
προχωράει και αναμένονται στη χώρα το 
επόμενο διάστημα κι άλλες δόσεις εμβολίων.
Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα για την ηλικιακή 
ομάδα 50-54 ετών θα ανοίξει  το Σάββατο 
24 Απριλίου και την Μ. Τρίτη, 27/4, ανοίγει η 
πλατφόρμα για να κλείσουν ραντεβού όσοι 
είναι ηλικίας 30 έως 39 ετών προκειμένου να 
εμβολιαστούν τις επόμενες ημέρες με το εμβόλιο 
της AstraZeneca .Επίσης την επόμενη εβδομάδα 
θα ανακοινωθεί πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα 
για τα ραντεβού εμβολιασμού για την ηλικιακή 
ομάδα 40-49 ετών, όπως ανέφερε ο γενικός 
γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του 
υπουργείου Υγείας.

Http://johnantono.blogspot.gr
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[Περιβάλλον]
34.000 εθελοντές  του «Save Your  Hood» 

και  τα  σκουπίδια… υπό εξαφάνιση!

Όλα άρχισαν με αφορμή την πρώτη 
καραντίνα. Η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου 
για αλλαγή, οδήγησε τον εμπνευστή της 
ομάδας του Save Your Hood, Βασίλη 
Σφακιανόπουλο, να μην ανεχτεί άλλο τις 
λυπητερές εικόνες που αντίκριζε στην γειτονιά 
του, στα Τουρκοβούνια και αποφάσισε να 
αναλάβει δράση! Ο απολογισμός κιόλας 
της πρώτης απόπειρας άγγιζε τις 32 γίγας 
σακούλες.
Κάπως έτσι, οδηγούμαστε στο σήμερα με 
αυτήν την εθελοντική ομάδα να θριαμβεύει 
ακάθεκτη τους τελευταίους 5 μήνες με 
συγκινητικό ρυθμό, μετρώντας 1.709 δράσεις 
σε 161 Δήμους της Ελλάδας και μαζεύοντας 
4.612.760L απορριμμάτων! Σημαντικό είναι 
επίσης, να επισημανθεί πώς οι δράσεις 
έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα ελληνικά 
σύνορα ταξιδεύοντας ως την Κύπρο, καθώς 
και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Η συμμετοχή στην ομάδα είναι απλή και 
κατανοητή για όλους. Ο καθένας μπορεί να 
βρει το  Save Your Hood στο Facebook και 
εκεί έχει την δυνατότητα κάθε Δευτέρα να 
προσθέσει στην ψηφοφορία την ημέρα και 
το σημείο της περιοχής του που προτείνει να 
καθαριστεί και στη συνέχεια, οι υπόλοιποι 
εθελοντές δηλώνουν το ενδιαφέρον τους 
και γίνεται η κατάλληλη συνεννόηση για 
την πραγματοποίηση της δράσης. Επιπλέον, 
στην σελίδα υπάρχουν οι απαραίτητες 
οδηγίες τόσο για την χρήση της, όσο και για 
την ασφάλεια όλων μας στις εβδομαδιαίες 

δράσεις.  
Η Ομάδα του Ζωγράφου
Στην περιοχή του Ζωγράφου, η τοπική ομάδα 
δημιουργήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2020 
με πρώτη δράση στην Πανεπιστημιούπολη. 
Δύο νέες εθελόντριες αψήφησαν τα 
άβολα και γεμάτα απορία βλέμματα των 
περαστικών, συγκεντρώθηκαν στον 
στόχο τους και με μεγάλη ευχαρίστηση 
ολοκλήρωσαν την δράση τους. Έκτοτε, 
καταμετρώνται 19 δράσεις στις οποίες 
συνεργάστηκαν με αποφασιστικότητα, 
καλή διάθεση και σύμπνοια συνολικά 
236 εθελοντές, συλλέγοντας 46.705L 
σκουπιδιών! Οι παραπάνω δράσεις 
λαμβάνουν χώρα σε διάφορα τμήματα 
της Πανεπιστημιούπολης, στην οποία 
εντοπίζεται το σφοδρότερο πρόβλημα, 
στην Πολυτεχνειούπολη, καθώς και στο 
Γουδί. Η ομάδα απαρτίζεται από μέλη 
διαφόρων ηλικιών, όπως των μικρών μας 
σούπερ ηρώων, που αργότερα θα πάρουν 
εκείνοι την σκυτάλη,  αλλά και από τους 
πιστούς μας φίλους, τα σκυλάκια.
Εντύπωση κάνουν τα ευρήματα που 
ανακαλύπτουν οι εθελοντές μας ανάμεσα 
ή…και πάνω στα δέντρα. Μπορεί να βρει 
κανείς κάθε λογής σκουπίδι, από είδη 
προσωπικής υγιεινής, κουτάλια, παιχνίδια, 
σπασμένα χρηματοκιβώτια και μηχανάκια, 
ακόμη και αφεψήματα παλαιών χρόνων. 
Οι πρωταγωνιστές όμως, που τους 
‘βασανίζουν’ είναι οι παρατημένοι καφέδες 

συνοδευόμενοι από αποτσίγαρα και τα 
μωρομάντηλα. 

Περίοδος COVID-19
Εδώ γεννιέται το ερώτημα «Πώς μπορώ 
να συμμετέχω σε περίοδο πανδημίας;». Ο 
σκοπός της ομάδας του Save Your Hood 
είναι η εξυγίανση κάθε γειτονιάς από 
σκουπίδια, από τον ρατσισμό, τη μη αποδοχή 
του διαφορετικού και από την έλλειψη του 
πρασίνου. Συνεπώς, η υγεία του καθενός 
από μας είναι αδύνατον να μην είναι η πρώτη 
στην πυραμίδα μας! Με την αποστολή του 
μηνύματος 6, την χρήση της μάσκας, του 
προσωπικού αντισηπτικού και την τήρηση των 
αποστάσεων, δεν διακυβεύεται η ασφάλεια 
των εθελοντών. Συγκεκριμένα, κάθε ομάδα 
όταν καταφθάνει στο σημείο συνάντησης 
χωρίζεται με την βοήθεια του συντονιστή 
σε δυάδες, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν 
συνωστισμός. Το ίδιο ακολουθούμε σαφώς 

και στην ομάδα του Ζωγράφου, χωρίς 
κανένα εμπόδιο τους τελευταίους 4 μήνες.
Σε αυτό το ταξίδι που αρχίσαμε και στην 
περιοχή μας με στόχο την σταδιακή 
τροποποίηση της νοοτροπίας όλων μας, 
είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως μας 
συνοδεύει η βοήθεια του Δήμου Ζωγράφου. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος, κος Βασίλης 
Θώδας και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κος 
Δημοσθένης Μπουλούκος, στηρίζουν τις 
δράσεις της ομάδας, βρίσκονται σε άμεση 
επικοινωνία μαζί μας και μας παρέχουν 
κάθε εβδομάδα τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την διευκόλυνση του έργου μας.

Μαρτυρίες  εθελοντών
Όταν οι εθελοντές έρχονται αντιμέτωποι 
με το ερώτημα «Γιατί επιλέγεις να είσαι 
εθελοντής και να κάνεις καθαρισμούς στην 
γειτονιά σου; », η πρώτη αντίδρασή τους 
είναι ένα χαμόγελο. Αυτή η εθελοντική 
ομάδα έχει καταφέρει να παρακινήσει τους 
ανθρώπους, να αφήσουν τον καναπέ τους 
και να ενεργοποιηθούν τόσο σωματικά, όσο 
και ψυχικά, σε μία περίοδο όπου όλοι μας 
δυσκολευόμαστε. Η αίσθηση ότι προσφέρεις 
κάτι, στον εαυτό σου, στο περιβάλλον, στα 

ζώα, καθώς και στα παιδιά σου, σε γεμίζει 
δύναμη και ευχαρίστηση να συνεχίσεις να 
προσπαθείς. Τέλος, οι εθελοντές συνηθίζουν 
να λένε πως τους δόθηκε μέσω του Save Your 
Hood η ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν με 
ποικίλες και όμορφες ποιότητες ανθρώπων

Αποτσίγαρα και άλλα σκουπίδια στην άκρη του δρόμουΓεμάτες σκούλες σκουπιδιών  και άλλων υλικών για περισσυλλογή

Εθελοντές έχουν γεμίσει σακούλες σκουπιδιών
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Εξωραιστικός   Πολιτιστικός Σύλλλογος "Ο  ΙΛΙΣΟΣ’’  
Το  Πράσινο του άλσους Ιλισίων 

Μετά την τελευταία  χιονόπτωση, 
παρατηρήσαμε ότι  έγινε  εκτεταμένη  κοπή  
κλαδιών, ολόκληρων δέντρων  και φυτών, 
στο  άλσος  Ιλισίων  επί της Ούλωφ Πάλμε.
  Στις  26/03/21, ειδοποιηθήκαμε από 
ανήσυχους  περιοίκους, διότι  συνεργεία του 

Δήμου  Ζωγράφου  είχαν ξεκινήσει, δίπλα 
στην παλιά  παιδική χαρά επι της  Ούλωφ 
Πάλμε,   στο συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο  
πρασίνου, παρατεταμένο  κλάδεμα των 
δέντρων, με αποτέλεσμα  πολλά δέντρα  να  
μείνουν  χωρίς  κλαδιά. Από ενημέρωση 
των γειτόνων, αντίστοιχη  επιχείρηση κοπής  
έγινε  και στις 06/03/21, στο  χώρο αυτό.
  Την  26/03/2021, μέλη του  ΔΣ  του  συλλόγου 
μας, συναντήθηκαν  επι τόπου, με τον 
Αντιδήμαρχο  πρασίνου κ Γιάννη  Βούρτση, 
που ήταν παρών  στην  επιχείρηση για το 
πράσινο, αλλά δεν έμειναν ικανοποιημένοι 
από την  απάντηση του  σχετικά με τη 
διαχείριση του πάρκου.
  Την  ίδια  μέρα  μέλη του  ΔΣ του συλλόγου 
και εκπρόσωποι  της  Επιτροπής  Κατοίκων  
του  άλσους Ιλισίων, συνάντησαν τον 
Δασάρχη  Αττικής κ.Αλέξανδρο  Ρήγα  και 
του μετέφεραν την αγωνία  για την τύχη 

