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ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Νίκος Χαρδαλιάς, ένας Βυρωνιώτης
στον αγώνα κατά του κορωνοϊού.

σελ. 3-7, 11-13 & 15

σελ. 14

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η

Άρθρο του Σπύρου Τζόκα για τον  
«Αράπη», το δικό μας βουνό.

σελ. 10

Ποια μέτρα
πήραν οι Δήμοι 
Βύρωνα και 
Καισαριανής
και ποιες προτάσεις 
βρίσκονται στο 
τραπέζι.

Ο ιστορικός Μιχαήλ 
Βαρλάς μας ταξιδεύει 
στην Καισαριανή και το 
Βύρωνα των δεκαετιών 
του 1920-1940 μέσα 
από την ιστορία του 
πρόσφυγα Νίκου Αρώνη.

ΑΚΗΣ  ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ & ΒΥΡΩΝΑ

Σας ευχαριστούμε που αυτές τις δύσκολες στιγμές είστε δίπλα μας.

σελ. 8-9
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H συγκεκριμένη έκδοση παραλίγο να μην 
κυκλοφορήσει. Ήδη χάθηκε ένας μή-

νας, καθώς τον Μάρτιο δεν κυκλοφορήσα-
με. Με κλειστά καταστήματα λόγω μέτρων 
καταπολέμησης της εξάπλωσης της παν-
δημίας, δεν υπάρχουν διαφημιστικά έσοδα. 
Παρόλα αυτά χάρη στη στήριξη ορισμένων 
διαφημιζόμενων εκ των οποίων οι Δήμοι 
Βύρωνα και Καισαριανής, στάθηκε εφικτό 
να κυκλοφορήσουμε αυτό τον Απρίλιο και 
μάλιστα σε πλαστική σακούλα για να καθη-
συχάσουμε τυχόν αναγνώστες που φοβού-
νται μην κολλήσουν κορονοϊό μέσω της 
εφημερίδας.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Η 
διαφήμισή σας δεν θα πάει χαμένη γιατί σε 
μια περίοδο που οι άνθρωποι είναι κλει-
σμένοι στα σπίτια τους, είναι παρηγοριά 
γι’αυτούς να λαμβάνουν δωρεάν και να 
διαβάσουν την τοπική τους εφημερίδα.

Παρά το πάγωμα των κοινωνικών, πο-
λιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων 
στους Δήμους μας, υπάρχουν ειδήσεις.

Η εφημερίδα μας λαμβάνει ανακοινώ-
σεις δημοτικών παρατάξεων πολλές φορές 
με παρόμοιες προτάσεις και επισημάνσεις. 
Θα έπρεπε να έχουμε μια δεύτερη έντυπη 
έκδοση για να δημοσιεύσουμε τα πάντα. 
Λόγω έλλειψης χώρου, είμαστε υποχρε-
ωμένοι να εφαρμόσουμε κριτήρια όπως η 
αντιπροσωπευτικότητα κάθε παράταξης, η 
πρωτοτυπία του περιεχομένου και ο χρό-
νος ανακοίνωσης μιας πρότασης. 

Δεν έχει την ίδια ειδησεογραφική αξία η 
ανακοίνωση μιας απόφασης (κατά κανόνα 
προνόμιο της δημοτικής αρχής) και η γνω-
στοποίηση μιας πρότασης. Επίσης, όταν 
δυο προτάσεις είναι ίδιες αλλά μια παράτα-
ξη την καταθέτει δέκα μέρες πριν από την 
άλλη, σε ποια πιστεύετε ότι θα έπρεπε να 
δώσουμε προτεραιότητα; Αν διαβάσετε τα 
ρεπορτάζ μας θα δείτε ότι αναφέρονται συ-
στηματικά ημερομηνίες για κάθε δημόσια 
επιστολή και ανακοίνωση.

Εξάλλου, επειδή η εφημερίδα είναι μηνι-
αία και τα γεγονότα τρέχουν κάποιες ανα-
κοινώσεις χάνουν την επικαιρότητά τους. 
Και σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε ανα-
γκασμένοι να αφήσουμε κάποιες τοποθετή-
σεις εκτός δημοσίευσης. 

Η Ελλάδα έχει αναλογικά λιγότερους νε-
κρούς από τον κορωνοϊό σε σχέση με χώ-
ρες με ισχυρότερα συστήματα υγείας. Δό-
θηκε προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή 
σε σχέση με την οικονομία. Αυτό το Πάσχα 
μένουμε σπίτι για να μην πάνε χαμένες οι 
θυσίες μας. Ακόμα και από το σπίτι μπο-
ρούμε να γιορτάσουμε και να μοιραστούμε 
την χαρά της Ανάστασης με τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα.

                    Πλατεία Δημάρχου Π. Μακρή 6α, Καισαριανή  •                 Υμηττού & Φορμίωνος
•                 Φιλολάου 62, Παγκράτι  •              Κολοκοτρώνη 1-3  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)
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Α πολυμάνσεις κάθε βδομάδα, σε υπηρεσίες ανοικτές στο κοι-
νό, πραγματοποιεί ο Δήμος Βύρωνα, στο πλαίσιο της κατα-

πολέμησης του κορωνοϊού. 
Συγκεκριμένα γίνονται απολυμάνσεις: στο δημαρχείο στο 

ΚΕΠ στο Πολυδύναμο Κέντρο Μεταμόρφωσης στο Κέντρο 
Υγείας Βύρωνα στο ΚΑΠΗ στη Βουτζά (από εκεί γίνεται η προ-
μήθεια των ειδών προστασίας που διαθέτει ο Δήμος στους εργα-
ζόμενους) στη Τεχνική Υπηρεσία στην Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Πρασίνου και στη Δομή Υγείας της οδού Ρούμελης.

Σημειώνεται ότι από τα αρχικά στάδια της πανδημίας στην Ελ-
λάδα, πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις στα σχολεία (8 Μαρτίου) 
και στη συνέχεια στις πλατείες, στην αγορά της πόλης (Ιθώμης) 
και στο πάρκο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου (22 Μαρτίου).

Η παράταξη της μείζονος δημοτικής αντιπολίτευσης 
«Νέα Εποχή Βύρωνα» με επικεφαλής τον Χρήστο 

Γώγο, παρέδωσε στις 7 Απριλίου, στον αντιδήμαρχο 
Πρόνοιας Χρήστο Σπυρόπουλο και στο Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο Βύρωνα, τρόφιμα με σκοπό «τη συνεισφορά 
στην κοινή προσπάθεια ελάφρυνσης των βαρών στους 
ανήμπορους και εγκλωβισμένους συνδημότες μας».

Ειδικότερα, παραδόθηκαν 11 συσκευασίες με ζαμπόν, 
τυρί, βούτυρο, 3 συσκευασίες με γάλατα μακράς διάρ-
κειας 1lt, φασόλια γίγαντες, ζάχαρη και αλεύρι.

«Είμαστε δίπλα στον δημότη και τη δημοτική αρχή σε 
αυτή την προσπάθεια. Είναι από αυτά που μας ενώνουν. 
Θα ακολουθήσουν άλλες δύο παραδόσεις τις δύο ερχόμε-
νες εβδομάδες» δήλωσε ο κ. Γώγος.

Δ Η Μ Ο Σ  Β Υ Ρ Ω Ν Α
Απολυμάνσεις κάθε βδομάδα

Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 
παράταξη «Νέα Εποχή Βύρωνα – Χρήστος Γώγος»

Απολύμανση στο πάρκο της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Ο Χρήστος Γώγος ανάμεσα σε μέλη της παραταξής του στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Βύρωνα. Αριστερά διακρίνεται ο αντιδήμαρχος Πρόνοιας Χρήστος Σπυρόπουλος.
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Άρθρο του δημάρχου Βύρωνα,
Γρηγόρη Κατωπόδη

Ό ταν την Κυριακή στις 22 Μαρτίου ακο-
λουθήσαμε το συνεργείο που πραγμα-

τοποίησε την πρώτη φάση των απολυμάν-
σεων δημοσίων χώρων του Βύρωνα, ένας 
διερχόμενος δημότης που παρακολουθούσε 
με ενδιαφέρον τη διαδικασία, ανέφερε το 
γνωμικό «κάλλιον το προλαμβάνειν του θε-
ραπεύειν».

Η ρήση του Ιπποκράτη, δηλαδή πως η πρό-
ληψη είναι καλύτερη της θεραπείας, παρότι 
φαίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ για το μεγάλο 
θέμα της πανδημίας του COVID-19 στο κομ-
μάτι της υγείας μας, εντούτοις δεν θα μπο-
ρούσε να περιγράφει με ακριβέστερο τρόπο 
την στάση και την αντίδραση της Δημοτικής 
Αρχής του Βύρωνα στην εξελισσόμενη υγει-
ονομική κρίση.

Από την πρώτη στιγμή πήραμε αποφάσεις 
πρωτοφανείς, με την σύσταση ειδικού Συντο-
νιστικού Οργάνου για την διαχείριση της κρί-
σης του κορωνοϊού, πάρθηκαν όμως έγκαιρα 
και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οι 
ίδιες οι απολυμάνσεις που ανέφερα προη-
γουμένως, παρά τις επικρίσεις που ορισμέ-
νοι εύκολα «εκτόξευσαν» επιδεικνύοντας μία 
αδικαιολόγητη άγνοια ως προς τη διαδικασία 
που ακολουθείται, πραγματοποιήθηκαν με 
απόφασή μου άμεσα και με στόχο να προ-
στατευθούν άνθρωποι πριν καν αναγγελθεί η 
απαγόρευση κυκλοφορίας από την Κυβέρνη-
ση.

Υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα αντιλαμβα-
νόμαστε τον ρόλο μας σε αυτή την κρίση. Οι 
Δήμοι είμαστε στην πρώτη γραμμή της πρό-
ληψης και της αντιμετώπισης, αλλά και της 
ελάφρυνσης των συνεπειών για τους δημότες 
μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απαλλαγή 
των γονέων από τα τροφεία των Παιδικών 
Σταθμών για ολόκληρο τον μήνα Μάρτιο και 
όχι μόνο για το διάστημα που αυτοί έκλεισαν 
υποχρεωτικά, μέτρο που έτυχε ευρείας απο-
δοχής στην τοπική μας κοινωνία και που απο-
τέλεσε κίνηση που ακολούθησαν οι περισσό-
τεροι Δήμοι της χώρας.

Προχωρήσαμε στην αναστολή λειτουργίας 
και την σφράγιση των πάρκων, αλσών και 

παιδικών χαρών της πόλης μας για λόγους 
ασφαλείας και πραγματοποιούμε αυτοψίες σε 
εβδομαδιαία βάση ώστε να διασφαλίσουμε 
την τήρηση των κανόνων στις Λαϊκές Αγορές.

Ταυτόχρονα, εργαστήκαμε εντατικά προ-
κειμένου να προστατεύσουμε τους εργαζομέ-
νους μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή, αφενός εφαρμόζοντας τις άδειες ειδικού 
σκοπού και αναδιατάσσοντας το προσωπικό 
ώστε να αντιμετωπιστούν τα κενά, αφετέρου 
προμηθεύοντάς τους με μέσα ατομικής προ-
στασίας ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Ακόμα περισσότερο όμως, το δόγμα του 
«μένουμε σπίτι», το κάνουμε ακόμα πιο εύ-
κολο να το ενστερνιστούν οι δημότες μας, ενι-
σχύοντας άμεσα την υπηρεσία «Βοήθεια στο 
Σπίτι», η οποία μάλιστα στον Βύρωνα χρημα-
τοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Το 
προσωπικό της υπηρεσίας ενισχύθηκε, το 
ωράριο του τηλεφωνικού μας κέντρου διευ-
ρύνθηκε, προστέθηκε ένα νέο αυτοκίνητο και 
όλα με στόχο να προσφέρουμε βασικά αγαθά 
στους δημότες που έχουν ανάγκη, ανέπα-
φα και χωρίς οι ίδιοι να εγκαταλείψουν την 
ασφάλεια του σπιτιού τους.

Παράλληλα, εργαζόμαστε και με τις ίσως 
πιο κρίσιμες (και χρήσιμες) δομές της πόλης 
μας απέναντι στο νέο ιό, το Κέντρο Υγείας της 
πόλης μας, τη Μονάδα Υγείας στη Ρούμελης 
και την ΤΟΜΥ Καρέα. Οι συναντήσεις μας με 
τις Διοικήσεις είναι συνεχείς, οι απολυμάν-
σεις που πραγματοποιούνται για την ασφάλεια 
ασθενών και εργαζομένων γίνονται σε εβδο-
μαδιαία πλέον βάση ενώ, ως ελάχιστο δείγμα 
ευγνωμοσύνης και στήριξης στους γιατρούς, 
τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό, δω-
ρίσαμε μία σειρά μέσων ατομικής προστασίας 
ώστε να μείνουν όρθια αυτά το «οχυρά» της 
πόλης μας.

Μολονότι όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν 
παρά το αυτονόητο καθήκον της Δημοτικής 
Αρχής, δεν έχουμε σταματήσει σε καμία περί-
πτωση να εργαζόμαστε εντατικά προκειμένου 
τα ανοικτά ζητήματα της πόλης να συνεχίσουν 
να επιλύονται. Η αποκατάσταση των βλαβών 
στον οδοφωτισμό μας συνεχίζεται με ταχείς 
ρυθμούς, ώστε να εμπεδωθεί και το αίσθημα 
της ασφάλειας των δημοτών που επιλέγουν 
να αθλούνται τις βραδινές ώρες στους δρό-
μους της πόλης, ενώ θέσαμε σε λειτουργία 
και τη νέα πλατφόρμα του Δήμου για τα ζώα 
συντροφιάς σε συνεργασία με την οργάνωση 
Dogs’ Voice, επιπρόσθετα από τις διευκολύν-
σεις που ήδη προσφέρουμε στους εθελοντές 
που φροντίζουν τους μικρούς μας φίλους.

Η υποχρέωσή μας δεν τελειώνει εδώ, 
γι’αυτό και εισηγούμαστε άμεσα στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο μία σειρά μέτρων οικονομικής 
ελάφρυνσης για τους επαγγελματίες και τους 
δημότες της πόλης μας, ως μία έμπρακτη κί-
νηση στήριξης στην προσπάθεια οικονομικής 
ανάκαμψης για την επόμενη ημέρα μετά τον 
κορωνοϊό.

Όλοι μαζί, ο καθένας από τη σκοπιά του, κά-
νουμε το καθήκον μας για να μείνουμε ασφα-
λείς και για να μείνει η πατρίδα μας όρθια και 
δυνατή.

Ο Δήμος Βύρωνα παρέλαβε στις 6 
Απριλίου από την Κεντρική Ένωση 

Δήμων (ΚΕΔΕ) ένα επιπλέον αυτοκίνη-
το, το οποίο μαζί με τα ήδη υπάρχοντα, 
θα αξιοποιηθεί στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών από την υπηρεσία «Βοήθεια στο 
Σπίτι».

Σχετικό αίτημα είχε υποβάλλει στις 3 
Απριλίου, ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης 
Κατωπόδης, καθώς εξαιτίας των νέων 
δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από 
την πανδημία του κορονοϊού, οι ανάγκες 
της υπηρεσίας πολλαπλασιάστηκαν.

Η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι 
από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες κοινω-
νικού χαρακτήρα, με αδιάκοπη παροχή 
φροντίδας στους δημότες, η οποία, αξίζει 
να αναφερθεί ότι,  δεν χρηματοδοτείται 
από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) όπως 
σε άλλους δήμους, αλλά από ίδιους πό-
ρους του του Δήμου Βύρωνα.

Οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν 
με την υπηρεσία από Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 9:00 έως 13:00 στα τηλέφω-
να 2107624403 και 2107660202. Επί-
σης μπορούν να στέλνουν e-mail στο 
pronoia@dimosbyrona.gr.

Ο Δήμος Βύρωνα προ-
σφέρει ψυχολογική 

υποστήριξη και συμβου-
λευτική σε πολίτες, λόγω 
της πανδημίας του κο-
ρονοϊού με τηλεφωνική 
γραμμή βοήθειας ή και 
μέσω τηλεδιασκέψεων με 
στόχο την ψυχική ενδυνά-
μωση των δημοτών αυτή 
τη δύσκολη περίοδο που 
διανύουμε.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπο-
ρούν να απευθύνουν το 
αίτημά τους στο e-mail: 
st ir izo@dimosbyrona.
gr ή να καλούν στο 210-
7651583, καθημερινά 9:00 

- 13:00.
Στα αιτήματα ψυχολο-

γικής βοήθειας απαντούν 
οι ψυχολόγοι της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας του Δή-

μου Βύρωνα, Μαριλίνα 
Μπαδικιάν, από το Τμήμα 
Προαγωγής Υγείας και Ευ-
αγγελία Λουκίδου, από το 
Κέντρο Κοινότητας.

Ο Δήμος Βύρωνα στην πρώτη 
γραμμή απέναντι στον κορωνοϊό

Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Σ Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι
Ένα επιπλέον αυτοκίνητο για την υπηρεσία 

Ψυχολογική υποστήριξη και 
συμβουλευτική σε πολίτες
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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Η δημοτική αρχή συμφώνησε με το αίτημα των παρατάξεων Μπαντή-Γείτονα
Σ τις 23 Μαρτίου, η παράταξη 

«Λαϊκή Συσπείρωση» (Βαγ-
γέλης Γείτονας) κατάθεσε γρα-
πτό αίτημα προς τον δήμαρχο για 
απαλλαγή των επιχειρήσεων από 
τα δημοτικά τέλη λόγω κορωνοϊού, 
για όλο το διάστημα που θα παρα-
μείνουν κλειστά τα καταστήματα 
(έκλεισαν στις 18/3/20 με κυβερνη-
τική απόφαση). Αντίστοιχο αίτημα 
κατέθεσε στις 26 Μαρτίου, η παρά-
ταξη «Μαζί για τον Βύρωνα» (Μίλ-
τος Μπαντής), η οποία έγινε δεκτή 
από τη δημοτική αρχή με προοπτι-
κή να ψηφιστεί την Μεγάλη Τρίτη 14 
Απριλίου.

Στις 30 Μαρτίου, ο δήμαρχος 
Βύρωνα Άκης Κατωπόδης απά-
ντησε με επιστολή στον κ. Μπαντή 
ότι «συμφωνούμε με τις προτάσεις 
σας και είναι και στις δικές μας προ-
θέσεις. Το πως θα γίνει αυτό μετά 
την λήξη αυτών των μέτρων, θα το 
διαχειριστεί η αρμόδια υπηρεσία 
εσόδων του Δήμου. Επίσης για τους 
επαγγελματίες που ρωτούν για το 
αν θα εισπράξουμε τέλη κατάληψης 

κοινόχρηστων χώρων για αυτό το 
διάστημα, η απάντηση είναι αρνητι-
κή, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι κλεί-
σει η επιχείρηση τους. Τέλος ανα-
φορικά με το τέλος επί των ακαθα-
ρίστων εσόδων (0,5%),το συγκεκρι-
μένο τέλος ο Δήμος το εισπράττει με 
βάση την ταμειακή μηχανή της κάθε 
επιχείρησης, άρα αυτοί που δεν λει-
τουργούν αυτοδικαίως και δεν θα το 
καταβάλουν».

Στο σχετικό δελτίο τύπου του 

Δήμου (8/4/20) που κάνει λόγο για 
«πρόταση της δημοτικής αρχής» 
σε συνδυασμό με τη δήλωση που 
έστειλε ο δήμαρχος Ακης Κατωπό-
δης στην «Ε» αφήνεται να εννοηθεί 
ότι η υλοποίηση των μέτρων ανα-
κούφισης των επιχειρήσεων ήταν 
εξαρχής στις προθέσεις της διοίκη-
σης του Δήμου, ανεξάρτητα από τις 
προτάσεις Γείτονα και Μπαντή:

«Η δύσκολη συγκυρία που διέρ-
χεται η χώρα, με την πανδημία του 

κορωνοϊού, έχει διαμορφώσει νέα, 
πρωτόγνωρα δεδομένα για την κοι-
νωνία, ενώ έχει πλήξει βαρύτατα 
τόσο την εθνική οικονομία, όσο και 
την οικονομική κατάσταση των νοι-
κοκυριών. Ο Δήμος Βύρωνα επι-
χειρεί να συνδράμει, σε αυτήν τη 
δύσκολη κατάσταση, τους επαγγελ-
ματίες της πόλης μας. Γι΄ αυτό προ-
τείνουμε στο πρόσφατο Δημοτικό 
Συμβούλιο, την απαλλαγή από δη-
μοτικά τέλη για τα καταστήματα που 
έκλεισαν, εξαιτίας των περιοριστι-
κών μέτρων της κυβέρνησης, λόγω 
της πανδημίας. Προτείνουμε επίσης 
την απαλλαγή από τέλη κατάληψης 
δημόσιου χώρου για τα καταστήμα-
τα εστίασης, που δεν εξυπηρετούν, 
το διάστημα αυτό κόσμο, στο χώρο 
τους αλλά συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν μέσω delivery για όσο διάστη-
μα ισχύουν οι παραπάνω περιορι-
σμοί. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο 
πλευρό των πολιτών με κάθε τρόπο 
και να φροντίζουμε για την κοινω-
νική προστασία των ευπαθών ομά-
δων, την δημόσια υγεία αλλά και την 

οικονομική στήριξη των συμπολιτών 
μας, στο μέτρο του δυνατού, παίρνο-
ντας όποια μέτρα κριθούν αναγκαία 
προς αυτή την κατεύθυνση. Από την 
πρώτη στιγμή της πανδημίας, είμα-
στε καθημερινά δίπλα στους πολίτες 
και συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για 
την επίλυση των προβλημάτων που 
δημιουργεί αυτή η υγειονομική κρί-
ση. Θα συνεχίσουμε να το πράττουμε 
μέχρι τέλους».

Απαλλαγή των πληττόμενων επι-
χειρήσεων από τα δημοτικά τέλη, 
πρότειναν επίσης με γραπτές ανα-
κοινώσεις οι παρατάξεις «Πρωτο-
βουλία Πολιτών Βύρωνα»  της Βα-
σιλικής Σάρολα (9/4/20) και «Δύ-
ναμη Ελπίδας» του Αλέξη Σωτη-
ρόπουλου (13/4/20). Οι υπόλοιπες 
παρατάξεις «Νέα Εποχή Βύρωνα» 
(Χρήστος Γώγος), «Αριστερή Πα-
ρέμβαση» (Παύλος Αναστούλης) 
και «Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνη-
ση» (Τάσος Μαυρόπουλος) αναμέ-
νεται όχι μόνο να είναι θετικές στο 
μέτρο αλλά και να εισηγηθούν επι-
πλέον ελαφρύνσεις.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για τον Βύρωνα» Μίλτος Μπαντής
και ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης.
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[Καισαριανή]
ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΟ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Έργα 600.000 ευρώ στα 
γήπεδα της Καισαριανής

Προτάσεις για έκτακτα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών και προσλήψεις

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Τι συνέβη με τους εργαζόμενούς της

Π Α ΡΑΤΑ Ξ Η  « Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η  Τ Ω ΡΑ »
Κάλεσμα για προσφορά αλληλεγγύης

Σ τις 7 Απριλίου, ο Δήμος Καισα-
ριανής ανακοίνωσε ότι εγκρί-

θηκε από τον υπουργό Εσωτερικών 
Παναγιώτη Θεοδωρικάκο η ένταξη 
της μελέτης του Δήμου στο Πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαί-
σιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: 
«Κατασκευή, επισκευή και συντή-
ρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου Καισαριανής» συνολικού 
προϋπολογισμού 600.000,00 € (συ-
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα 
υλοποίησης το Δήμο Καισαριανής (Ν. 
Αττικής).

Μετά από συνάντηση που είχε 
ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος 
Βοσκόπουλος με τον Υπουργό Εσωτερι-
κών, όπου παρουσιάστηκε η μελέτη για 
το συγκεκριμένο θέμα, ο υπουργός ανταπο-
κρίθηκε άμεσα στην ανάγκη της πόλης για 
την αναβάθμιση των αθλητικών εγκατα-
στάσεων, αποδεικνύοντας και την ιδιαίτερη 
σχέση που έχει με την Καισαριανή.

Τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα μετά την 
λήξη της περιόδου καραντίνας λόγω κο-
ρωνοιού.

Ο Χρήστος Βοσκόπουλος μετά την ενη-
μέρωση του για έγκριση της δαπάνης δή-
λωσε: «Η άθληση στην πόλη μας είναι από 
τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής και 
η συγκεκριμένη δράση είναι ένα δείγμα για 
αυτό. Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά 
ότι με  σχέδιο και τεχνογνωσία η πόλη μας 
αναβαθμίζεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Θε-
οδωρικάκο για την άμεση ανταπόκριση του.»

Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος 
Βοσκόπουλος με τον υπουργό 

Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.