του πάρκου, γιατί με τη νέα  Στρατηγική  
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων( 
ΣΜΠΕ ), καταργούνται περιοχές  απόλυτης 
προστασίας του  Υμηττού  και  το  ΠΔ  
187/Δ/2011, δεν υφίσταται  πλέον.  
  Ζητάμε
1.Να παραμείνει ο  δασικός  χαρακτήρας  του  
συγκεκριμένου ελεύθερου  κοινόχρηστου 
χώρου πρασίνου, που  διασώθηκε  με τους 
αγώνες των κατοίκων,  προ δεκαετίας, από 
τσιμεντοποίηση.
2.Να γίνει  μελέτη από ειδικούς επιστήμονες, 
για την πλήρη  και  ουσιαστική αποκατάσταση 
του  πρασίνου, των δέντρων  και των φυτών  
του χώρου.
3.Η  επίβλεψη των εργασιών  πρασίνου, να 
γίνεται  από ειδικούς, διότι μας κατήγγειλαν 
πολλοί κάτοικοι του  Δήμου  μας, ότι  
εκατοντάδες δέντρα, όχι μόνο στα πάρκα  
αλλά και στα πεζοδρόμια, κλαδεύτηκαν  

υπερβολικά.
  Τελικά ζητάμε  να δοθεί  μεγάλη  προσοχή 
στο  εν λόγω πάρκο, το οποίο είναι  τμήμα 
του πάρκου  Ιλισίων, που μαζί με το 
πράσινο της Πανεπιστημιούπολης  και 
του  Μητροπολιτικού πάρκου  στο Γουδή, 
αποτελούν μέχρι τις παρυφές του  Υμηττού, 
έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής 
και περιπάτου  των κατοίκων για όλη την  
Αττική.
Για  το  ΔΣ  του Συλλόγου
Η  Πρόεδρος                                    
η  Αντιπρόεδρος                                              
Η  Γραμματέας
Ελένη  Ζωίδου                                
Αθηνά Ασπρούλια                                            
 Σοφία Ζώη

Σύμφωνα με επιθυμία των περιοίκων  
συλλέγονται υπογραφές
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[Δημοτικά]
Στην τελική ευθεία η κατασκευή του νέου 

Παιδικού Σταθμού στη Βίλα Αγλατζιά

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το 
σχέδιο του Δήμου Ζωγράφου για τον 
νέο Παιδικό Σταθμό στη Βίλα Αγλατζιά, 
η κατασκευή του οποίου αναμένεται να 
ξεκινήσει σύντομα.
Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, υπεγράφη τις 
προηγούμενες ημέρες από τον Δήμαρχο 
Ζωγράφου Βασίλη Θώδα και τον 
ανάδοχο του έργου η τελική σύμβαση 
για την εκτέλεση των εργασιών και 

την κατασκευή των νέων αιθουσών 
Παιδικού Σταθμού που θα μπορούν να 
φιλοξενήσουν επιπλέον 100 παιδιά της 
πόλης μας.
Με το έργο αυτό υλοποιείται η 
δέσμευση της Διοίκησης του Δήμου 
Ζωγράφου για "κανένα παιδί εκτός 
παιδικών σταθμών".
Στη διαδικασία υπογραφής του 
συμφωνητικού παρέστη και ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δημήτρης Δήμας.

Ολοκληρώνονται οι εργασίες για την ανακατασκευή 
δρόμων με μεγάλη κλίση στον Δήμο Ζωγράφου

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται 
οι εργασίες του Δήμου για την 
ανακατασκευή δρόμων με μεγάλη κλίση 
(μπετόδρομοι) στον Δήμο Ζωγράφου.  
Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 
παρεμβάσεις σε τμήματα των οδών:
-Επαμεινώνδα, στο ύψος της 
Αθανασίου Διάκου
-Ανθέων , από τη Χρυσανθέμων έως 
τη Ν. Καζαντζάκη
-Δάφνης, από τη Χρυσανθέμων έως 
τη Ν. Καζαντζάκη
-Νικολάου Ζέρβα, από τη Θεσσαλίας 
έως τη Γρ.Αυξεντίου
-Νείλου, από την Αβύδου έως τη Γρ. 
Αυξεντίου
Επίσης, εντός των ημερών 

παραδίνονται στην κυκλοφορία τα 
ανακατασκευασμένα τμήματα των 
οδών Υφασίου και Ινδού, από 
το ύψος της Αβύδου έως τη Γρ. 
Αυξεντίου, καθώς επίσης και η οδός 
Αβύδου από το ύψος Χαρ. Μούσκου 
έως Εκβατάνων, ενώ αναμένεται 
να ξεκινήσουν τα έργα στην οδό 
Ιωάννου Βεργή, από το ύψος της 
Εθνικής Αντιστάσεως έως τη Νείλου.
Ο Δήμος Ζωγράφου, με δεδομένο 
το δύσκολο φυσικό ανάγλυφο της 
περιοχής, θα προβεί σε ανάλογες 
ενέργειες και σε άλλα σημεία της πόλης, 
προκειμένου όλοι οι δρόμοι μεγάλων 
κλίσεων να καταστούν ασφαλείς για 
πολίτες και οχήματα.

Κρούσμα κορωνοϊού στο 5ο Λύκειο Ζωγράφου 
Ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Την αναστολή λειτουργίας του 
Γ2 τμήματος στο 5ο Λύκειο 
Ζωγράφου αποφάσισε η Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη 
διαπίστωση κρούσματος κορωνοϊού 
σε εκπαιδευτικό.
Σύμφωνα με ενημέρωση που ζήτησε 
και έλαβε ο Δήμος Ζωγράφου, η 
εκπαιδευτικός που διαγνώσθηκε θετική 
στον ιό τέθηκε σε καραντίνα, όπως 
επίσης και οι μαθητές του συγκεκριμένου 
τμήματος, με τα μαθήματα να 

διδάσκονται εξ αποστάσεως για τις 
επόμενες ημέρες. 
Σημειώνεται ότι, ο Δήμος Ζωγράφου 
προχωρήσε σε απολύμανση σε όλους 
τους χώρους του σχολείου τη Δευτέρα 
19 Απριλίου 2021, πριν την έναρξη 
των μαθημάτων. Οι υπόλοιπες τάξεις 
στο 5ο Λύκειο Ζωγράφου συνεχίζουν 
κανονικά τη δια ζώσης εκπαίδευση, 
ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα για την προστασία από τον 
κορωνοϊό

Παράταση μέχρι τις 14 Μαΐου 2021 για δωρεάν 
μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ Δήμου Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει ότι, λόγω 
της μεγάλης ανταπόκρισης και των ιδιαίτερων 
συνθηκών λόγω covid-19, το Πρόγραμμα 
ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων με Μαστογραφία και 
Τεστ Παπανικολάου παρατείνεται έως τις 14 
Μαΐου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν 
να συμμετάσχουν οι γυναίκες που κατοικούν 
στο Δήμο Ζωγράφου και οι εργαζόμενες στο 
Δήμο και περιλαμβάνει :
•Πραγματοποίηση ψηφιακής μαστογραφίας 
(δύο λήψεις για κάθε μαστό) στη σταθερή 
μονάδα τού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας 
με εξασφάλιση μαστογραφίας υψηλού 
ποιοτικού επιπέδου.
•Παρακολούθηση (follow-up) όλων 

των γυναικών που παραπέμπονται για 
συμπληρωματικές εξετάσεις ή θεραπεία.
•Καταχώρηση των αποτελεσμάτων 
και ταχυδρομική αποστολή ατομικών 
απαντήσεων, σε γυναίκες με φυσιολογικά 
αποτελέσματα και
•Περαιτέρω διερεύνηση με κλινική εξέταση 
και συμπληρωματικές εξετάσεις, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, στη σταθερή μονάδα 
τού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας 
(συμπληρωματικές μαστογραφικές λήψεις, 
υπερηχογράφημα, ειδικές μαστογραφικές 
λήψεις εντοπιστική και μεγεθυντική, βιοψία 
δια λεπτής βελόνης (FNA), κυτταρολογική 
κλπ.)
Λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος 
για την εξέταση κατά Παπανικολάου στη 
σταθερή μονάδα τού Ελληνικού Ιδρύματος 
Ογκολογίας
•Διάγνωση των εξετάσεων στο 
κυτταρολογικό εργαστήριο του Ελληνικού 
Ιδρύματος Ογκολογίας.
•Καταχώρηση των αποτελεσμάτων 
και ταχυδρομική αποστολή ατομικών 
απαντήσεων σε γυναίκες με φυσιολογικά 
αποτελέσματα και καλοήθεις παθήσεις 
(κολπίτιδες, τραχηλίτιδες, μυκητιάσεις) και
•Παρακολούθηση (follow-up) των γυναικών 
με σοβαρό πρόβλημα.
Οι ενδιαφερόμενες, μπορούν να 
επικοινωνούν, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (9:30 έως 15:00) στα τηλέφωνα: 
210 3620831 – 210 3620832 προκειμένου 
να ορίσουν ραντεβού για να εξεταστούν.
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Πέθανε ο Ζωγραφιώτης στιχουργός Σπύρος Γιατράς

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ζωγραφιώτης 
στιχουργός Σπύρος Γιατράς, ένας από τους πιο 
σημαντικούς, δημοφιλείς και παραγωγικούς 
στιχουργούς του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, 
που υπέγραψε δεκάδες επιτυχίες.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, νοσηλευόταν τις 
τελευταίες 35 ημέρες, αρχικά στο 401 στρατιωτικό 
νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Ιατρικό κέντρο 
Αθηνών για μια επέμβαση ρουτίνας, ωστόσο 
κατέληξε μετά από κάποιες επιπλοκές.  Στο πλευρό 
του σε όλο το διάστημα της νοσηλείας του ήταν η 
αγαπημένη του σύζυγος, Μάχη.