Η παράταξη «Καισαριανή Τώρα» 
του δημάρχου Χρήστου Βοσκό-

πουλου, απύηθυνε στις 4 Απριλίου, 
κάλεσμα προς τα μέλη της αλλά και 
όλους όσοι μπορούν και το επιθυμούν, 
να συνεισφέρουν στην προσπάθεια του 
Δήμου για την αντιμετώπιση κοινωνι-
κών αναγκών στο πλαίσιο της νόσου 
Covid-19. 

Στο κάλεσμα τονίζεται ότι «Αυτό που 
ζούμε σήμερα ως κοινωνία και οι ιδιαί-
τερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
απαιτούν τη συμπόρευση όλων μας. 
‘Οπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση 
του Δήμου μας: «Σε αυτή τη μάχη θα νι-
κήσει το εμείς και όχι το εγώ»».

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τρόποι 
με τους οποίους μπορεί κάποιος να βο-
ηθήσει:

Α. Εθελοντική εργασία: Στο site του 
Δήμου υπάρχει η σχετική φόρμα:
(https://forms.gle/vJfq684KraUBF17n7)
που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να 
συμπληρώσει τα στοιχεία του και να 
συνεισφέρει σε κάποιο σχετικό τομέα 
με την προσωπική του παρουσία και 
συμμετοχή.

Β. Κοινωνικό συσσίτιο – κοινωνικό 

παντοπωλείο: Οι ανάγκες για τρόφιμα 
είναι συνεχώς αυξανόμενες. Αναζη-
τούνται προϊόντα όπως: γάλα μακράς 
διαρκείας, λάδι, όσπρια, ζυμαρικά αλλά 
και κρέατα (κοτόπουλο, λουκάνικα, 
χοιρινό) κ.α.

Γ. Τροφή για ζώα: Οι ανάγκες και 
εδώ είναι αυξημένες. Όποιος επιθυμεί 
αγοράζει τροφές, κυρίως κονσέρβες, 
για γάτες όπου η ανάγκη είναι μεγαλύ-
τερη στην παρούσα φάση.

Τα προϊόντα συλλέγονται στο κατά-
στημα σχολής οδηγών της εθελόντριας 
και μέλους της παράταξης «Καισαριανή 

Τώρα», Ιωάννας Μιχαλοπούλου, στη 
διεύθυνση Δαμάρεως 10 Καισαριανή, 
καθημερινά 12.00 με 14.00 (εκτός Σαβ-
βατοκύριακο). Τηλ επικοινωνίας 210 
7514753. 

Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπο-
ρεί να μεταβεί στο σημείο συλλογής 
μπορεί να καλέσει στο 210 7514753 
καθημερινά 12.00 με 14.00 για να έρ-
θουν να παραλάβουν τα προϊόντα που 
θα συνεισφέρει.

Τα προϊόντα που θα συλλέγονται με-
ταφέρονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες 
του Δήμου μας.

Σ ε ανακοίνωση που κυκλοφό-
ρησε η «Λαϊκή Συσπείρωση» 

Καισαριανής του τέως δημάρχου 
Ηλία Σταμέλου (5/4/20) κατηγόρησε 
τη δημοτική αρχή ότι «προσπάθη-
σαν μία εβδομάδα πριν να οδηγή-
σουν τους εργαζόμενους αορίστου 
χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρη-
ση (ΚΕΔΗΚ) σε αναστολή εργασίας 
στερώντας τους τον μισθό τους, ενώ 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλ-
λες δομές του Δήμου, για να γλιτώ-
σουν τη μισθοδοσία!».

Στο ερώτημα της «Επικοινω-
νίας» τι ακριβώς συνέβη με τους 
εργαζόμενους της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης, ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΗΚ Γιώργος Λειβαδίτης 
μας απάντησε ότι στην ΚΕΔΗΚ 

υπήρχαν 3 εργαζόμενοι με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου, 5 εργα-
ζόμενοι που απασχολούνταν μέσω 
του προγράμματος ΛΑΕΚ για αν-
θρώπους που βρίσκονται κοντά στη 
συνταξιοδότηση και 5 εργαζόμενοι 

μέσω του προγράμματος κοινωφε-
λούς απασχόλησης του ΟΑΕΔ. 

Οι συμβάσεις των εργαζόμενων 
μέσω κοινωφελούς απασχόλησης 
έληγαν οριακά πριν την 20η Μαρ-
τίου και δεν υπήρχε δυνατότητα 

να τύχουν της επιδότησης των 800 
ευρώ λόγω αναστολής εργασίας. Η 
μόνη δυνατότητα που τους προσέ-
φερε η πολιτεία ήταν η εγγραφή στο 
επίδομα ανεργίας.

Σύμφωνα με τον κ. Λειβαδίτη, η 
αρχική κυβερνητική απόφαση δεν 
συμπεριλάμβανε τους εργαζόμε-
νους στα υπό αναστολή ΝΠΙΔ των 
ΟΤΑ., γι’ αυτό και υπήρχε αμφιβολία 
για το αν έπρεπε να τεθούν σε ανα-
στολή εργασίας προκειμένου να λά-
βουν την επιδότηση των 800 ευρώ 
ή να μεταφερθούν προσωρινά στις 
υπηρεσίες του Δήμου. Τελικά, οι 
εναπομείναντες 8 εργαζόμενοι με-
ταφέρθηκαν σε υπηρεσίες του Δή-
μου και διασφαλίστηκε η καταβολή 
του συνόλου του μισθού τους.

Η Συνεργασία Πολιτών Και-
σαριανής με επικεφαλής την 

Άννα Παραγυιού προτείνει με ανα-
κοίνωσή της (10/4/20) σε συνέχεια 
σχετικού αιτήματός  της, προς τον 
δήμαρχο (8/4/20), απαλλαγή όλων 
των μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων της πόλης από τα δημοτι-
κά τέλη για τουλάχιστον 6 μήνες, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών 
χρήσης τραπεζοκαθισμάτων. Εξάλ-
λου προτείνει απαλλαγή της κατα-
βολής μισθωμάτων από επιχειρή-
σεις, ελεύθερους επαγγελματίες και 
αυτοαπασχολούμενους, που μισθώ-
νουν ακίνητα του Δήμου είτε είναι 
σε αναστολή λειτουργίας με κυβερ-
νητική απόφαση, είτε οι επιχειρή-

σεις τους χαρακτηρίστηκαν πλητ-
τόμενες, για όσο διάστημα διαρκεί 
η υγειονομική κρίση. Ρύθμιση της 
καταβολής αυτών των μισθωμάτων 
σε 12 δόσεις από τον Ιανουάριο του 
2021. Όσον αφορά τους γονείς ζήτη-
σε απαλλαγή καταβολής τροφείων 
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς 
και για τον μήνα Απρίλιο.

Παράλληλα, προανήγγειλε την 
«κατάθεση πρότασης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες του Δήμου μας στην περίοδο 

της κρίσης που βιώνουμε». 
Ειδικότερα αναφέρει «Επανερχό-

μαστε στην ήδη εκφρασμένη και στα-
θερή άποψή της παράταξής μας, για 
πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη 
σχέση εργασίας στις υπηρεσίες κα-
θαριότητας και περιβάλλοντος. Επι-
πλέον άμεση πρόσληψη προσωπικού 
για την επέκταση του προγράμματος 
«Βοήθεια στο σπίτι», λόγω των αυ-
ξημένων αναγκών που προέκυψαν 
από την επιδημία, για να μπορέσει 
ο Δήμος μας επαρκώς να σταθεί στο 
πλευρό των συμπολιτών μας

Είναι δε απορίας άξιο, πως η διοί-
κηση του κ. Βοσκόπουλου, δεν αξι-
οποίησε στο έπακρον τη δυνατότητα 
που παρέχεται από την Κυβέρνηση, 

για πρόσληψη προσωπικού για την 
κάλυψη των έκτακτων αναγκών του 
Δήμου. Αρκέστηκε απλά σε έναν 
οδηγό και σε έναν χειριστή μηχανή-
ματος έργου ομάδας β (τύπου JCB).

Ανταυτού, καλεί πολίτες να προ-
σφέρουν εργασία ως εθελοντές και 
εθελόντριες, σε θέσεις μαγείρων, 
εθελοντών φυλάκων δημόσιων 
χώρων, οδηγών, γραμματέων και 
φυσικά εθελοντών γενικών καθηκό-
ντων (!!!) κ.ά. Μας προξενεί μεγάλη 
ανησυχία ότι κανένας ή καμία από τη 
δημοτική αρχή δεν στάθμισε τα ανα-
γκαία προσόντα και τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν για όσους και όσες 
παρέχουν τέτοιες εργασίες είναι μέ-
γιστα.». 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Συνεργασίας Πολιτών 
Καισαριανής. Από αριστερά: Σπύρος Αλεξόπουλος, 
Άννα Παραγυιού (επικεφαλής) και Βούλα Κουφού.

Η παράταξη του Ηλία Σταμέλου (αριστερά) αμφισβήτησε ότι 
η ΚΕΔΗΚ που διευθύνεται από τον Γιώργο Λειβαδίτη (δεξιά) 

προωθούσε εξαρχής τη βέλτιστη λύση για τους εργαζομένους.

Ζωοτροφές για τα αδέσποτα

Τ ην Δευτέρα 6 Απριλίου η Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου Καισαριανής και ο αντιδήμαρχος 

Γιώργος Φασκιώτης μοίρασαν 80 κιλά ξηρά τροφή 
για σκύλους και γάτες σε φιλόζωους της περιοχής 
για τους οποίους τις προηγούμενες μέρες ο Δήμος 
είχε εκδώσει βεβαίωση μετακίνησης για την σίτιση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
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Γράφει η Μπεττίνα Γραφίδου, επικεφαλής 
παράταξης «Πρώτη Φορά Καισαριανή»

Η πανδημία λόγω των αυστηρών μέτρων 
κοινωνικής απομάκρυνσης, δημιουργεί 

ένα πρωτοφανές πεδίο μέσα στο οποίο κα-
λούμαστε όλοι να επιβιώσουμε .

Η παράταξή μας πιστή στις προεκλογικές 
της εξαγγελίες, διαλέγει και πάλι στη δύσκο-
λη αυτή συγκυρία, τον δρόμο που ακολουθεί 
κάθε φορά! Παραμένουμε ενεργά δίπλα σε 
όλους τους πολίτες της Καισαριανής. Χω-
ρίς διακρίσεις και με όλες μας τις δυνάμεις, 
παλεύουμε για την ανακούφισή τους από τα 
δεινά αυτής της πρωτόγνωρης συνθήκης. 
Όχι με λόγια αλλά με πράξεις συντασσό-
μαστε στη γενικότερη προσπάθεια της δη-
μοτικής αρχής, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, 
για δυο προφανείς λόγους. Ο πρώτος είναι 
ότι νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την υπο-
χρέωση, μέσα από τον θεσμικό μας ρόλο να 
συμβάλλουμε στην προστασία αλλά και στην 
ανακούφιση των συμπολιτών μας που πλήτ-
τονται αυτή τη στιγμή και ο δεύτερος είναι ότι 
μια παράταξη της αντιπολίτευσης δίνοντας το 
παράδειγμα της εθελοντικής προσφοράς, θέ-
λει να κινητοποιήσει και άλλες δυνάμεις να 

συμμετάσχουν, με όποιον τρόπο επιλέξουν, 
για να έχουμε τελικά το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για τους ανθρώπους της πόλης 
μας.

Δεν είναι μόνο τα θέματα της υγείας που 
απασχολούν τους συμπολί-
τες μας. Είναι το τώρα και 
το αύριο σε σχέση με το 
εισόδημά τους. Θεωρώ 
πως δεν θα έχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα 
αν προσπαθήσουμε μο-
νομιάς να συστήσουμε 
τους τρόπους με τους 
οποίους θα ανακουφίσου-
με τους συμπολίτες μας. Για 
τα ιατρικά θέματα ακο-
λουθούμε τις οδηγί-
ες των ειδικών της 
υγείας. Σε αυτό 
το σημείο κάνω 
έκκληση στους 
πολίτες της 
Καισαριανής να 
μην παρασυρ-
θούν από την 
κόπωση, να 

μην χαλαρώσουν τα μέτρα προστασίας κατά 
τη διάρκεια του Πάσχα. Να μην βάλουμε σε 
κίνδυνο τη μεγάλη προσπάθεια όλων μας! 