Ο Σπύρος Γιατράς είχε συνεργαστεί με 
μεγάλα ονόματα της νυχτερινής ζωής της 
Αθήνας, όπως τους Στράτο Διονυσίου, Τόλη 
Βοσκόπουλο, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλλα, 
Λίτσα Διαμάντη, Θέμη Αδαμαντίδη, Σταμάτη 
Γονίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Δημήτρη 
Κοντολάζο, Ζαφείρη Μελά, Αντύπα, Βασίλη 
Καρρά, Πάολα, Κωνσταντίνο Αργυρό, 
Νίκο Οικονομόπουλο και πολλούς ακόμη 
καλλιτέχνες.
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή 
ο Ηλίας Φιλίππου, με ανάρτησή του στο 

Facebook. «Δυστυχώς, οι απρόσμενα θλιβερές 
ειδήσεις αυτού του καιρού μας έχουν διαλύσει 
ψυχολογικά. Σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο 
συνάδελφος πολυαγαπημένος φίλος σπουδαίος 
στιχουργός συναγωνιστής μου αμέτρητα χρόνια 
άνθρωπος με το αξεπέραστο χιούμορ και τη 
μοναδική εξυπνάδα…δε ξέρω τι να πρωτοπώ και 
τι να πρωτογράψω. Αγαπημένε Σπύρο Γιατρά …
απίστευτη θλίψη και μεγάλο κενό δεν υπάρχουν 
λόγια…δυστυχώς να περιγράψουν τις στιγμές και 
την αλήθεια θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο του 
και στους δικούς του ανθρώπους». 
Διαβάστε τι είχε πει σε παλιότερη συνέντευξή του 
στην εφημερίδα μας για την πόλη του Ζωγράφου 
:Αγαπώ αυτή την πόλη, αγαπώ αυτές τις 
γειτονιές που έχω περπατήσει από τα μικράτα 
μου από τη μια άκρη έως την άλλη όταν το 
Ζωγράφου ήταν ρέματα, όταν οι δρόμοι δεν 

υπήρχαν, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι, όταν 
ακόμα τα Ιλίσια ήταν Κουπόνια, όταν ήταν τα 
Ιλίσια το γήπεδο του Ηλισιακού. Ως φίλος του 
αθλητισμού και της άθλησης, αθλούμουν για 
πολλά χρόνια με τις ομάδες του Ζωγράφου 
και κυρίως με τον Αστέρα στο ποδόσφαιρο, 
ενώ είχα ασχοληθεί και με στίβο. Με την 
πόλη του Ζωγράφου είμαι ερωτευμένος. 
Μου αρέσουν οι άνθρωποι, μου αρέσει η 
συναναστροφή μαζί τους, μου αρέσει να 
αγαπάμε ο ένας τον άλλο και να βοηθάμε. 
Είναι μια όμορφη περιοχή της Αττικής, στην 
οποία πέρασα τα ωραιότερα μου χρόνια.

Η εκδότρια της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Γεωργία 
Ζαπαντιώτη-Τουρλίδα και η συντακτική ομάδα 
της εφημερίδας στέλνουν θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος

Ένας από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς του λαϊκού 
τραγουδιού

Η Εκδότρια της Επικοινωνίας Με τον Κ. Σπύρο Γιατρά στη συνέντευξη που έδωσε στην 
    εφημερίδα μας και δημοσιεύτηκε σε παιλαιότερο τεύχος
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[Συνέντευξη]

Β  Α  Σ  Ι  Λ  Η  Σ    Σ  Π  Α  Ν  Α  Κ  Η  Σ
«Η διαχείριση της καθημερινότητας

«Σχεδιάζουμε πρόσθετες παρεμβάσεις 
για κλάδους που πλήττονται ιδιαίτερα, 
όπως ο τουρισμός και η εστίαση»

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 
δο-κιμασίας.

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 περιορίσουμε, 
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 Διακυβέρνησης. 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 
δημιουργήσει 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. Δεν 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, 
σύνεσηκαι 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 
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[Συνέντευξη]

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
είναι το μεγάλο μας στοίχημα»
κινούμαστε ακούγοντας τις προτροπές 
των λοιμοξιολόγων, λειτουργώντας με 
σύνεση και εγκράτεια.
Για παράδειγμα, μέτρα όπως η Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή, η αποζημίωση ειδικού 
σκοπού, το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 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 μειώσεις 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 ΝΔ.
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 

«Ενισχύεται το πλέγμα ανοσίας, ώστε τώρα που 
ανοίγουν εστίαση, τουρισμός, σχολεία να μην 
υπάρξει ενδεχόμενο να ξανακλείσουν» τονίζει ο 
Βασίλης Σπανάκης.

αποτελεί από κάθε πλευρά δυσάρεστη 
εξέλιξη, με δυσμενείς επιπτώσεις σε 
όλους. Στην οικονομία, η Κυβέρνηση, με το 
οικονομικό 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.
 Δεν 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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[Παιδεία]
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΥΠΟ ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ…

‘’ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ’’
Ύστερα από επικοινωνία με τον Μπουνάκο 
Γιάννη, Πρόεδρο ΔΣ της Ένωσης Ζωγράφου, 
μας αναφέρθηκαν τα ακόλουθα :

Παιδεία                              
Μία έννοια που εκφράζει ευγενείς αξίες, 
αλλά και ένα θεμελιώδες δημόσιο αγαθό - 
πυλώνας κάθε κράτους που φιλοδοξεί να 
λέγεται κοινωνικό.
Δυστυχώς, διαχρονικά στην χώρα μας, δεν 
δίνεται το απαιτούμενο βάρος στα  θέματα 
της Δημόσιας Παιδείας. Τουναντίον μάλιστα, 
η Παιδεία συνεχώς απαξιώνεται.
Η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται 
συνεχώς, και το μπαλάκι από την κεντρική 
εξουσία, πετιέται στους Δήμους.
Oι Δήμοι, αδυνατούν να συντηρήσουν κτίρια 
50 – 60 ακόμη και 70 ετών, τα οποία πιθανόν 
χρήζουν κατεδάφισης και συγχρόνως δεν 
έχουν τη δυνατότητα ανέγερσης νέων 
εκπαιδευτηρίων που θα ανταποκρίνονταν 
στις ανάγκες των παιδιών μας για σύγχρονη 
ποιοτική εκπαίδευση. Έτσι τα παιδιά μας 
καλούνται να κάνουν μάθημα στις ίδιες 
αίθουσες που έκαναν και οι παππούδες 
τους…
H συνήθεις δε, κοινές νοοτροπίες της 
κεντρικής και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης, καθιστούν συχνά τους Δήμους, 
πειθήνιους συνεργάτες επιβολής κοινών 
αδιέξοδων πολιτικών.
Διαχρονική ευθύνη και επιλογή των 
κυβερνώντων είναι επίσης η τραγική και 
επιδεινούμενη υποστελέχωση του χώρου 
της εκπαίδευσης, από έμψυχο δυναμικό, 
δηλαδή εκπαιδευτικών και βοηθητικού 
προσωπικού.  
Δίνουμε προτεραιότητα στα δύο αυτά 
ζητήματα γιατί έχουν άμεση συσχέτιση με 
την υπάρχουσα λόγω Covid-19, ζοφερή 
κατάσταση, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί 
υποχρεώνονται να συνωστίζονται σε τάξεις 
ακόμη και 27 ατόμων, που όμως δυστυχώς 
έχει πρόσφατα, εν καιρώ μάλιστα πανδημίας, 
θεσπιστεί και νομοθετικά!

Είναι όνειδος, για κάθε στοιχειωδώς 
οργανωμένο κράτος, η Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση να στηρίζονται 
κάθε χρόνο στο φιλότιμο των ελαχίστων 
και διαρκώς μειούμενων μονίμων 
εκπαιδευτικών και στους διορισμούς 
χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
(ομήρων διαχρονικά απαράδεκτων 
μεθοδεύσεων), οι οποίοι συνήθως 
τοποθετούνται στα σχολεία 3 ή και 4 μήνες 
μετά από την έναρξη του σχολικού έτους ή 
δεν τοποθετούνται ποτέ....
Οι ακολουθούμενες πολιτικές χρειάζονται 
ριζική αναθεώρηση και να θέσουν στο 
επίκεντρο τις ανάγκες του λαού. Πρέπει, 
πέρα από τα προσχήματα των μνημονιακών 
δεσμεύσεων, να γίνουν άμεσα προσλήψεις 
μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού, 
βοηθητικού προσωπικού, σχολικών 
φυλάκων και προσωπικού καθαριότητας.
Ειδικά η πρόσληψη φυλάκων καθ’ όλο το 
24ωρο στα σχολεία, αποτελεί διαχρονικό 
αίτημα των γονιών, ώστε τα σχολεία να 
είναι ανοιχτά για τα παιδιά, δεδομένης 
της έλλειψης χώρων άθλησης, ενώ 
και η πρόσληψη καθαριστών αποτελεί 
προϋπόθεση για ασφαλή σχολεία.
Σε ό,τι αφορά στα κλειστά σχολεία λόγω της 
πανδημίας, ως Ένωση Ζωγράφου έχουμε 
εκφράσει επανειλημμένως την άποψη μας 
και αυτή είναι ξεκάθαρη:
Θέλουμε ανοιχτά σχολεία, τα οποία όμως 
θα διαθέτουν τις απαραίτητες σύγχρονες 
υποδομές και το προσωπικό, ώστε να 
εφαρμόζουν όλα - και όχι στο «περίπου» - 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου 
να είναι ασφαλείς οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά 
και οι οικογένειές τους.
Σε καμία περίπτωση η δια ζώσης διδασκαλία 
δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την 
τηλεκπαίδευση, ακόμη και στην περίπτωση 
που θα υπήρχε επαρκής και σύγχρονος 
εξοπλισμός.
Στα σχολεία του Ζωγράφου, έχει γίνει 
τα τελευταία χρόνια προσπάθεια για τον 

εξοπλισμό τους με σύγχρονα ηλεκτρονικά 
μέσα. Όμως η έλλειψη επαρκούς εξοπλισμού 
και μέσων στην ελληνική οικογένεια είναι 
τραγική. Από τις αρχές της πανδημίας 
πάγια και διαρκή ήταν τα αιτήματα μας για 
την παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα 
παιδιά προς εξυπηρέτηση των αναγκών 
της τηλεκπαίδευσης. Δυστυχώς ένα χρόνο 
μετά, βρισκόμαστε ακόμη στην διαδικασία 
χορήγησης ενός voucher 200 ευρώ, σε 
ελάχιστους δικαιούχους. Και τα παιδιά 
συνεχίζουν ακόμη, να κάνουν μάθημα με τα 
κινητά…
Εξαίρεση στα κλειστά σχολεία, τα Λύκεια, 
που άνοιξαν προ ολίγων ημερών με την 
πανδημία στην πιο τραγική της έξαρση.
Επειδή όμως ως γονείς δεν έχουμε κοντή 
μνήμη, θυμόμαστε πως τον Νοέμβριο 
του 2020 που είχαμε 800 κρούσματα, 
έκλεισαν όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Στη συνέχεια μας είπαν ότι τα μικρά παιδιά 
των Δημοτικών σχολείων δεν μεταδίδουν 
τον ιό και τα άνοιξαν. Ακολούθησε για λίγες 
ημέρες η λειτουργία και των Γυμνασίων 
με την διατύπωση της θέσης ότι μόνο 
οι μαθητές των Λυκείων μεταδίδουν 
τον ιό επειδή ως μεγαλύτερα παιδιά, 
συγχρωτίζονται ευρέως. Στη συνέχεια, 
με 1.300 κρούσματα έκλεισαν πάλι όλα 
τα σχολεία. Σήμερα, με 3.000 ημερήσια 
κρούσματα και 850 διασωληνωμένους, 
άνοιξαν τα Λύκεια και θα ανοίξουν και 
οι υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Συγχρόνως, στα Μ.Μ.Ε. αποτυπώνονται 
οι διαφορετικές θέσεις που εκφράζουν 
οι ειδικοί επιστήμονες αποκαλύπτοντας 
έτσι, ότι πολλές αποφάσεις παίρνονται κατ’ 
επιταγή της πολιτικής εξουσίας παρά τις 
εισηγήσεις των επιστημόνων με αποτέλεσμα 
να διαμορφώνεται μία κατάσταση που 
γεμίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και όλη 
την κοινωνία με ερωτηματικά, αμφιβολία 
και δυσπιστία.
Όλη αυτή η αναστάτωση για ποιο λόγο, 
άραγε ;
Ποιο ήταν το εκπαιδευτικό όφελος από το 
άνοιγμα των Λυκείων για 10 ημέρες; Ήταν 
τόσο μεγάλο το όφελος, που αντισταθμίζει 
το ρίσκο της πιθανής διάδοσης του ιού εντός 
των σχολείων;
Τα self tests, για τα οποία καλούμαστε 
ως γονείς να αναλάβουμε πάλι ευθύνη 
για την πραγματοποίηση τους στα 
παιδιά μας, παρέχουν ασφαλή και 
αξιόπιστα συμπεράσματα; Αν όχι, ποιες 
οι επαπειλούμενες συνέπειες στους 
μαθητές, στις οικογένειές τους και 

στους εκπαιδευτικούς από τυχόν κακές 
διαγνώσεις;
Ως Ένωση Ζωγράφου, εξαρχής ταχθήκαμε 
υπέρ της συνεχούς πραγματοποίησης tests 
στα σχολεία, τα οποία όμως θα πρέπει 
να γίνονται από νοσηλευτικό προσωπικό 
και όχι από εμάς τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς.
Αποτελεί πάγιο αίτημα μας, η ύπαρξη ενός 
εξειδικευμένου νοσηλευτή-τριας σε κάθε 
σχολείο, ώστε να αντιμετωπίζονται, τόσο οι 
σημερινές ανάγκες, όσο και για να υφίσταται 
η ίδια ασφάλεια για τα παιδιά μας, όπως 
αυτή που απολαμβάνουν τα παιδιά που 
φοιτούν στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, όπου 
η στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό, 
είναι δεδομένη και αυτονόητη.
Η άμεσα υλοποιήσιμη και εφικτή πρόταση 
μας, εν όψει της πανδημίας, είναι να 
προσληφθεί νοσηλευτικό προσωπικό, 
ακόμη και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,  
το οποίο θα διατεθεί σε κάθε Δήμο με σκοπό 
την διενέργεια των tests. Στον δήμο μας 3-4 
νοσηλευτές – τριες θα ήταν αρκετοί για να 
αναλάβουν όλα τα tests των Λυκείων, που 
δεν ξεπερνούν τους 300 μαθητές έκαστο, 
επιχειρώντας διαφορετική ημέρα της 
εβδομάδας στο κάθε Λύκειο.
Εντύπωση επίσης μας προκαλεί με πόση 
ευκολία  έχει εγκαταλειφθεί το διακύβευμα 
της αποσυμφόρησης του αριθμού παιδιών 
ανά τάξη. Γιατί, δεν προκρίνεται η λύση του 
εκ περιτροπής μαθήματος που αποδείχθηκε 
ότι έδωσε κάποιες λύσεις πέρυσι τον Μάιο; 
Υπάρχει τελικά κάποιο σχέδιο, ή όλα γίνονται 
στην τύχη ή χειρότερα αποτελούν πεδίο 
σκοπιμοτήτων;
Κλείνοντας, είναι χρήσιμο αναφερθούμεκαι 
σε κάποια άλλα βασικά ζητήματα που μας 
απασχολούν ως Ένωση Γονέων:
Πως θα λειτουργήσουν οι άλλες βαθμίδες 
εκπαίδευσης;
Τι πρόνοιες υπάρχουν για τους γονείς των 
μικρών παιδιών που όλο αυτό το διάστημα 
έχουν αναγκαστεί να αναλώσουν μεγάλο 
μέρος των αδειών τους;
Θα καταστεί εφικτό να υλοποιηθεί η Δίχρονη 
Προσχολική Αγωγή στον Δήμο Ζωγράφου, 
από τον Σεπτέμβρη του 2021;
Θα λειτουργήσουν τα απαραίτητα για 
εκατοντάδες εργαζόμενους γονείς 
καλοκαιρινά Camp του Δήμου;
Το θέμα ‘’Παιδεία’’ είναι τεράστιο και θα 
μπορούσαμε να γεμίσουμε πολλές σελίδες. 
Ελπίζουμε στο μέλλον να μας δώσετε 
πάλι το βήμα για να ενημερώσουμε τους 
αναγνώστες σας.

Συμμετοχή σε κινητοποίηση κα πορεία για Παιδεία & Υγεία μαζί με συλλόγους όμορων δήμων με κατάληξη το 
Λαϊκό Νοσοκομείνάρχου Μακαρίου

Συμμετοχή στην πορεία διαμαερτυρίας για το νομοσχέδιο της παιδείας. Από τα Προπύλαια έως την Βουλή.                                    
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Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΒΑΛΙΑ ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ «Ε»
«Τα βιβλία θα είναι πάντα θα είναι ένας ευχάριστος 

τρόπος για να  μαθαίνουμε και να ταξιδεύουμε»

H δικηγόρος εργατολόγος και συγγραφέας 
παιδικών βιβλίων Ευαγγελία Κακούρου 
γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε στο Δήμο 
Υμηττού. Είναι μητέρα μιας τετράχρονης 
κόρης, της Ζωής, η οποία αποτελεί πηγή 
έμπνευσης για τα βιβλία της.  Το 2020 
εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο «Τα πιο 
παράξενα Χριστούγεννα της Ζωής μου» 
με θέμα τα  Χριστούγεννα της καραντίνας 
εν μέσω κορωνοϊού, που εξαντλήθηκε. Φέ-
τος, εξέδωσε σε περισσότερα αντίτυπα το 
δεύτερο βιβλίο της «Ο Καπετάν Τερηδονίξ 
και οι Ιππότες της Στρογγυλής Βούρτσας». 
Το συγκεκριμένο παραμύθι που έχει 
εκπαιδευτικό σκοπό, έχει ήδη αποσπάσει 
θετικά σχόλια από ειδικούς.