Τώρα σε τοπικό και δημοτικό επίπεδο, το 
αίτημα της παράταξής μας σε πρώτη φάση 
είναι να έχουμε μια συνολική ενημέρωση 

από τον δήμαρχο για την πορεία όλων των 
θεμάτων, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι 

τη στιγμή που σας μιλώ. Σε δεύτερη 
φάση πρέπει να επανεξετάσουμε τις 
οικονομικές και άλλες δυνατότητες 
του Δήμου, προκειμένου να προτεί-
νουμε το μέγιστο για την ανακούφι-
ση των μικρομεσαίων επιχειρήσε-

ων, των καταστημάτων αλλά και 
όλων των συμπολιτών μας 

που βρέθηκαν ξαφνικά 
χωρίς εισόδημα ή που 

το εισόδημά τους μπή-
κε σε καθεστώς κάθε 
είδους διαπραγμά-
τευσης, λόγω των 
περιστάσεων. 

Αυτή τη στιγμή 
είναι επισφαλές 
να προτείνει κά-
ποιος συγκεκρι-

μένα μέτρα με πρόβλεψη σε βάθος χρόνου 
έστω και μικρού χρόνου. Έχουμε μπροστά 
μας μια πορεία που χρειάζεται ευέλικτη προ-
σαρμογή μήνα μήνα κατά την άποψή μου. Ο 
Δήμος και βέβαια μπορεί να εξετάσει και να 
καταλήξει σε ελάφρυνση των πληττομένων 
με διάφορους τρόπους, όμως δε φτάνει μόνο 
αυτό! Πρέπει να χρησιμοποιήσει και άλλα 
ενισχυτικά εργαλεία, προκειμένου να δοθεί 
μια πραγματική ώθηση έτσι ώστε όσοι επι-
χειρούν στην πόλη μας να δουν μια άμεση 
βελτίωση στο εισόδημά τους. Μπορούμε να 
το κάνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση 
θα κινηθούμε ως παράταξη με συγκεκριμέ-
νες προτάσεις και πρωτοβουλίες.  Αναλογικά 
και στην περίπτωση των δημοτικών παρατά-
ξεων αυτή τη στιγμή ο σκοπός είναι κοινός 
και δεν έχουμε χρόνο για τίποτα άλλο! Πρέ-
πει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων 
και να δράσουμε όλοι μαζί  αποτελεσματικά 
για το κοινό καλό.

«Συντασσόμαστε στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής και προτείνουμε 
μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων συμπολιτών μας»

ους συμπολί-
το τώρα και
χέση με το 
ς. Θεωρώ 
χουμε το
οτέλεσμα
ουμε μο-
στήσουμε

με τους 
ακουφίσου-
λίτες μας. Γιιαα
τα ακο-
δηγί-
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Γράφει ο Μιχαήλ Βαρλάς, Ιστορικός 

Από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι-
ώνα η Μικροϊστορία προσπάθησε μέσα 

από μικρές παραδειγματικές περιπτώσεις να 
παρακολουθήσει και να αναδείξει ατομικές 
ιστορίες και τεκμήρια και μέσα από αυτά να 
εικονογραφήσει και να ερμηνεύσει μεγα-
λύτερες ιστορικές πραγματικότητες. Με την 
βοήθεια της Σάντρα (Αλεξάνδρας) Καμπού-
ρη, της μητέρας της Καίτης (Αικατερίνης) και 
της ιστορίας του Νίκου Αρώνη, παππού και 
πατέρα τους αντίστοιχα, θα ρίξουμε μια ματιά 
στην ιστορία των Σμυρνιών που κατέφυγαν 
σαν πρόσφυγες στην Καισαριανή και στον 
Βύρωνα. 

Ο Νικόλαος Αρώνης ανήκει σε μια γενιά 
Σμυρνιών, Μικρασιατών που αδικήθηκε από 
την ιστορία. Γεννημένος το 1896 στον Μπου-
τζά της Σμύρνης, πέρασε τα παιδικά του χρό-
νια στην συνοικία της Αγίας Φωτεινής με την 
αγάπη και την άνεση που δεν πρόδιδε την συ-
νέχεια που θα ακολουθούσε. 

Ο πατέρας του Νίκου, Γιώργος, κατάγο-
νταν από τα Κύθηρα, όπως πολλοί από τους 
Σμυρνιούς. Οι Τσιριγωτοσμυρνιοί, όπως 

αποκαλούνταν, αποτελούσαν τη μεγαλύτερη 
εθνοτοπική κοινότητα των ελληνορθόδοξων 
της Σμύρνης. Πολλοί από τους πρόσφυγες 
του Βύρωνα που ήρθαν από την Σμύρνη ήταν 
στην καταγωγή Κυθήριοι, όπως και οι αγω-
νιστές της Εθνικής Αντίστασης, Αρώνης1, Κα-
σιμάτης και ο δήμαρχος Θεόφιλος Φατσέας. 

Στην Μικρά Ασία ο Γιώργος Αρώνης ασχο-
λούνταν με τα καπνά, ως γαιοκτήμονας και 
έμπορος. Αυτό παρείχε στην οικογένεια μια 

άνετη ζωή και σημαντικές επιγαμίες. Η οι-
κονομική κατάσταση των Αρώνηδων απο-
τυπώθηκε στις φωτογραφίες που διέσωσε 
η οικογένεια από την Σμύρνη. Η ευτυχία της 
οικογένειας κλονίστηκε από τον θάνατο του 
Γεωργίου Αρώνη όταν ο Νίκος ήταν ακόμα 
πολύ μικρός. Η μητέρα του αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τα καπνά και να στραφεί στη μο-
διστρική. Ο Νίκος τελείωσε το σχολαρχείο κι 
απέκτησε γνώσεις τοπογραφίας.

Στα 16 του, ο Νίκος, ενδεχομένως για να 
αποφύγει την στράτευση στα Τάγματα Εργα-
σίας και, σίγουρα, από ένθερμο πατριωτισμό 
κατατάσσεται εθελοντικά στον Ελληνικό Στρα-
τό. Από τα μετάλλια που σώθηκαν και από το 
δίπλωμα που τα συνοδεύει μπορούμε να κα-
ταλάβουμε ότι επέδειξε ανδρεία και πίστη. 

Στρατευμένος και μετά την κατάρρευση 
του μετώπου καταφέρνει να επιστρέψει στην 
Σμύρνη, για να σώσει την ζωή της αγαπη-
μένης του μητέρας και να διαφύγουν μαζί 

Α Π Ο  Τ Η  Σ Μ Υ Ρ Ν Η  Σ Τ Η Ν 

Η μικροϊστορία της πόλης μέσα από

1 O Νίκος Αρώνης της ιστορίας μας
δεν φέρεται να έχει συγγενική σχέση
με τον ομώνυμο του αντιστασιακό. 

Ο Νίκος Αρώνης στην Σμύρνη το 1898,
πιθανόν με την γιαγιά του.

Ο Νίκος Αρώνης ως υπαξιωματικός γύρω στο 1920. 
Ο Νίκος Αρώνης είχε καταταχθεί ως εθελοντής στον 

Ελληνικό Στρατό και όπως φαίνεται από αναμνηστικό 
μετάλλιο, συμμετείχε στο βενιζελικό κίνημα της 

Εθνικής Άμυνας, το 1916 στην Θεσσαλονίκη.

Η Θεοδώρα και η Δέσπω Αρώνη, δύο από 
τα πέντε παιδιά του ζεύγους, έξω από την 

κατοικία της οικογένειας στις παράγκες της 
Καισαριανής, 1929. Στην πίσω πλευρά γράφει: 

«Στης Κεσαριανής 18/8/1929. Θεοδώρα και 
Δέσπινα. Ενθίμιον τον πεδιονε μας. Αυτού που 
ήσε να τα βλέπης να δης πός έχουν γίνη. Στα 

στέλνη η γινεκουλα σου.Μαριάνθη Ν. Αρώνη»

Η Μαριάνθη, σύζυγος του Νίκου πλένει ρούχα 
στη σκάφη με φόντο τις παράγκες

της Καισαριανής τη δεκαετία του 1930.

Η κηδεία του βρέφους και γιου του
Νίκου Αρώνη, Γιώργου. Καισαριανή 1929.

Η κόρη του Νίκου, Αφροδιτούλα, με την μητέρα της λίγο πριν τον θάνατο της από μηνιγγίτιδα, Καισαριανή 1932.

Ο Νίκος στο Ηράκλειο σε μια από τις επαγγελματικές 
του αποδημίες, 4 Σεπτεμβρίου 1925. Πίσω από τη 
φωτογραφία γράφει προς τη γυναίκα του και τη 
μητέρα του: «Μαριανθάκη μου σου στέλνω την 
φωτογραφείαν μου για να σε παρηγορίση λήγο 

όπως κι εμέ με παρηγορή η δική σου. Ενθήμειον 
Ηρακλείου 4/9/25 - Σας φιλώ όλους Ν.Γ.Αρώνης Και 
την μαμάκα μου γλυκά-γλυκά Ο υιός σου - Βλέπεις 

πώς βγαίνουν φωτογραφεία».
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στην Ελλάδα. Είναι πολλές οι ιστορίες Μι-
κρασιατών στρατευμένων που επιστρέφουν 
για να διασώσουν τις οικογένειες τους. Οι 
περισσότεροι κρατούνται και καταδικάζονται 
ή εκτελούνται ως προδότες της «Οθωμανι-
κής πατρίδας». Στην Αθήνα ο Νίκος κατα-
φεύγει στις παράγκες της Καισαριανής, στην 
οδό Χαλκηδόνος, σήμερα πίσω από τον ναό 
του Αγίου Νικολάου, που αναγείρεται αργό-
τερα. Πρόκειται για τον συνοικισμό Συγγρού 
που εκτείνονταν από το ομώνυμο νοσοκομείο 
προς τις υπώρειες του Υμηττού και αποτέλεσε 
μια δεξαμενή προσφύγων που αναζητούσαν 
ευκαιρία για να μετεγκατασταθούν σε καλύ-
τερες συνθήκες στους κοντινούς νεοαναγει-
ρόμενους κρατικούς συνοικισμούς ή στους 
οικισμούς των προσφυγικών οικοδομικών 
συνεταιρισμών. 

Στις παράγκες, στους υποτυπώδεις κοινό-
χρηστους χώρους, αυλές με εγκαταστάσεις 
υγιεινής και καθαριότητας, μπλέκεται το ει-
δύλλιο ανάμεσα στον Νίκο και στην γυναίκα 
που θα μοιράζονταν στο εξής την ζωή του, 
την Μαριάνθη Σωφρονιάδου. Ο γάμος τους 
τελείται το 1925 στον πρόχειρο ναό του Αγίου 
Νικολάου. 

Οι δυσκολίες της ζωής για τους πρόσφυγες 
δεν είναι μόνο οι προφανείς. Πρώτα, η επαγ-
γελματική ανασφάλεια. Ο Νίκος αναγκάζεται 
να εργαστεί μακριά από την γυναίκα του, στο 

Ηράκλειο, για μερικούς μήνες προτού ανταλ-
λάξει την γεωγραφική περιπλάνηση, ως υπάλ-
ληλος τοπογραφικού του Υπουργείου Γεωργί-
ας με την επαγγελματική αστάθεια. Θυρωρός 
σε ξενοδοχείο, σερβιτόρος σε εστιατόριο, σε 
ζαχαροπλαστείο, στο συσσίτιο, υπαίθριος πω-
λητής, εισπράκτορας στα vintage λεωφορεία 
της Αθήνας, υπάλληλος σε κατασκευαστική, 
φύλακας σε εγκαταστάσεις. Οι επαγγελματι-
κές ταυτότητες του Μεσοπολέμου καταγρά-
φουν τις εργασιακές περιπέτειες. 

Όταν έρχονται τα παιδιά το ζευγάρι βρίσκε-
ται αντιμέτωπο με τους μεγάλους εχθρούς της 
περιόδου του Μεσοπολέμου, τις ασθένειες 
και την νηπιακή θνησιμότητα. Η δεισιδαιμονία 
αποδίδει το κακό στο «μάτι» αλλά η υγειονομι-
κή αλήθεια μιλάει για διφθερίτιδα, μηνιγγίτιδα, 
τύφο και κυρίως άθλιες συνθήκες που συνα-
ντάμε ξανά στους καταυλισμούς των Ρομά και 
των σημερινών προσφύγων. Οι τραγικές στιγ-
μές του αποχαιρετισμού των παιδιών αποτυ-
πώνονται στο φωτογραφικό χαρτί της εποχής, 
μια συνήθεια διαδεδομένη στο τέλος του 19ου 
και στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. 