Τι σας παρακίνησε και τι σας ενέπνευσε, 
ενώ είστε δικηγόρος, να στραφείτε στη 
συγγραφή παιδικών βιβλίων;

Ασχολούμαι με τη συγγραφή ποιημάτων 
και διηγημάτων από πολύ μικρή ηλικία. 
Ήταν για μένα ένας τρόπος σύνδεσης με τον 
εσωτερικό μου κόσμο... Η επαγγελματική 
μου ιδιότητα, δεν στάθηκε ποτέ τροχοπέδη 
στη συγγραφική, όσο και εάν φαινομενικά 
αυτές οι δύο ιδιότητες δεν ταιριάζουν. 
Αντίθετα, στην περίπτωσή μου, η μία 
βοήθησε την άλλη. Άλλωστε πάντα πίστευα 
ότι οι άνθρωποι είμαστε πολύπλευροι. 

Πηγή έμπνευσης και για τα δύο μου παιδικά 
βιβλία ήταν η κόρη μου. Η γέννησή της 
μου έδωσε χαρά, δύναμη και όρεξη για 
δημιουργία. Γεννήθηκε έντονα μέσα μου 

η ανάγκη να δημιουργήσω κάτι για εκείνη, 
να το διαβάζουμε μαζί και να ταξιδεύουμε 
παρέα. Χαίρομαι πολύ που μέχρι στιγμής 
τα βιβλία μου τυγχάνουν της αγάπης και 
αποδοχής του αναγνωστικού κοινού.

Το πρώτο σας βιβλίο «Τα πιο παράξενα 
Χριστούγεννα της Ζωής μου» με θέμα τα 
Χριστούγεννα της καραντίνας, αφορούσε 
ένα γεγονός που δεν αναμένεται να 
επαναληφθεί. Το δεύτερο, «Ο Καπετάν 
Τερηδονίξ και οι Ιππότες της Στρογγυλής 
Βούρτσας», αντίθετα, έχει διαχρονικό 
χαρακτήρα. Ποιο ήταν το σκεπτικό σας 
όταν το γράφατε;

Πράγματι το πρώτο μου βιβλίο αναφέρεται 
στα Χριστούγεννα της καραντίνας, μία 
πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη για 
όλους μας συνθήκη... Σκοπός μου ήταν να 
αποτυπωθεί το άρωμα των Χριστουγέννων 
του 2020 μέσα από μία γλυκιά ιστορία. 
Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να ενθαρρύνω 
τους γονείς, να ανυψώσω το ηθικό τους και 
να τους μεταφέρω το μήνυμα της αγάπης, 
της υπομονής και της ελπίδας... Η πανδημία 
θα περάσει αλλά το παραμύθι αυτό θα 
είναι εκεί για να μας θυμίζει με τρυφερό 
και συγκινητικό τρόπο τα συναισθήματα, 
τις σκέψεις και τους προβληματισμούς 
εκείνης της περιόδου, η οποία θα μείνει 
ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Είναι η πρώτη 
Χριστουγεννιάτικη ιστορία με θέμα τον 
κορωνοϊό, η οποία γράφτηκε και τυπώθηκε 
τη χρονική στιγμή της πανδημίας. 
Το δεύτερο βιβλίο μου είναι εκπαιδευτικό 

και δημιουργήθηκε για να διδάξει στα παιδιά 
τους κανόνες της στοματικής υγιεινής με 
διασκεδαστικό τρόπο μέσα από την υπέροχη 
εικονογράφηση του Βασίλη Σελιμά. Σκοπός 
μου, ήταν να τους μεταφέρω τη σημασία 
της υπευθυνότητας για την καθημερινή 
ατομική τους φροντίδα. Εάν οι μικροί μας 
φίλοι υιοθετήσουν τα «όπλα» των ιπποτών 
θα καταφέρουν να έχουν υγιή δόντια και 
θα γλιτώσουν από τη ληστρική επιδρομή 
του Καπετάν Τερηδονίξ και των πειρατών 
του. Εντός του παραμυθιού, υπάρχει βιβλίο 
δραστηριοτήτων με αυτοκόλλητα και 
γρίφους. Επίσης περιλαμβάνονται οι στίχοι 
από το Τραγούδι των Δοντιών, το οποίο 
έχει ερμηνευτεί από εμένα με τη σύμπραξη 
του Κώστα Παρίσση και μελοποιηθεί από 
τον Deadmanrunning. Το τραγούδι αυτό 
είναι οπτικοποιημένο και μπορείτε να το 
απολαύσετε μέσα από την ιστοσελίδα μου 
valiasbooks.gr.

Σήμερα η πλειοψηφία των παιδιών παίζει 
βιντεοπαιχνίδια ενώ μια μειοψηφία 
μόνο διαβάζει βιβλία. Ποιες, κατά τη 
γνώμη σας, είναι οι συνέπειες όταν τα 
βιντεοπαιχνίδια αντικαθιστούν το βιβλίο; 
Είναι αναπόφευκτη η συγκεκριμένη 
εξέλιξη;

Δεν θεωρώ ότι τα βιβλία κινδυνεύουν να 
αφανιστούν. Πάντα θα είναι ένας ευχάριστος 
τρόπος για να μαθαίνουμε, να ταξιδεύουμε 
και να προβληματιζόμαστε... Το μόνο κακό 

που έχουν τα βιβλία, όπως έλεγε και ένας 
καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, είναι 
ότι δεν ανοίγουν από μόνα τους. Συνεπώς, 
στο χέρι των γονέων είναι, τα παιδιά 
να μάθουν να τα αγαπούν.Μην ξεχνάτε 
ότι ο μιμητισμός είναι καθοριστικός. Για 
μένα είναι ενθαρρυντικό ότι οι γονείς της 
σημερινής εποχής στρέφουν από  μικρή 
ηλικία, τα παιδιά τους στην ανάγνωση 
παραμυθιών. Συνεχώς ενημερώνονται για 
τις νέες κυκλοφορίες και προσπαθούν να 
τους εμφυσήσουν την αγάπη σε αυτά. 

Τέλος, δεν είμαι κατά των βιντεοπαιχνιδιών, 
αρκεί να υπάρχει γονεϊκός έλεγχος, 
καθοδήγηση και μέτρο. Η υπερβολική 
ενασχόληση των παιδιών με αυτά, μπορεί να 
οδηγήσει σε εθισμό, κοινωνική απομόνωνη, 
λεξιπενία, αδυναμία συγκέντρωσης και 
ορθής κρίσης ανάμεσα στην πραγματικότητα 
και τη φαντασία.

Mπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο από 
την ίδια τη συγγραφέα μέσω τηλεφωνικής 
παραγγελίας στο τηλ. 6973 342 985 ή μέσω 
email (valia_kakourou@hotmail.com ), 
καθώς και από τα βιβλιοπωλεία «Το Θέμα»: 
●Παναγή Τσαλδάρη 30, Βύρωνας,210 
7642809 ●Κύπρου 06, Βύρωνας, 210 
7609490 και ●Φιλολάου 62, Παγκράτι, 
210 7569400

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το site 
της συγγραφέως: valiasbooks.gr

Το δεύτερο βιβλίο της συγγραφέως «Ο Καπετάν Τερηδονίξ και οι Ιππότες της 
     Στρογγυλής Βούρτσας».

[Συνέντευξη]

«Οι γονείς της σημερινής εποχής στρέφουν από  μικρή ηλικία, τα 
παιδιά τους στην ανάγνωση παραμυθιών».
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[Παιδεία]
Αποκλεισμός της Πολυτεχνειούπολης από φοιτητές και εργαζόμενους

Σε συμβολικό αποκλεισμό της 
Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου 
προχωρήσαν την Τρίτη 13 Απριλίου 
φοιτητές και εργαζόμενοι του ΕΜΠ στο 
πλαίσιο της Πανελλαδικής Μέρας Δράσης 
των εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, με 
βάση την απόφαση του συντονισμού που 
είχαν λάβει οι σύλλογοί τους.
Παράλληλα να σημειώσουμε ότι η 
«Ανοιχτή Συνέλευση Πολυτεχνείου» 
είχε προχωρήσει σε κατάληψη της 
Πρυτανείας του ΕΜΠ από την Πέμπτη 8 
Απριλίου ως διαμαρτυρία ενάντια στο νέο 
νόμο Κεραμέως – Χρυσοχοϊδη ενώ μέχρι 
την λήξη της την Παρασκευή 16 Απριλίου 
η κατάληψη είχε καθημερινά  πρόγραμμα 
με εκδηλώσεις και δράσεις πολιτικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με φοιτητές πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις και συζητήσεις για: την 
έρευνα στα πανεπιστήμια ,για το στρατό 
και την αστυνομία, την πολεοδομία και 
την καταστολή,την πρόσβαση ντόπιων 
και μεταναστ(ρι)ών στη δημόσια υγεία, 
την τεχνητή νοημοσύνη και φεμινιστικό 

καφενείο με θέμα το ρόλο της πατριαρχίας 
στον εγκλεισμό και την καταστολή. 
Παράλληλα, επισημαίνουν στην «Ε» 
πως γίνονταν καθημερινές συνελεύσεις, 
καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, αθλητικές 
δραστηριότητες, προβολές ταινιών και 
ντοκιμαντέρ.
Έπειτα από 10 μέρες, το συντονιστικό 
της κατάληψης αποφάσισε τη λήξη της 
ενώ μια περιήγηση στο εσωτερικό των 
κτιρίων ύστερα από προτροπή των ίδιων 
των φοιτητών έδειξε πως τα γραφεία ήταν 
κλειδωμένα και οι χώροι καθαροί και χωρίς 
καταστροφές και βανδαλισμούς, γεγονός 
που σύμφωνα με τους φοιτητές οφείλεται 
στην 24ωρη περιφρούρησή της. 
Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν τη μη 
εφαρμογή του νέου νόμου Κεραμέως- 
Χρυσοχοϊδη για τα ΑΕΙ.
 «Πανεπιστήμια ανοιχτά για τους 
εργαζόμενους και τους φοιτητές 
και κλειστά για τις επιχειρήσεις και 
την αστυνομία» έγραφε το πανό της 
Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
«Δεν θα περάσει αυτός ο νόμος - Έξω η 

αστυνομία από το Πολυτεχνείο» έγραφε 
το πανό των φοιτητών που καλούσε τον 
πρύτανη να μην κάνει πράξη τις απειλές 
«να φέρει αστυνομία στις σχολές».
Πλήθος μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας είχαν πραγματοποιήσει και 
την Δευτέρα 12 Απριλίου  συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στην Πολυτεχνειούπολη, ενώ 
η πρυτανεία του Ιδρύματος παρέμενε ακόμα 
υπό κατάληψη.
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[Ζωγράφου -Ιστορία]
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944 - ΚΡΕΜΑΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ο ΕΛΑΣ Αθήνας  απαντά με μάχη εναντίον των Γερμανοτσολιάδων

Το χρονικό της εκτέλεσης

Στις 25 Μαρτίου 1944, η ΕΠΟΝ 
Καισαριανής – Ζωγράφου κάνει 
ανοιχτό έρανο στις συνοικίες. Ένα 
συνεργείο της ΕΠΟΝ φτάνει στα 
Ιλίσια, στην διασταύρωση της οδού 
Παπαδιαμαντοπούλου με την οδό Ξενίας 
και την οδό Μικράς Ασίας, στο ΑΛΕΞ. 

Το συνεργείο το αποτελούσαν 
τρεις νεολαίοι ΕΠΟΝίτες, από τα 
Κουπόνια,  ο Κώστας Αρμπιλιάς, 
ο Τάκης Σάββας και ένας τρίτος. 
Το συνεργείο το συνόδευαν – 
περιφρουρούσαν διακριτικά δυο 
ΕΛΑΣίτες.

Ξαφνικά ο παραβρισκόμενος 
αξιωματικός των Ταγμάτων Ασφαλείας, 
ο λοχαγός Κωνσταντίνος Μανωλάκος, 
τομεάρχης της Χ Αμπελοκήπων, βγάζει 
το πιστόλι του, ακινητοποιεί τους τρεις 
ΕΠΟΝίτες, αρχίζει να τους ρωτά, ποιοι 
είναι, τι κάνουν εκεί και τους ζήταγε 
ταυτότητες. Ο Ταγματασφαλίτης φόραγε 
πολιτικά και συνοδευόταν από την γυναίκα 
του και την κόρη του. Για αρκετή ώρα 
τους σημάδευε, αμήχανα, περιμένοντας 
την πιθανή εμφάνιση Γερμανών, από την 
Παπαδιαμαντοπούλου, για να συλλάβουν 
τους ΕΠΟΝίτες.

Ο ένας ΕΛΑΣίτης που είχε την ευθύνη 
για την ασφάλεια της ομάδας, ο οποίος 
παρακολουθούσε την εξέλιξη της 
κατάστασης από το απέναντι πεζοδρόμιο, 
αποφασίζει να επέμβει δυναμικά και 
πυροβολώντας σκότωσε τον λοχαγό.

Η ομάδα σκόρπισε αμέσως και γύρισε 
στα Ιλίσια μέσα από το ρέμα στο ύψος 
της Γέφυρας.

Λυσσαλέα η αντίδραση των Γερμανών 
και των ντόπιων συνεργατών τους. Οι 
Γερμανοί προχωρούν σε αντίποινα. Δυο 
μήνες νωρίτερα, οι γερμανοτσολιάδες 
είχαν συλλάβει τέσσερα στελέχη κι  
έναν ακόμα αγωνιστή του κομματικού 
γραφείου των οργανώσεων του ΚΚΕ στο 
νοσοκομείο Συγγρού, με μπλόκο, ύστερα 
από προδοσία κάποιου χαφιέ νοσοκόμου. 
Δυο άλλα μέλη του Κομματικού Γραφείου 
κατάφεραν να ξεφύγουν.

Οι  πέντε αυτοί κομμουνιστές – στελέχη 
του νοσοκομείου Συγγρού, κρεμάστηκαν 
την αυγή της Τετάρτης 5 Απρίλη 1944, 
στις πιπεριές της ίδιας μικρής πλατείας 
στο ΑΛΕΞ.

Η διαταγή – ανακοίνωση του Γερμανού 
αρχηγού των Ες Ες, Βάλτερ Σίμανα ήταν 
η εξής:

 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ του Ανωτάτου Αρχηγού 
των Ταγμάτων ασφαλείας και της 
Αστυνομίας Ελλάδος

Ως Αντίποινα δια την κατά την 25.3.44 εν 
Αθήναις (Αμπελόκηποι) κατά του λοχαγού 
των ευζώνων Κωνσταντίνου Μανωλάκου 
υπό κομμουνιστών διαπραχθείσαν 

δολοφονίαν, διέταξα τον απαγχονισμόν 
εις τον τόπον του εγκλήματος των κάτωθι 
ιθυνόντων κομμουνιστών:

1) Αχιλλ. Πλατυμέση, γεν. 
1907, ΚΚΕ αξιωματούχου. 
2) Επαμεινώνδα Βαμπούλη 
γεν. 1918. ΚΚΕ, ρήτορος 
και αρχηγού προπαγάνδας. 
3) Ευαγγέλου Στεργίου, γεν. 
1896, ΚΚΕ αξιωματούχου. 
4) Βλάσση Αποστολάρη, γεν. 
1923, ΕΑΜ γραμματέως ομάδος. 
5) Βασιλείου Μπακοπούλου, γεν 
1903, ΕΑΜ, γραμματέως ομάδος.

Αι κατά των ευζώνων γενόμεναι 
επιθέσεις θα τιμωρούνται εις το μέλλον 

κατά τον αυτόν τρόπον.

Ο Ανώτατος Αρχηγός των Ταγμάτων 
Ασφαλείας και της Αστυνομίας 
Ελλάδος».

Σε δυο δέντρα πιο κει, στην ίδια πλατεία, 
είχαν κρεμάσει, όπως συνήθιζαν να 
κάνουν στις περιπτώσεις που δεν 
είχαν στα χέρια τους καταζητούμενους 
και καταδικασμένους αγωνιστές, δυο 
άδειες αγχόνες με πινακίδες  πάνω στις 
οποίες έγραφαν: «Γεώργιος Σιδέρης 
[1] – τον περιμένει η κρεμάλα» 
«Θανάσης Νικολαΐδης  – τον 
περιμένει η κρεμάλα»

Οι δυο τελευταίοι είχαν καταφέρει 
να ξεφύγουν από το μπλόκο του 

νοσοκομείου Συγγρού και έτσι δεν 
μπόρεσαν να τους πιάσουν. Και οι 
δυο ήταν μέλη του Γραφείου της ΚΟΒ 
Καισαριανής.

Στο χώρο του απαγχονισμού, από την 
αυγή της Τετάρτης 5 Απρίλη του 
1944, είχε τοποθετηθεί ένας λόχος 
γερμανοτσολιάδες – φρουροί που 
δεν επέτρεπαν στον κόσμο να τους 
ξεκρεμάσει και να τους κηδέψει, μαζί με 
μια ομάδα τοποθετημένη στο ύψωμα του 
Αγίου Γερασίμου.

Οι γερμανοτσολιάδες ήταν σκορπισμένοι 
μπουλούκια – μπουλούκια στα γύρω 
πεζοδρόμια ενώ οι αξιωματικοί τους, 
προκλητικά, έπιναν τον καφέ τους 
σε ένα τραπεζάκι καφενείου, κάτω 
από τα πτώματα των κρεμασμένων 
κομμουνιστών.

Για πρώτη φορά στην Αθήνα στήθηκαν 
κρεμάλες. Οι Γερμανοί και οι ντόπιοι 
συνεργάτες τους πίστευαν ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα τρομοκρατούσαν τον 
αθηναϊκό λαό, θα έσπαγαν το αγωνιστικό 
του φρόνημα.

Κάτοικοι της γειτονιάς και παιδιά από όλη 
την περιοχή μαζεύονται εκείνο το πρωινό 
και παρακολουθούν το συγκλονιστικό 
θέαμα.

«Πηγαίνοντας το πρωί, γύρω στις 8, 
στο σχολείο πέρασα από την πλατεία, 
εκεί στην Ξενίας, για να πάω πίσω από 
το Μαιευτήριο Ελενας που ήταν το 
σχολείο μας. Είδα ξαφνικά κάτι πόδια να 
αιωρούνται. Τρελάθηκα. Πήγα τρέχοντας 
στο σχολείο και το είπα στα παιδιά. 
Γυρίσαμε όλοι μαζί στο σημείο εκείνο 
μαζί με τους καθηγητές. Ολοι κοιτούσαν 
έντρομοι. Αρχικά μας είπαν ότι ήταν 
μαυραγορίτες και τους κρέμασαν για 
παραδειγματισμό. Γρήγορα όμως μάθαμε 
ότι ήταν όμηροι κομμουνιστές που τους 
έπιασαν στο μπλόκο του νοσοκομείου» 
[2].

Ο αντιστεκόμενος λαός δεν μπορούσε 
να αφήσει αναπάντητη τη φρικιαστική 
πράξη.

Η μάχη του ΕΛΑΣ για τους πέντε 
κρεμασμένους

Το ίδιο πρωί, στις 10 η ώρα, κλιμάκιο 
της 6ης Αχτίδας της ΚΟΑ του ΚΚΕ (η 
Αχτίδα των Ανατολικών Συνοικιών), 
περιμένει τον γραμματέα της Αχτίδας 
για μια προγραμματισμένη συνεδρίαση, 
στο προωθημένο φυλάκιο του ΕΛΑΣ 
Καισαριανής στο κέντρο του Αλσους 
Κουπονίων. Ξαφνικά εμφανίζεται 
βιαστικός ο γραμματέας της 6ης Αχτίδας 
του ΚΚΕ, Αργύρης (Κωτσάκης 
Βασίλης),  και ανακοινώνει με 
συγκίνηση:

«Σύντροφοι, η συνεδρίαση ματαιώνεται. 
Καθήκον μας να μην αφήσουμε 
αναπάντητους τους δολοφόνους των 
συναγωνιστών μας».