Το ζευγάρι με τα τρία κορίτσια του αποφα-
σίζει να εγκατασταθεί στον Βύρωνα. Στον συ-
νοικισμό Φρυγία υπήρχε ένα οικόπεδο που 
είχε πάρει ως κλήρο γης η μητέρα του Νίκου, 
όπου αναγέρθηκε η οριστική κατοικία της οι-
κογένειας. Η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε 

μόλις το 1938. Η περίφημη «αυτοστέγαση» 
των προσφύγων χρέωσε τον Νίκο Αρώνη με 
18 χρόνια ζωής. Ο πόλεμος, τα Δεκεμβριανά, 
ο Εμφύλιος και οι εμπλοκές, αδιευκρίνιστες 
ακόμη, του Νίκου Αρώνη τον χρέωσαν με 
μερικά χρόνια ακόμα. Η οικογένεια κινδύ-
νεψε από τους αριστερούς στασιαστές και το 
σπίτι της λεηλατήθηκε. Στις δύσκολες ώρες η 
μητέρα και τα παιδιά μετακινήθηκαν στον Κο-
λωνό και στην Κοκκινιά. Τέλος, επέστρεψαν 

στην καταστραμμένη οικία στην Φρυγία το 
1947 ή ‘48. Σε όλη την περίοδο, ως την λήξη 
του Εμφυλίου ο Νίκος πολέμησε με τον Εθνι-
κό Στρατό. 

Μια φράση συνοψίζει την ιστορία μας μέχρι 
τώρα: «Στην περιοχή της Φρυγίας εγκαταστά-
θηκαν Μικρασιάτες πρόσφυγες». 

Οι ατομικές ιστορίες μας δείχνουν πόσο 
σύνθετη είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω 
από τους τοίχους της πόλης μας.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

την διαδρομή του Νίκου Γ. Αρώνη

Ο Νίκος Αρώνης εισπράκτορας σε λεωφορείο της γραμμής 38, 
Ομόνοια-Αδριανουπόλεως (Καισαριανή), τη δεκαετία του 1930. Οικογενειακές φωτογραφίες στο νέο σπίτι της οικογένειας, γωνία Τραλλέων και Νεοχωρίου, στη Φρυγία του Βύρωνα, Δεκαπενταύγουστος 1944.

Η Αικατερίνη (Καίτη) Αρώνη, τελευταίο παιδί του Νίκου, με συμμαθητές και συμμαθήτριες 
από το 6ο Δημοτικό Σχολείο, στην περιοχή της σημερινού δημοτικού κινηματογράφου «Νέα 

Ελβετία» (πρώην «Λουΐζα») μετά την επιστροφή της οικογένειας στον Βύρωνα, γύρω στο 1948.
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Γράφει ο Σπύρος Τζόκας,
Πανεπιστημιακός – Συγγραφέας

Σ της μοναξιάς το διάβα, αυτές 
τις μέρες της απομόνωσης η 

συνοικία μας φαίνεται προνομι-
ούχα. Η Καισαριανή, εκτός από το 
βαρύ ιστορικό φορτίο που κουβα-
λάει στις πλάτες της και συναντιέται 
σε κάθε πέτρα της, περιβάλλεται 
και από φυσικό κάλλος. Λίγα μέτρα 
από τη γειτονιά που γεννήθηκα, με-
γάλωσα και συνεχίζω να ζω, δίπλα 
μας δηλαδή, ο «Αράπης», έτσι το 
λέμε το βουνό μας στις γειτονιές. 
Γιατί; Ίσως γιατί ήταν σκοτεινό, 
μαύρο, μουτζούρα το βράδυ. Ίσως. 
Το βουνό των μύθων, των παιδι-
κών μας παιχνιδιών, αλλά και των 
παιδικών μας φόβων κάποιες φο-

ρές, ιδιαίτερα τις άγριες νύχτες του 
χειμώνα. Τότε που και τα παραμύ-
θια χτίζονταν στην πραγματικότη-
τα ή ίσως σε μια ηλικία που και η 
πραγματικότητα λειτουργούσε σαν 
παραμύθι. 

Η μάντρα που χωρίζει τους αν-
θρώπους από το δάσος αποτε-
λούσε ένα παιχνίδι για μας. Σκαρ-
φαλώναμε, περπατάγαμε πάνω 
στη μάντρα και φτάναμε στον ιερό 
χώρο του Σκοπευτηρίου. Γνωστή 
η διαδρομή. Εκεί οι τότε «ιδιοκτή-
τες», μια δράκα παρανόμων κα-
ταπατητών του θυσιαστηρίου της 
Λευτεριάς, μας απωθούσαν, μας 

έδιωχναν, μας έριχναν ακόμα και 
μπαλωθιές, πάντοτε με τις πλάτες 
των κυβερνώντων. Εμείς, όμως, 
επιμέναμε….. σαν να μας ωθούσε 
μια περίεργη εσωτερική δύναμη 
που δεν μπορούσαμε να κατα-
λάβουμε. Ίσως το μυστήριο που 
δημιουργούνταν από τα λόγια του 
πατέρα μου: «Αν ο ευλαβικός προ-
σκυνητής σκύψει και ακουμπήσει το 
αυτί του στο έδαφος θα ακούσει τις 
φωνές των ηρώων, των εκτελεσμέ-
νων..» Αργότερα κατάλαβα και τι θα 
έλεγαν αυτές οι φωνές. 

Η σχέση μας με το βουνό μας, 
ναι το δικό μας βουνό ήταν καθη-
μερινή, ήταν βιωματική. Το βουνό 
διασχίζαμε όταν πηγαίναμε στο 
σχολείο, στο τότε Γυμνάσιο Και-
σαριανής, και το ίδιο κάναμε στην 
επιστροφή. Η τρύπα στην μάντρα 
στου Τσομπανάκου, της γνωστής 
ταβέρνας, ήταν το σημείο επαφής 
μας, αυτό που χώριζε τα σπίτια 
από το βουνό. Στο βουνό και το 
πρώτο ραντεβουδάκι. Εκεί συνα-
ντιόταν τα βλέμματα μας και λέγα-
με την μαγική φράση «Θέλεις να τα 
φτιάξουμε;» Και τα φτιάχναμε. Τι 
φτιάχναμε ο Θεός κι η ψυχή μας. 
Τα ζευγαράκια στο βουνό που έλε-
γαν οι μεγάλοι. 

Και κάπου παραπάνω στη συμ-
βολή Σεβαστοπούλου και Δερβε-
νακίων το σπίτι της Ηρούς. Μια 
παράξενη γυναίκα. Και δίπλα η 
αλάνα, εκεί που σήμερα βρίσκεται 

το 3ο Νηπιαγωγείο και το ανοιχτό 
γήπεδο μπάσκετ. Ένα γήπεδο πο-
δοσφαίρου…. εύκολη υπόθεση για 
τους χρήστες, όπως και κάθε αλά-
να. Πρώτα την καθαρίζαμε από τα 
μεγάλα κοτρώνια κι από τα αγκά-
θια. Έτοιμο το γήπεδο για προπό-
νηση, αλλά και αγώνες. Τα δοκάρια 
ήταν ένα είδος πολυτελείας. Συνή-
θως δύο μεγάλες πέτρες ή δύο πα-
λιά παπούτσια ή και ακόμα κανένα 
ρούχο κι ήταν όλα έτοιμα για τον 
ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε κάποια 
επίσημα παιχνίδια χρησιμοποιού-
σαμε και δύο στύλους για δοκάρια 
στο ίδιο ύψος. Στη θέση της οριζό-
ντιας δοκού τοποθετούσαμε έναν 
χοντρό σπάγκο. Και όμως από την 
αλάνα αυτή βγήκαν μεγάλοι ποδο-
σφαιριστές. Κάποιοι πλαισίωσαν 
και τις εθνικές μας ομάδες. Τους 
γνωρίζω, αλλά δεν τους αναφέρω 
από φόβο μήπως ξεχάσω κάποιον.

Τόσες και τόσες αναμνήσεις, 

τόσα και τόσα παιχνίδια, τόσα και 
τόσα όνειρα… Στο ευλογημένο 
βουνό που «η φύσις ηύρε την καλή 
και τη γλυκιά της ώρα», όπως και ο 
Σολωμός λέει. 

«Αράπης», το δικό μας βουνό

Η βασίλισσα της μοναξιάς

Ο λόφος του «Αράπη» στον Υμηττό με την Καισαριανή
να διακρίνεται από ψηλά, πίσω από τα δένδρα.

Άνοιξε την κουρτίνα και κοί-
ταξε έξω απ’ την μπαλκονό-

πορτα. Πιάτο η Αθήνα μπροστά της! 
Από δεξιά έβλεπε τον Λυκαβηττό 
και τα Τουρκοβούνια κι από αρι-
στερά της Ακρόπολη. Κι από κάτω 
όλο το δάσος της πανεπιστημιού-
πολης στα πόδια της 

-Θα είσαι βασίλισσα, της είχαν 
πει. Διαμέρισμα στον 6ο όροφο εί-
ναι αυτό, δεν είναι παίξε γέλασε!

Με τούτα και με ΄κείνα την έπει-

σαν. Έδωσε αντιπαροχή το προ-
σφυγικό και πήρε ένα παλάτι! Με 
πόρτες ασφαλείας, με θερμομονω-
τικά τζάμια, με καλοριφέρ, με, με 
με…

Τις πρώτες μέρες που μπήκε στο 
νέο της σπίτι, όλη η γειτονιά πέρα-
σε και θαύμασε

-Τι σαλόνι! Τι κουζίνα! Να πλέ-
νεις να πιάτα και ν’ αγναντεύεις τον 
ορίζοντα! Να ξυπνάς, να ανοίγεις τη 
μπαλκονόπορτα της κρεβατοκάμα-

ρας και να βλέπεις τον Υμηττό.
Χαρήκανε και τα παιδιά της (αν 

κι αναρωτιόντουσαν από μέσα τους 
σε ποιον θα το αφήσει όταν –ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΛΟ- κλείσει τα μάτια της). 

Κι είχε μια ζέστη σήμερα! άνοιξε 
το αιρκοντίσιον και κάθισε να δει 
τηλεόραση. Τα μάτια της έβλεπαν 
την οθόνη όμως η σκέψη της ταξί-
δευε.

Αχ, πόσο θα ‘θελε να ανοίξει την 
πόρτα της, όχι αυτή που είχε τώρα 

«της ασφαλείας» αλλά την άλλη, 
την ξύλινη με την παλιά μπετούγια 
που όλο χαλνούσε και κρεμόταν, 
και να βγει στην αυλή της στους 
βασιλικούς της και στα γεράνια της, 
να ρίξει λίγο νερό στο δρόμο να 
δροσίσει κι ύστερα να βγάλει στο 
πεζούλι το σκαμνάκι της να ΄ρθουν 
και οι γειτόνισσες και μιλούν μέχρι 
να βραδιάσει

Αλλά τώρα πια ήταν «βασίλισσα» 
…η βασίλισσα της μοναξιάς!

Γράφει η Σοφία Τριανταφύλλλου
sofiarose1900@gmail.com
(μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Λογοτεχνών)
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[Καισαριανή]

Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος 
τιμώντας τη μνήμη του αγωνιστή Μανώλη Γλέ-

ζου θα προτείνει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τη 
μετονομασία μιας οδού της πόλης, σε οδό Μανώλη 
Γλέζου.

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου επισημαίνεται 
ότι «η Καισαριανή είναι μια πόλη συνδεδεμένη με τον 
αντιφασιστικό αγώνα και η «παρουσία» του Μανώλη 
Γλέζου, ο οποίος υπήρξε σημαία του αντιφασιστικού 
κινήματος, δεν θα μπορούσε να λείπει από την πόλη 
μας. Ο αγωνιστής Μανώλης Γλέζος, ο μεγάλος αυτός 
Έλληνας, θα συνεχίσει να φωτίζει και να εμπνέει τις 
επόμενες γενιές με τους αγώνες του, την ηθική του και 
το όραμα του».

Σ τις 26 Μαρτίου, ο Σύλλογος εργαζομένων Δή-
μου Καισαριανής έβγαλε ανακοίνωση όπου 

κατήγγειλε μεταξύ άλλων ότι «Συμβασιούχες σχολι-
κές καθαρίστριες απασχολούνταν στα σχολεία αλλά 
και σε κτίρια του Δήμου (δημαρχείο, πνευματικό κ.α , 
παραβιάζοντας κάθε όρο των συμβάσεων που έχουν 
υπογράψει) χωρίς να τους έχουνε δοθεί τα αναγκαία 
μέσα για την προστασία τους από την μετάδοση του 
κορωνοϊού (μάσκες, γάντια, φόρμες κ.α)».