Οι πέντε κρεμασμένοι στην πλατεία του κινηματογράφου Άλεξ. Χαρακτικό    του Γιώργη Μανουσάκη

Ο Κώστας Αρμπιλιάς, πατέρας του μετέπειτα αντιδημάρχου Ζωγράφου Σταύρου Αρμπιλιά επί
 δημαρχίας Καφατσάκη και ο Τάκης Σάββας (στη φωτό με τη γυναίκα του) ενεπλάκησαν στο θανάσιμο 
 επεισόδιο με τον λοχαγό των Ταγμάτων Ασφαλείας Κωνσταντίνο Μανωλάκο. Δεν είναι σαφές ποιο είναι 
 το τρίτο μέλος της Αντίστασης που πυροβόλησε τον ταγματασφαλίτη. Η Κατερίνα Μπαλκούρα αναφέρει 
 τρία πιθανά ονόματα στο βιβλίο της «Μέρες Κατοχής στην Αθήνα – (Ζωγράφου-Γουδί-Κουπόνια)».
 Οι     φωτογραφίες είναι από το βιβλίο της Κ. Μπαλκούρα
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Μέσα σε μια ώρα περίπου 20 μαχητές του 
ΕΛΑΣ και 6 της Εθνικής Πολιτοφυλακής, 
μαζί με τον γραμματέα της ΚΟΒ 
Καισαριανής, Βασίλη, και την γραμματέα 
της ΚΟΒ Κουπονιών Ελένη (η ηθοποιός 
Ασπασία Παπαθανασίου) τους 
γραμματείς των ΚΟΒ Καισαριανής 
και Κουπονιών και τον καπετάνιο 
του Συντάγματος Λάμπρο (Θεόδωρο 
Αργυροηλιόπουλο) αποφασίζουν 
σχέδιο επίθεσης:

●Το χτύπημα θα γίνει  το μεσημέρι 
στις 12 και 7΄ ακριβώς.

●Οι ελασίτες θα χωριστούν σε 
τέσσερις ομάδες και θα προωθηθούν 
προς την πλατεία. Θα βρίσκονται στις 
θέσεις τους στις 12 και 7΄. Με την 
πρώτη ριπή θα αρχίσει σύγχρονο 
«μπαράζ» απ’ όλες τις κατευθύνσεις.

●Η ομάδα της Εθνικής 
Πολιτοφυλακής θα προωθηθούν 
αργά προς το ύψωμα δίπλα στον 
Αγιο Γεράσιμο για να χτυπήσουν 
την ομάδα των γερμανοτσολιάδων 
που βρίσκεται εκεί και να κρατούν 
ελεύθερο το άλσος Κουπονίων, 
απ’ όπου θα υποχωρήσουν μετά το 
χτύπημα οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ προς 
την Καισαριανή.

Στο μεταξύ θα συνεχιστεί η κινητοποίηση 
και άλλων ελασιτών στην Καισαριανή 
για να υποδεχτούν τις ομάδες μετά την 
υποχώρησή τους και να τις καλύψουν 
μέχρι να φτάσουν στις παράγκες.

Το σχέδιο ήταν καλό. Στην πράξη όμως 
μια συμπλοκή με τρεις χαφιέδες, επτά 
λεπτά νωρίτερα, της ομάδας της Εθνικής 
Πολιτοφυλακής,  είχε σαν αποτέλεσμα 
να χαθεί ο αιφνιδιασμός.

Στις 12 ακριβώς η ομάδα της 
Πολιτοφυλακής κατά την προώθησή της 
προς τον Άγιο Γεράσιμο συναντήθηκε, 
αναπάντεχα, με τρεις χαφιέδες της 
Ειδικής Ασφάλειας, με πολιτικά. 
Όταν προσπάθησαν να κάνουν 
έλεγχο και ζήτησαν ταυτότητες από 
τους Πολιτοφύλακες, στην άρνησή 
τους έβγαλαν πιστόλια και άρχισαν 
να πυροβολούν. Οι πολιτοφύλακες 
αναγκάστηκαν να ανταποδώσουν τους 
πυροβολισμούς. Δυο από τους χαφιέδες 
της Ειδικής Ασφάλειας έπεσαν νεκροί, ο 
τρίτος κατάφερε και το ’σκασε.

«Όμως η σύγκρουση άρχισε από 
ανάγκη πλέον 7 λεπτά πιο νωρίς απ’ 
την καθορισμένη ώρα.» Οι τρεις ομάδες 
(της Παπαδιαμαντοπούλου – Ξενίας, και 
λεωφόρου Ζωγράφου) δεν είχαν φτάσει 
ακόμη στις θέσεις τους. Η μόνη ομάδα 
με επικεφαλής τον καπετάνιο λόχου 
της Κάτω Καισαριανής Ορέστη (Γιάννη 
Σταθάτο) βρισκόταν αυτή τη στιγμή 
σε θέση βολής απ’ την οδό Μικράς 
Ασίας (κοντά στον όρχο αυτοκινήτων). 
Ξεκίνησε το «μπαράζ» σύγχρονα με την 
Πολιτοφυλακή και ξάπλωσε αρκετούς 
γερμανοτσολιάδες απ’ το μπουλούκι της 
πλατείας.

»Οι άλλες τρεις ομάδες, χτύπησαν κι 
αυτές χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα, 
μια και δεν ήταν ακόμη στη θέση τους.

Ετσι οι γερμανοτσολιάδες αιφνιδιάστηκαν, 
δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι 
συμβαίνει, πανικοβλήθηκαν και 
πηδούσαν σαν τους λαγούς στο ρέμα 
του Ιλισσού (σήμερα λεωφόρος 
Μιχαλακοπούλου), κι από κει βρέθηκαν 
αλαφιασμένοι στη λεωφόρο Κηφισίας, 
ως τον Ευαγγελισμό. Οι αξιωματικοί 
τους με τη μισή δύναμη τσολιάδων 

ταμπουρώθηκαν και περίμεναν 
ενισχύσεις.

Τα τμήματά μας μετά το αιφνιδιαστικό 
χτύπημα υποχώρησαν αργά, με 
προσοχή, μέσω του Αλσους Κουπονίων 
προς την Καισαριανή. Η ομάδα του 
Ζωγράφου με τον Κώστα Καραβίδα, τον 
Νίκο Μαραμπότα, τον Νίκο Βασάλο και 
έναν ακόμα, υποχωρούσε προς το κτήμα 
Ζωγράφου κι όταν πιέστηκε από τους 
γερμανούς, που έφτασαν με αυτοκίνητα, 
έφυγε προς τα υψώματα του Υμηττού. 
Οι Γερμανοί τους κυνήγησαν μέχρι το 
«Αστέρι» [3], αλλά δεν κατόρθωσαν 
να τους πιάσουν και γύρισαν πίσω. 
Οι Αγγελος Ευαγγελάτος, Χρήστος 
Γιαννόπουλος και Γεράσιμος Μολφέτας 
της ίδιας ομάδας καλύφθηκαν στου 
Ζωγράφου». [4]

Αμέσως μετά το αιφνιδιαστικό χτύπημα 
του ΕΛΑΣ, άρχισαν να καταφθάνουν 
ενισχύσεις  με αυτοκίνητα γεμάτα  με 
άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας και 
Γερμανούς, οι οποίοι ξεκίνησαν σφοδρή 
αντεπίθεση προς το Αλσος Κουπονίων 
– του Συγγρού, με κατεύθυνση τη 
Καισαριανή.

Τα ΕΛΑΣίτικα τμήματα υποχωρούσαν 
αργά και πειθαρχημένα, ενισχυμένα και 
με άλλους ΕΛΑΣίτες από την Καισαριανή. 
Με εύστοχα πυρά παρενοχλούσαν τους 
επιτιθέμενους και έτσι η επίθεσή τους 
εξελισσόταν αργά.

Ολη η δύναμη του 3ου τάγματος 
καλά ταμπουρωμένη στις πρώτες 
παράγκες της Καισαριανής, σε όλο το 
μήκος της ρεματιάς, καθηλώνει τους 
γερμανοτσολιάδες.

Ο σταθμός της Διοίκησης του Τάγματος 
μαζί με μια ομάδα βρίσκονται στο 

καφενέ του «Κιορπέ», που ήταν και το 
Στρατηγείο του ΕΛΑΣ Καισαριανής. Μια 
άλλη ομάδα του τάγματος φυλάει στο 
ύψος της λεωφόρου Υμηττού τα πλευρά 
των ΕΛΑΣίτικων δυνάμεων.

Ο Γιάννης Ζώρζος, οκτώ χρόνων εκείνη 
την εποχή, διηγείται στο βιβλίο του:

«Τα παιδιά της γειτονιάς ζούμε ένα πρωινό 
ένα συγκλονιστικό θέαμα. Στις 5/4/1944 
ακούστηκε ότι οι Γερμανοί κρεμάσανε 
πέντε πατριώτες στην οδό Ξενίας και 
Μικράς Ασίας στα Ιλίσια. Με το φίλο μου, 
τον Παύλο Τσατσαρολάκη και άλλα παιδιά 
πηγαίνουμε να δούμε τους κρεμασμένους. 
Το θέαμα συγκλονιστικό.

Εκεί που κοιτούσαμε μικροί και μεγάλοι 
τους κρεμασμένους, ξαφνικά αρχίζει 
ένα πιστολίδι από τον Αγιο Γεράσιμο. 
Εχει κάνει επίθεση ο ΕΛΑΣ για να πάρει 
τους νεκρούς, τους οποίους φυλάγανε οι 
συνεργάτες των Γερμανών, οι τσολιάδες, 
τα Τάγματα Ασφαλείας. Απέναντι στο λόφο 
Καλαρίτη, οι ταγματασφαλίτες είχαν στήσει 
ένα πολυβόλο. Γίνεται χαμός. Να πέφτουν 
οι σφαίρες βροχή. Εγώ με τον Παύλο 
φεύγουμε τρέχοντας προς το μέρος των 
επιτιθεμένων γιατί τα σπίτια μας ήταν προς 
την κατεύθυνση του Αγίου Γερασίμου. 
Τρέχοντας προς τον Αγιο Γεράσιμο, το 
πρώτο σπίτι που συναντάμε είναι του 
Προκοπίου. Με δύναμη πέφτουμε πάνω 
στην πόρτα και αυτή υποχωρεί και ανοίγει. 
Ολη η οικογένεια Προκοπίου είναι στο 
δάπεδο ξαπλωμένη για να αποφύγει τις 
αδέσποτες. Το ίδιο κάνουμε και εμείς 
με την υπόδειξη του Προκοπίου. Μετά 
από μια ώρα και ενώ είχαν σταματήσει 
οι πυροβολισμοί, χωρίς να πετύχουν 
τον σκοπό τους οι επιτιθέμενοι Ελασίτες, 
φύγαμε με τον Παύλο για τα σπίτια μας με 
μεγάλη προφύλαξη»[ 5].

Αυτή η πρώτη μάχη του ΕΛΑΣ της 
Αθήνας, άρχισε στις 12 το μεσημέρι, 
συνεχίστηκε με επίθεση μιας διμοιρίας 
Γερμανών και ενός Τάγματος ανδρών 
των Ταγμάτων Ασφαλείας, οπλισμένων 

Ο λαός της περιοχής παρακολουθεί σαστισμένος το αποτρόπαιο έγκλημα. (Από το Λεύκωμα του 
     Βάσου Π. Μαθιόπουλου, Είκονες Κατοχής, Ερμής 1990).

Το φρικτό τέλος του μέλους του ΕΑΜ 
      Βλάσση Αποστολάρη

Ο Επαμεινώντας Βαμπούλης, ο ένας
      από τους πέντε κρεμασμένους κομμουνιστές
      αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης

[Ζωγράφου -Ιστορία]
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ΚΡΕΜΟΥΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
με μάχη εναντ ίον  των Ταγμάτων Ασφαλε ίας

με αραβίδες και πολυβόλα, στις 2 το 
μεσημέρι στη ρεματιά της Καισαριανής. 
Το σούρουπο η μάχη έληξε με την 
αποχώρηση των γερμανοτσολιάδων, 
οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μπουν στην 
Καισαριανή, με εξαίρεση ένα μικρό 
κομμάτι, μεταξύ της δεξαμενής και του 
καφενέ του «Κιορπέ», που μπήκαν στα 
πρώτα σπίτια και ξαναβγήκαν μετά από 
λίγο.

Στο μεταξύ η Διοίκηση του 
Συντάγματος είχε κινητοποιήσει 
τους ένοπλους ΕΛΑΣίτες του ΙΙου 
Τάγματος, που απόκρουσε με επιτυχία 
δύναμη γερμανοτσολιάδων από 
τους στρατώνες Μαργαρίτη [6] και 
πολλούς  «παπαγιώργηδες», οι οποίοι 
προσπάθησαν πισώπλατα να χτυπήσουν 
την Καισαριανή, από τον Βύρωνα – 
Παγκράτι προς το Σκοπευτήριο.

Σ’ αυτή την πρώτη εκ παρατάξεως 
μάχη, ο ΕΛΑΣ νίκησε. Οι φονιάδες 
υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τους 
πέντε κρεμασμένους. Η διαταγή 
του Σίμανα να μείνουν επί τρεις 
μέρες τα πτώματα στην κρεμάλα, 

για να τρομοκρατηθεί ο λαός, δεν 
εκτελέστηκε. Το βράδυ της ίδιας μέρας 
οι ταγματασφαλίτες κατέβασαν τα νεκρά 
σώματα από τις κρεμάλες και τα έθαψαν 
σε άγνωστο μέρος [7].

Τα Τάγματα Ασφαλείας και οι σημερινοί 
απόγονοί τους (σε όλες τις αποχρώσεις) 
διαπνέονται από την ίδια απάνθρωπη και 
εγκληματική ιδεολογία του φασισμού. 
Ο λαός μας όμως έχει και διατηρεί την 
ιστορική μνήμη και την πείρα του από 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την 
Αντιφασιστική Νίκη.  

Πηγή: Ανδρέας Δενεζάκης / 
imerodromos.gr 

 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Ο Γιώργος Σιδέρης, γεννημένος 
στη Σμύρνη το 1919, συνέχισε τη δράση 
του στην Αντίσταση της Καισαριανής, 
συνελήφθη το 1946 και σε μια από τις 
στημένες δίκες κατά των αντιστασιακών 
καταδικάστηκε σε 15ετή φυλάκιση. 
Αποφυλακίστηκε το 1960. Υπήρξε 
καταξιωμένος πεζογράφος και ποιητής. 

Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος 
Καισαριανής για τρεις δεκαετίες κοντά 
στον Παναγιώτη Μακρή. Πέθανε σε 
ηλικία 79 ετών στις 18.1.1998.

[2] Μαρτυρία Μιχάλη Τσολάκη, από 
το βιβλίο της Κατερίνας Μπαλκούρα 
«Μέρες Κατοχής στην Αθήνα – 
(Ζωγράφου-Γουδί-Κουπόνια)» , 
Εκδόσεις 24γράμματα, σε. 228

[3] Το «Αστέρι» είναι η Μονή 
Αστερίου, στον Υμηττό, λίγο πιο πάνω 
από το Μοναστήρι της Καισαριανής, στην 

Φωτογραφία από την πλατεία με τους Πέντε Κομμουνιστές κρεμασμένους και έναν γερμανο-  
      τσολιά    φρουρό. Πρωινό της 5.4.1944, το οκτάχρονο παιδί με το ποδήλατο  είναι ο Γιάννης
    Ζώρζος που αργότερα     έγινε σημαντικός αθλητικός παράγοντας στου Ζωγράφου και έγραψε
     το σπουδαίο βιβλίο «1809 – 2000 –  Ανατολικά της Αθήνας – τα Κουπόνια» για την ιστορία 
    της πόλης μας. Βάσος Μαθιόπουλος, Εικόνες    Κατοχής

      Α’ Υποδειγματική Διμοιρία ΕΠΟΝ του 1/34. Γ. Κουβάτσος, Αντ.Κοντός, Δημ. Κομίνης 
     (Ταρζάν), Χαρ. Κελέρμενος, Γιαννάκης, Βαγγέλης Σταθάκης (Τροκ), Νότης. Κάτω αριστερά
     Κώστας Καραβίδας (Φρίξος), Τ.Λειβαδίτης, Κολοκοτρώνης. Στο πυροβόλο Τάσος Μαργέτης,
     β’ πυροβολητής Μιχάλης Μπεθάνης. Πηγή: Το αντάρτικο στην Αττική 1941-1945, Γιώργος
    Μπουτσίνης, Αθήνα 1979/ΑΣΚΙ.

Η εντοιχισμένη πλάκα του Δήμου
   Ζωγράφου, στον τοίχο της πολυκατοικίας που  
    βρίσκεται στη    γωνία Ξενίας και 
   Παπαδιαμαντοπούλου

Καλοπούλα. Η Μονή Αστερίου υπήρξε 
καταφύγιο των ΕΛΑΣιτών όσες φορές 
χρειάστηκε να υποχωρήσουν προς τον 
Υμηττό.

[4] «Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας», Ορέστη 
Μακρή – έκδοση «Σύγχρονη Εποχή» 
1985, σελ. 49.  «Η Εθνική Αντίσταση 
στην Αδούλωτη Αθήνα», Βασίλη Γ. 
Μπαρτζιώτα – έκδοση «Σύγχρονη 
Εποχή» 1984, σελ. 200 – 201.

[5] Ιωάννη Ζώρζου — «1809 – 
2000 – Ανατολικά της Αθήνας – τα 
ΚΟΥΠΟΝΙΑ», Αθήνα 2001, Έκδοση 
Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου 
«Ιλισός», σελ. 138 – 139.

[6] Το κτίριο «Μαργαρίτη», στο οποίο 
στρατωνίζονταν δυο λόχοι Ταγμάτων 
Ασφαλείας, ήταν ιδιοκτησία της 
Τραπέζης Εργασίας, μεταξύ του 
Αγίου Παντελεήμονα και της οδού 
Αναπαύσεως, επί της σημερινής 
λεωφόρου Καλλιρρόης.

[7] Το μέρος που θάφτηκαν οι πέντε 
αγωνιστές παραμένει άγνωστο. Το 
πιθανότερο είναι να έχουν ταφεί στο 
Γ΄ Νεκροταφείο, όπου πήγαιναν 
τους εκτελεσμένους. Ωστόσο 
υπάρχουν ακούσματα από την εποχή 
που αναφέρουν σαν τόπο ταφής το 
Νεκροταφείο της Καισαριανής, το 
Νεκροταφείο Ζωγράφου, εκείνο 
της Νέας Σμύρνης, ακόμα (πράγμα 
απίθανο) και το παρκάκι του Αγίου 
Γερασίμου.

[Ζωγράφου -Ιστορία]