Στην απάντησή της (1/4/20), η δημοτική αρχή 
μέσω του αντιδημάρχου Παιδείας Μάνου Κι-
τσέλλη, διευκρίνισε ότι απαντά στον πρόεδρο του 
Συλλόγου Θεοφάνη Κυπραίο, αφήνοντας να εννο-
ηθεί ότι η ανακοίνωση δεν εκφράζει τους εργα-
ζόμενους: «…σύλλογος ο οποίος δεν συνεδριάζει, 
οπότε κι ο πρόεδρος αποφασίζει μόνος του τις ανα-
κοινώσεις που θα βγάλει. Ο εν λόγω συνδικαλιστής 
είναι συνεργάτης της προηγούμενης δημοτικής 
αρχής». Μάλιστα, επέκρινε προσωπικά τον συνδι-
καλιστή παρουσιάζοντας τον ως κατ’ επανάληψη 
ψευδόμενο.

Επί του θέματος που έθεσε ο σύλλογος, απάντη-
σε ότι «Η δημοτική αρχή δεν παραβίασε καμία σύμ-
βαση. Σύμφωνα με ΠΝΠ οι συμβασιούχοι μπορούν 
να απασχοληθούν σε δημοτικά κτήρια όπως ακρι-
βώς και οι μόνιμες καθαρίστριες του δήμου. Ελέω 
κορωνοϊού και με τη απουσία των περισσότερων 
εργαζομένων λόγω αδειών ειδικού σκοπού, είναι 
φανερό ότι ο δήμος μας προσπαθεί να διατηρήσει 
την κανονικότητα στις υποχρεώσεις του, εκ των 
ενόντων. Συναντήθηκα προσωπικά με τις καθαρί-
στριες και ήταν όλες σύμφωνες πέρα από 2-3 που 
πρόσκεινται στην παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», 

όπως και ο Κυπραίος, που προσπάθησαν να δημι-
ουργήσουν πρόβλημα.

Τα μέσα προστασίας τα παρέχουν οι διευθυντές 
των σχολείων και καλύπτονται από τις σχολικές 
επιτροπές. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους 
διευθυντές για θέματα υλικών, καθαριότητας και 
καθαρίστριες. Η δημοτική αρχή μοίρασε γάντια και 
μάσκες έγκαιρα. Όποιο θέμα είχε προκύψει, έχει 
ήδη λυθεί.

Κατά τα άλλα, οι καθαρίστριες δεν δικαιούνται 
φόρμες (άλλωστε δουλεύουν σε ήδη απολυμασμέ-
νο περιβάλλον, τις σχολικές αίθουσες). Δεν καθαρί-
ζουν υγειονομικούς χώρους.

Όλοι οι διευθυντές των σχολείων έχουν ενημε-

ρωθεί από το γραφείο παιδείας, ώστε να κάνουν 
όλες τις συνεννοήσεις (τόπο, χρόνο, υλικά) με τις 
καθαρίστριες.

Η ενημέρωση προς τους διευθυντές και η οδηγία 
προς τις καθαρίστριες ήταν: να κάνουν τη δουλειά 
τους όπως θέλουν και μπορούν οι ίδιες και εφόσον 
υπάρξει κάποια έλλειψη, να περιμένουν μέχρι την 
παραλαβή των υλικών! Προσωπικά δεν είχα κανέ-
να παράπονο από καμία καθαρίστρια (πλην εκείνων 
που πρόσκεινται στην «Λαϊκή Συσπείρωση»). Και 
γενικά ό,τι μας ζητήθηκε από άδειες, δόθηκε αμέ-
σως σε όλες.

Από τη πρώτη στιγμή εμείς ως δημοτική αρχή 
προβλέψαμε και κάναμε τις παραγγελίες μας για τα 

απαραίτητα υλικά, και για οποιαδήποτε καθυστέρη-
ση ασκούμε ιδιαίτερη πίεση στους προμηθευτές και 
στην Περιφέρεια». 

Σχολιάζοντας την απάντηση της δημοτικής 
αρχής, η «Λαϊκή Συσπείρωση» Καισαριανής με 
επικεφαλής τον τέως δήμαρχο Ηλία Σταμέλο, σε 
ανακοίνωση της (5/4/20), σημείωσε μεταξύ άλ-
λων ότι: «Σε αποκαλύψεις που έκανε ο Σύλλογος 
Εργαζομένων του Δήμου για ελλείψεις στα μέτρα 
προστασίας, για έκθεση σε κίνδυνο πολιτών και ερ-
γαζομένων όπως στην καθαριότητα και τη “βοήθεια 
στο σπίτι”, για εξαναγκαστική εργασία των συμ-
βασιούχων σχολικών καθαριστριών, για απουσία 
γιατρού εργασίας …απάντησε με ακραία πολιτική 
χυδαιότητα, ψέματα και προσωπικές επιθέσεις στον 
πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων. (…) Γνωρί-
ζει πολύ καλά η δημοτική αρχή του κου Βοσκόπου-
λου ότι τέτοιους συνδικαλιστές δεν τους έχει στο 
τσεπάκι της. Δεν είναι από αυτούς που έχουν τον 
συνδικαλισμό για ατομικό τους όφελος. Και αυτούς 
και τους ΠΑΜίτες τους ξέρουν καλά οι εργαζόμενοι 
σε πολλούς εργασιακούς χώρους και στον Δήμο 
Καισαριανής».

Η Ένωση Γονέων Καισαριανής, με νεότερη ανα-
κοίνωσή της (6/4/20) πήρε επίσης θέση υπέρ του 
συλλόγου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «Κατά 
τη γνώμη μας ορθώς ο Σύλλογος εργαζομένων του 
Δήμου Καισαριανής, κατήγγειλε την ιδιότυπη αυτή 
“επίταξη”, η οποία δεν έγινε ούτε με σχετική οδηγία 
από το Υπουργείο Παιδείας ή Εσωτερικών οπότε και 
θα απαντιόντουσαν ζητήματα αμοιβής, ούτε με από-
φαση των σχολικών επιτροπών οι οποίες είναι το 
Νομικό Πρόσωπο που τις προσλαμβάνει.»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Η δημοτική αρχή διαψεύδει τον κ. Κυπραίο

Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ
Ονοματοδοσία οδού στη μνήμη του Μ. Γλέζου

Απολυμάνσεις κτιρίων και δημόσιων χώρων στην Καισαριανή
Η υδροφόρα του Δήμου Καισαριανής κυκλοφορεί μέσα στην 

πόλη για περίπου 4 ώρες το πρωί, σε καθημερινή βάση με 
εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και αργίες, και οι εργαζόμενοι απο-
λυμάνουν κάδους, δημόσιους χώρους καθώς και κτίρια όπως ανα-
φέρει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιροζίδης.

Οι απολυμάνσεις, ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου από το σχολι-
κό συγκρότημα Βενιζέλου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής 
Προστασίας και συντονιστή των δράσεων του Δήμου στο πλαίσιο 
της κρίσης του Κορωνοϊού, Μάνο Κιτσέλλη.

Δόθηκε προτεραιότητα στα σχολεία (17 κτίρια), στους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ πριν αυτά κλείσουν, ωστόσο πολύ 
γρήγορα οι απολυμάνσεις επεκτάθηκαν σε όλες τις υπηρεσίες και 
κύριους δημόσιους χώρους: δημαρχείο- Γυμναστήριο «Καισά-
ριο» συνεργεία Δήμου Πνευματικό κέντρο Κέντρο Συμβου-
λευτικής ΑΜΕΑ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο 
Πάρκο Ξύλινα (ταβέρνα & καφετέρια) τις πλατείες το Σκοπευ-
τήριο (παγκάκια, περ. χώρο και Παιδικές Χαρές) τις 26 στάσεις 
λεωφορείων το Παιδιατρικό Κέντρο και το Κοιμητήριο. Παράλ-
ληλα έγιναν απολυμάνσεις και καθαρισμοί στο κλειστό γήπεδο της 
«Νηάρ Ηστ» και στο Δημοτικό Στάδιο «Μιχάλης Κρητικόπουλος».

Προσφορά της «Πρώτη Φορά Καισαριανή» στο Δήμο

Yγειονομικό υλικό στο Δήμο Καισαριανής 
προσέφερε η παράταξη «Πρώτη Φορά 

Καισαριανή» με επικεφαλής την Μπεττίνα Γρα-
φίδου. Ειδικότερα, παρέδωσε στους αρμόδιους 
600 λίτρα χλωρίνης και 1000 ζευγάρια γάντια 

latex μιας χρήσης, 100 κιλά ξηράς τροφής για 
τα αδέσποτα καθώς και γάλατα, είδη σίτισης, 
καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής για τους 
άπορους.

Όπως δήλωσε η κυρία Γραφίδου «Το υλικό 
θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών προ-
στασίας της δημόσιας υγείας των συμπολιτών 
μας, μέσω του προγράμματος “Βοήθεια στο σπί-
τι”, των εργαζομένων στον Δήμο, στην υπηρεσία 
καθαριότητας και όπου αλλού κρίνουν οι αρμόδι-
οι της δημοτικής αρχής».

Απολύμανση με ψεκασμό στην
κεντρική πλατεία της Καισαριανής

Ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων Δήμου Καισαριανής Θεοφάνης 
Κυπραίος (αριστερά) και ο αντιδήμαρχος Μάνος Κιτσέλλης (δεξιά).
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[Βύρωνας]

Ω ς «αντιεργατική» κατήγγειλε με ανα-
κοίνωσή του (6/4/20) το σωματείο ερ-

γαζομένων Δήμου Βύρωνα την απόφαση 
της διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα (ΔΕΑΔΒ Α.Ε.) να 
αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας (διακοπή 
εργασίας) σε ένδεκα εργαζόμενους.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι «Επιδίωξαν  
και ενέταξαν την  Δημοτική Επιχείρηση ΑΕ 
του Δήμου στο καθεστώς των πληττόμενων 
μέσω ΚΑΔ ιδιωτικών εταιρειών για να αποφύ-
γουν την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών 
εισφορών των εργαζομένων, ενώ σύμφωνα 
με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/ 11-3-20)  και τις σχε-
τικές εγκυκλίους του υπουργείου εργασίας,  
δεν προβλέπεται η ένταξη  των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων στο καθεστώς αυτό καθόσον 
αυτές αποτελούν Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ. Στό-
χος τους ένας και μοναδικός, να φορτώσουν 
στους εργαζόμενους τα βάρη της υγειονομι-
κής πανδημίας.  Εντάσσουν  τους εργαζόμε-
νους στο πενιχρό  επίδομα των 800 ευρώ για 
45 ημέρες που καταβάλει  το κράτος, ώστε 
η επιχείρηση να μην έχει καμία οικονομική 
επιβάρυνση».

Παράλληλα το σωματείο ζήτησε να «Να 
εφαρμοστεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου ΦΕΚ Ά55 11-3-2020 άρθρο 10 που προ-
βλέπει ότι το προσωπικό των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του 
δημοσίου και των ΟΤΑ μεταφέρονται σε υπη-

ρεσίες του Δήμου όσο διαρκεί ο κορωνοϊός. 
Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδιά σε παιδικούς 
σταθμούς και σχολικές μονάδες και η λειτουρ-
γία τους αναστέλλεται λόγο κορωνοϊού δικαι-
ούνται άδεια ειδικού σκοπού (άρθρο). Καθώς 
και αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
δικαιούνται ειδική άδεια  Π.Ν.Π. 14-3-2020 
άρθρο 25».

Μετά την ανακοίνωση του σωματείου, οι 
παρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικε-
φαλής τον Βαγγέλη Γείτονα, Πρωτοβουλία 
Πολιτών Βύρωνα (Βασιλική Σάρολα) και 

Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνησης Βύρωνα 
(Τάσος Μαυρόπουλος) με γραπτές ανακοι-
νώσεις ζήτησαν από τη διοίκηση να εφαρμό-
σει τη Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/ 11-3-20) και να κατα-
βάλλει  στους εργαζόμενους  το σύνολο του 
μισθού τους.

Σε απάντηση στις ανακοινώσεις, ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΑΔΒ 
Βασίλης Πάγκαλος, έκανε την ακόλουθη δή-
λωση στην «Επικοινωνία»:

«Η γενική γραμματέας του Δήμου, το Νομι-
κό Τμήμα της ΔΕΑΔΒ και το λογιστικό γραφείο 

με το οποίο συνεργaζόμαστε δεν μπόρεσαν με 
σαφήνεια να προσδιορίσουν αν  καλύπτεται ή 
εξαιρείται η ΔΕΑΔΒ από τα μέτρα αναστολής. 
Γι’αυτό αποστείλαμε έγγραφο ερώτημα στα 
Υπουργεία Εργασίας (6/4/20) , Εσωτερικών 
(7/4/20) και ζητήσαμε (8/4/20) από το ΕΒΕΑ 
γνωμοδότηση. Ενεργήσαμε με αίσθημα ευ-
θύνης και προσπαθώντας να διαφυλάξουμε 
τα δικαιώματα των εργαζομένων ,αφού με 
απόφαση του κράτους έκλεισαν το κυλικείο 
και το ανθοπωλείο ενώ το μαρμαρογλυφείο 
και η υπηρεσία αφής κανδυλίων λειτουργούν 
με προσωπικό ασφαλείας. Η ένταξη στα μέτρα 
αναστολής διασφαλίζει πλήρως τα ασφαλιστι-
κά  δικαιώματα των εργαζόμενων, την απο-
ζημίωση που θα παρέχει το κράτος σε κάθε 
εργαζόμενο, τη συμμετοχή μας σε μελλοντικές 
ευεργετικές διατάξεις των πληττόμενων επι-
χειρήσεων  και δυνατότητα ολικής αναπλήρω-
σης της απώλειας του μισθού από τη ΔΕΑΔΒ. 
Όλα αυτά με την ευχή η περιπέτεια που περ-
νάει η χώρα μας να τελειώσει το συντομότερο 
δυνατόν. Για άλλη μια φορά, όμως, η διοίκη-
ση του σωματείου βιάζεται να εκτεθεί με τις 
ανακοινώσεις της, παρασύροντας και κάποιες 
δημοτικές παρατάξεις. Εκτός και αν ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος   γνωρίζει κάτι περισσότερο από 
εμάς , αφού επικοινωνεί απευθείας και μόνον 
με τον πρωθυπουργό, αν λάβουμε υπόψη μας 
τις ανοιχτές επιστολές που του απευθύνει ».

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΑΔΒ

Τι απαντά η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Βύρωνα

Δήλωσε το κατοικίδιό σου στο Δήμο

ΕΚΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ: Μην πετάτε μπάζα!

Οι εκπρόσωποι της ΔΕΑΔΒ ΑΕ. και του σωματείου εργαζομένων Δήμου Βύρωνα, αντίστοιχα,
Βασίλης Πάγκαλος (αριστερά) και Χρήστος Παναγιωτόπουλος (δεξιά).

Ο Δήμος Βύρωνα σε συ-
νεργασία με τον μη κερ-

δοσκοπικό οργανισμό Dogs’ 
Voice, ανάρτησε στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ειδική πλατφόρμα 
(https://strayvoice.org/vyronas) 
για τα ζώα συντροφιάς που υπάρ-
χουν στον Βύρωνα.

Σε αυτήν την πλατφόρμα οι 
δημότες μπορούν να δηλώσουν 
ηλεκτρονικά τον αριθμό ηλεκτρο-
νικής σήμανσης του κατοικίδιου 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον ν.4039/2012. Μπορούν επί-
σης να υποβάλλουν, μέσω της ει-
δικής φόρμας εξυπηρέτησης δη-
μότη, αίτημα που αφορά στα ζώα 
συντροφιάς, καταγγελία κακο-
ποίησης ζώου, να ενημερωθούν 

για τις δράσεις του Δήμου για τα 
αδέσποτα και να δουν αναρτημέ-
νες όλες τις αγγελίες υιοθεσίας 
που αφορούν στον Βύρωνα.

Στην ειδική πλατφόρμα έχει 
επίσης, ψηφιοποιηθεί το μητρώο 
αδέσποτων και δεσποζόμενων 

ζώων, προκειμένου να υπάρξει 
διευκόλυνση των δημοτικών 
υπαλλήλων για την καλύτερη πα-
ρακολούθηση του προγράμματος 
κτηνιατρικής περίθαλψης με σύγ-
χρονα και καινοτόμα ψηφιακά 
εργαλεία.

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. -Λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού και των Αδειών 

Ειδικού Σκοπού, έχουν μειωθεί σημαντικά οι δυνα-
τότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, παρά το γε-
γονός ότι ενισχύθηκε με επιπλέον προσωπικό, από 
τις 20 Μαρτίου.

Οι πολίτες καλούνται: Να περιορίσουν στο 
ελάχιστο τα κλαδέματα και τα ογκώδη αντικείμε-
να, που βγάζουν στο δρόμο και τα πεζοδρόμια Να 
μην αφήνουν σκουπίδια εκτός των κάδων, όταν 
αυτοί είναι γεμάτοι, αλλά να τα ρίχνουν σε κάποιο 

άλλο κοντινό κάδο Να κλείνουν το καπάκι του 
κάδου Να μην πετούν σκουπίδια στο δρόμο και 
ιδίως μάσκες, γάντια και χρησιμοποιημένα μέσα 
ατομικής προστασίας, είναι θέμα δημόσιας υγείας! 
Να σταματήσουν την απόθεση μπαζών που απα-
γορεύεται.
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Ο ι Βυρωνιώτες γνώριζαν από παλιά τον 
Νίκο Χαρδαλιά καθώς τον εξέλεξαν 

δήμαρχο για τρεις συνεχόμενες θητείες 
(2003-2014). Τον Μάρτιο του 2020, όταν ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον 
αναβάθμισε σε υφυπουργό Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων μετά από 
μια σύντομη θητεία ως γραμματέας Πολιτι-
κής Προστασίας, τον έμαθε και η υπόλοιπη 
Ελλάδα.

Μετά τις φωτιές και τις πλημμύρες, βρέ-
θηκε απέναντι σε έναν νέο εχθρό: τον κορω-
νοϊό.

Μαζί με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Υγείας λοιμοξιωλόγο Σωτήρη Τσιόδρα ανέ-
λαβε έργο καθημερινής ενημέρωσης των 
πολιτών δια τηλεοράσεως για την πανδη-
μία. Έτσι έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 
πρόσωπα της μάχης κατά του ιού.

Μιλώντας για το δίδυμο Τσιόδρα – Χαρδα-
λιά, ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης το 
περιγράφει ως εξής: «Μιλώντας δασκαλίστι-
κα, θα έλεγα ότι ο μεν Τσιόδρας απευθύνε-
ται στο νου όντας συνάμα αγχολυτικός. Ο δε 
Χαρδαλιάς τονώνει το φρόνημα αφηγούμενος 
την πάλη με την πανδημία σαν μια εθνική 
περιπέτεια, μια περιπετειώδη αποστολή, την 
οποία συλλογικά αναλάβαμε. Σε πιο απλά ελ-
ληνικά, ο Τσιόδρας είναι και φαίνεται σοφός 
καθηγητής, μειλίχιος και συμπονετικός, κρά-
μα Αλβέρτου Σβάιτσερ και Μαχάτμα Γκάντι. 
Ο Χαρδαλιάς θυμίζει ομαδάρχη κατασκήνω-
σης, αρχηγό προσκόπων, μονιμά στις ειδικές 
δυνάμεις. Κάποιοι κρίνουν τον Χαρδαλιά ως 
υπέρ το δέον τσαμπουκαλή, τον κατηγορούν 

για ύφος οριακά άξεστο. Τους διαφεύγει ότι 
πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία. Άμα ο 
Χαρδαλιάς ενεδύετο μια αστικού τύπου ευγέ-
νεια, ο Τσιόδρας θα έπρεπε να σηκώσει τους 
τόνους, να μάς κουνήσει το δάχτυλο, να χάσει 
το φωτοστέφανο που τον περιβάλλει. Θα ανα-
τρεπόταν η ισορροπία που τους κάνει τόσο 
αποτελεσματικούς».

Η ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών από 
τον Νίκο Χαρδαλιά τον ανέδειξε περαιτέρω 
όμως είχε ως αναπόφευκτο τίμημα και την 
αύξηση της κριτικής προς τον ίδιο. Βέβαια, 
είναι μαθημένος σ’αυτή από την εποχή που 
ήταν δήμαρχος. Τώρα όμως μαζί με τους 
επαίνους δέχεται πανελλαδικά και «πυρά», 
από μερίδα του τύπου καθώς και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους (μια 
μειοψηφία είναι αλήθεια) που είναι δυσαρε-
στημένοι με μέτρα όπως η απαγόρευση της 
κολύμβησης.

Όταν ο Νίκος Χαρδαλιάς ζητούσε από 
τους πολίτες να δείξουν προσωπική υπευ-
θυνότητα και να μείνουν σπίτι για να μην 
συμβάλουν στην εξάπλωση του ιού, μέρος 
της Αριστεράς τόνιζε ότι το κόμμα και η κυ-
βέρνησή του ευθύνονται για τις αδυναμίες 
του ΕΣΥ. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η αδυναμία 
του συστήματος (ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ, 
αναπνευστήρες και σε προσωπικό) να δι-
αχειριστεί μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού, εξηγεί γιατί η κυβέρνηση έδωσε 
από νωρίς έμφαση σε αυστηρά προληπτικά 
μέτρα όπως η απαγόρευση κυκλοφορίας. 
Μάλιστα, μέχρι στιγμής, η σύγκριση με πιο 
προηγμένες χώρες όπως η Ελβετία και το 

Βέλγιο που έχουν αντίστοιχο πληθυσμό 
αλλά υπερδεκαπλάσιο αριθμό κρουσμάτων 
και νεκρών, δικαιώνει τα προληπτικά μέτρα.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς δέχτηκε κριτική τόσο 
από την αριστερή «Αυγή» όσο και από τις 
υπερδεξιές εφημερίδες «Δημοκρατία» και 
«Εστία» τόσο για τις πολιτι-
κές της κυβέρνησης όσο και 
για το προσωπικό του ύφος. 
Για παράδειγμα, η «Αυγή» του 
καταλόγισε αδιαφορία για την 
υγεία και την ασφάλεια των ερ-
γαζόμενων που εξακολουθούν 
να εργάζονται σε εργοστάσια 
(7/4/20) Ο Βασίλης Κανέλλης 
των «Νέων», μιας φιλοκυ-
βερνητικής εφημερίδας, τον 
κατηγόρησε ότι «κάνει τον χω-
ροφύλακα στα τρομαγμένα γε-
ροντάκια γιατί τόλμησαν να πάνε 
στην τράπεζα» (1/4/20) Η δε 
«Δημοκρατία» τον επέκρινε για 
«χτύπημα κατά του θρησκευτι-
κού αισθήματος» των πιστών 
όταν ανακοίνωσε την απαγό-
ρευση της μεταφοράς του Άγι-
ου Φωτός από τους Δήμους σε 
κάθε σπίτι το βράδυ της Ανά-
στασης (9/4/20).

Με τη συγκεκριμένη ανακοί-
νωση δυσαρέστησε έναν πολι-
τικό φίλο, τον δήμαρχο Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης Γιάννη 
Κωνσταντάτο, τον όποιο είχε 
ενθαρρύνει να είναι υποψήφιος 

για την προεδρία του Συνδέσμου Προστασί-
ας Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ). Όμως αν είχε 
επιτραπεί η πρωτοβουλία θα έβρισκε μιμη-
τές από Δήμους σε όλη την Ελλάδα με κίν-
δυνο να υπάρξουν φαινόμενα συνωστισμού.

Μεταξύ των υπερασπιστών του υφυπουρ-
γού ξεχωρίζει ο Ευθύμης Ασημακόπουλος 
από την προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ –ναι καλά 
διαβάσατε- «Εφημερίδα των Συντακτών» 
που τον χαρακτήρισε «κατάλληλο άνθρω-
πο για την κατάλληλη θέση» και «μία από τις 
ελάχιστες καλές επιλογές της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη» (27/3/20): «Όσοι τον γνωρίζουν 
προσωπικά λένε πως είναι ωραίος τύπος, 
καλό παιδί, αλλά πάνω απ’ όλα αφοσιωμέ-
νος και μεθοδικός με ό,τι καταπιάνεται. Από 
τη διαχείριση της μεγαλύτερης κρίσης του 
σύγχρονου ελληνικού κράτους μέχρι τη δη-
μαρχία μιας περιοχής όπως ο Βύρωνας ή την 
προεδρία μιας γυναικείας ομάδας μπάσκετ, 
όπως ο Αθηναϊκός. Που επί των ημερών του 
πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο» σημειώνει ο αρ-
θρογράφος. 

Η έκθεση του Νίκου Χαρδαλιά στη δη-
μοσιότητα, είχε ως αποτέλεσμα να δεχτεί 
ακόμα και αηθείς επιθέσεις. Χαρακτηριστι-
κή περίπτωση το πρωτοσέλιδο του «Μακε-
λείου» (13/3/20) για δήθεν παραβίαση των 
προληπτικών μέτρων της κυβέρνησης από 
την επιχείρηση της συζύγου του με τον συ-
κοφαντικό τίτλο «Χρήμα πάνω από τα φέρε-
τρα». Βέβαια, η επίθεση από μια εφημερίδα 
που δημοσιεύει συχνά fake news και είχε 
στηρίξει τη Χρυσή Αυγή μπορεί να θεωρηθεί 
και παράσημο...

Φλοράν Σελάϋ

Ένας Βυρωνιώτης στη μάχη κατά του κορωνοϊού
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Νίκος Χαρδαλιάς κατά την καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση των πολιτών από την Πολιτική Προστασία, για τα μέτρα καταπολέμησης του κορωνοϊού.

Χιουμοριστικό meme (διαδικτυακό μιμίδιο) που κυκλοφόρησε
στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

με αφορμή την απαγόρευση κυκλοφορίας.
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Μ πορεί εν μέσω κρίσης κορωνοϊού, το κλίμα 
μεταξύ των επικεφαλής δημοτικών παρα-

τάξεων να είναι καλό μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο 
δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης αντέδρασε 
έντονα όταν η «Νέα Εποχή Βύρωνα» με επικεφα-
λής τον Χρήστο Γώγο, τον κατήγγειλε ότι αρνείται 
να προβεί σε απολύμανση των δημόσιων χώρων 
στο Δήμο.

Ειδικότερα, στις 18 Μαρτίου, σε ανακοίνωση της 
παράταξης Γώγου αναφερόταν τα εξής: «Θέλω να 
γνωρίζετε πώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην 
καθαριότητα και στην αποκομιδή σκουπιδιών γιατί 
20 άτομα πήραν άδειες ειδικού σκοπού.

Ο δήμαρχος ακύρωσε το ραντεβού με τούς επι-
κεφαλής. Θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη γνώση. 
Δεν δέχθηκε την πρότασή μας να απολυμανθούν 
οι κοινόχρηστοι χώροι του δήμου. Αμφισβήτησε 
την αποτελεσματικότητα και είπε πώς δεν έχει τα 
χρήματα να το κάνει και αντί αυτού θα προτιμού-
σε να προσλάβει 4 οδηγούς προσωρινά. Αλήθεια; 
Τότε γιατί αύριο 18/3/20 κλείνετε για απολύμανση 
το δημαρχείο;

Γιατί είστε συνέχεια πίσω από τις εξελίξεις; Στις 
προτάσεις που του καταθέσαμε τηλεφωνικά ήταν. 
1  Άμεση πρόσληψη 20 ατόμων στην καθαριό-
τητα. 2  Λειτουργία εθελοντικού ιατρείου ενημέ-
ρωσης και πρόληψης για τον κορωνοϊό. 3  Περι-
διάβαση των δημόσιων χώρων οι επικεφαλής με 
στόχο το μήνυμα μένουμε σπίτι. 4  Σε συνέργεια 
με τον ΕΟΔΥ και τον ΙΣΑ αξιολόγηση και τεστ των 
δημοτών βάσει των ισχυόντων από τον ΕΟΔΥ. (Το 
ανακοίνωσε ο Δ. Αθηναίων) για τον εαυτό τους στα 

δημοτικά τους ιατρεία 5  Ενίσχυση και υποστήρι-
ξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για τούς 
μοναχικούς του δήμου. 6  Και βέβαια απολύμαν-
ση όπως προανέφερα στους δημόσιους χώρους 
και στα παγκάκια. 7  Επτά ημέρες λειτουργίας επί 
24ώρης βάσης του Κέντρου Υγείας. 8  Καθημε-
ρινή απολύμανση των αυτοκινήτων καθαριότητος 
μετά την βάρδια τους. Αν όχι τώρα πότε;»

Την επόμενη μέρα, ο δήμαρχος απάντησε με 
δήλωση-ανακοίνωση: «Εν μέσω μίας κρίσης δη-
μόσιας υγείας άνευ προηγουμένου, ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γώγος επιλέγει να 
εξαπολύσει μία επίθεση στερούμενη πολιτικού 
ήθους που δυστυχώς δεν αρμόζει ούτε στην θέση 
του, αλλά ούτε και στην ιδιότητά του. Οι χαρακτη-

ρισμοί του περί «κατοχής της απόλυτης γνώσης» 
από την μεριά της εκλεγμένης δημοτικής αρχής 
της πόλης επιστρέφονται χωρίς περαιτέρω σχολι-
ασμό.

Σε ό,τι αφορά στην ακύρωση του «ραντεβού με 
τους επικεφαλής», σε μία εποχή που ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός της χώρας πραγματοποιεί ραντεβού με 
τους αρχηγούς κομμάτων μέσω τηλεδιάσκεψης με 
στόχο τον περιορισμό των διά ζώσης συναντήσεων, 
ο κ. Γώγος, όντας και ο ίδιος γιατρός, μας εγκαλεί 
γιατί κι έπειτα από προτροπή επικεφαλής άλλων 
παρατάξεων ακολουθήσαμε τις οδηγίες του Υπουρ-
γείου Υγείας για τον περιορισμό των διά ζώσης και 
μάλιστα ομαδικών συναντήσεων. Αντί αυτών προ-
κρίναμε τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την κα-

τάθεση προτάσεων από την αντιπολίτευση η οποία, 
πλην του κ. Γώγου, έχει ανταποκριθεί θετικά.

Τέλος, αναφορικά με τις προτάσεις του, για την 
πλειονότητα των οποίων η Δημοτική Αρχή ενημε-
ρώθηκε μόνο μέσω της βιαστικής ανακοίνωσής 
του, δυστυχώς για μία ακόμα φορά ο κ. Γώγος 
«παραβιάζει ανοικτές πόρτες», καθώς ήδη από 
αυτή την εβδομάδα η ανάδοχος εταιρεία ξεκινά 
ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις καθαρισμού και 
απολύμανσης στις πλατείες και στους δημόσιους 
χώρους του Βύρωνα. Η δε πρόσληψη προσωπικού 
10 ατόμων (σ.σ: στην καθαριότητα) αφορά στην 
πρώτη (και όχι βεβαίως τελευταία) φάση της έκτα-
κτης ενίσχυσης του δυναμικού του Δήμου μας.

Η δημοτική αρχή του Βύρωνα θα συνεχίσει να 
τηρεί, όπως οφείλει, υπεύθυνη στάση εν μέσω της 
πανδημίας που πλήττει και την χώρα μας και θεω-
ρεί ευπρόσδεκτες όλες τις προτάσεις που υποβάλ-
λονται από πολίτες και παρατάξεις, όπως έχουμε 
αποδείξει στην πράξη μέχρι σήμερα.

Νωρίτερα από τους περισσότερους άλλους 
Δήμους λάβαμε αποφάσεις για απολυμάνσεις, 
σφραγίσεις δημοσίων χώρων, ενημερώσεις του 
προσωπικού, ενίσχυση με προσωπικό της δρά-
σης «Βοήθεια στο Σπίτι», ηλεκτρονικές συναλλα-
γές και μία πλειάδα άλλων μέτρων για τις οποίες 
ενημερώσαμε έγκαιρα και ψύχραιμα τους πολίτες, 
χωρίς τυμπανοκρουσίες και επικοινωνιακά σόου. 
Αρνούμαστε κατηγορηματικά να διολισθήσουμε 
σε μικροπολιτικές και ευκαιριακές κινήσεις με 
φόντο μία τόσο σοβαρή κρίση. Οι πολίτες, λοιπόν, 
βλέπουν και κρίνουν».

Έ να βήμα παραπάνω σε σχέση με 
την πρόταση άλλων παρατάξεων 

για απαλλαγή των καταστημάτων από 
δημοτικά τέλη και τέλη κοινοχρήστων 
χώρων, για το διάστημα που παραμένουν 
κλειστά λόγω της πανδημίας, κάνει η 
«Δύναμη Ελπίδας» του Αλέξη Σωτηρό-
πουλου, με δελτίο Τύπου (13/4/20). 

Τη συγκεκριμένη πρόταση εισηγήθη-
καν ενόψει του Δημοτικού Συμβουλίου 
της Μ. Τρίτης 14/4, οι παρατάξεις Γείτονα 
(23/3/20), Μπαντή (26/3/20), η δημοτική 
αρχή Κατωπόδη (30/3/20) και η παράταξη 
Σάρολα (9/4/20).

Η παράταξη Σωτηρόπουλου προτείνει 
επιπρόσθετα την απαλλαγή από τα τέλη 
έως το τέλος του έτους για όσες επιχει-
ρήσεις ανεστάλη η λειτουργία τους. Επί-
σης, υποστηρίζει την αντικατάσταση των 
εσόδων αυτών με ενίσχυση από ΚΑΠ ή 
ΠΔΕ, δηλαδή διεκδίκηση κρατικής χρη-
ματοδότησης.

Παράλληλα, εισηγείται την απαλλαγή 
από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο, 
εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής 
της σύμβασης εργασίας τους για όσο διά-
στημα διαρκεί αυτή και έκπτωση 50% για 
όσους είναι σε καθεστώς εκ περιτροπής 
εργασίας.

Άλλες προτάσεις του κ. Σωτηρόπου-

λου, όπως η αναστολή καταβολής μι-
σθωμάτων κυλικείων που εκμισθώνει ο 
Δήμος για όσο διάστημα δεν λειτουργούν 
και η επιστροφή στους πολίτες χρημάτων 
για ανταποδοτικά προγράμματα που δεν 
έλαβαν χώρα ταυτίζονται με εκείνες της 
Βασιλικής Σάρολα.

Κάποιες από τις προτάσεις του κ. Σω-
τηρόπουλου, όπως η έκτακτη ενίσχυση 
(όχι δανεισμός) των δήμων και το πά-
γωμα μέχρι τέλος του έτους των τόκων 
που πληρώνουν προς το Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, εξαρτούνται 

από την κυβέρνηση. Αποτελούν δηλαδή 
προτροπή διεκδίκησης για το Δήμο. Το 
ίδιο ισχύει για τη χορήγηση του έκτακτου 
δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους στην 
Καθαριότητα που διεκδικεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ 
από την κυβέρνηση.

Κάποιες ακόμα, εξαρτούνται μεν από 
απόφαση του Δήμου αλλά προϋποθέτουν 
κρατική έγκριση. Αυτό ισχύει ακόμα και 
για προσλήψεις έκτακτου προσωπικού. 
Ο κ. Σωτηρόπουλος πρότεινε προσλήψεις 
στην καθαριότητα και στην κοινωνική 
υπηρεσία καθώς και κοινωνικών λει-

τουργών και ψυχολόγων για ψυχολογική 
υποστήριξη πολιτών και αντιμετώπιση 
ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό θα μπο-
ρούσε να γίνει μέσω του προγράμματος 
κοινωφελούς απασχόλησης.

Ορισμένες από τις προτάσεις Σωτηρό-
πουλου, εφαρμόζονται ήδη από τη δημο-
τική αρχή και προφανώς ο ίδιος προκρί-
νει τη συνέχιση των σχετικών δράσεων. 
Τέτοιες είναι οι συνεχείς απολυμάνσεις 
κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 
εγκαταστάσεων, η τηλεφωνική γραμμή 
ψυχολογικής στήριξης (που λειτουργεί με 
περιορισμένο ωράριο) και η απαλλαγή 
των γονέων από τροφεία των Παιδικών 
Σταθμών για όσο διάστημα παραμένουν 
κλειστοί. Επίσης, ο Δήμος υλοποιεί το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», αν και ο 
κ. Σωτηρόπουλος τονίζει την ανάγκη «κα-
τάλληλης στελέχωσης και εξοπλισμού».

Αναλυτικά, οι υπόλοιπες προτάσεις 
του, η υλοποίηση των οποίων εξαρ-
τάται αμιγώς από αποφάσεις του Δή-
μου, συμπεριλαμβάνουν: Αποκομιδή 
απορριμμάτων και Σαββατοκύριακα για 
προστασία της δημόσιας υγείας. Χορή-
γηση ολόσωμης φόρμας μίας χρήσης και 
λοιπών ΜΑΠ (γαντιών μίας χρήσης, μα-
σκών μίας χρήσης, υγρού σαπουνιού και 
αντισηπτικού) σ` όλο το προσωπικό που 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Αύξη-
ση ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
ανά εργαζόμενο για Σαββατοκύριακα, 
απογεύματα και αργίες. Πλήρης ψη-
φιοποίηση διαδικασιών Δήμου-πολίτη. 
Έκτακτη αιμοδοσία λόγω των σοβα-
ρών ελλείψεων που παρατηρούνται από 
την έναρξη της πανδημίας. Δημιουργία 
ψηφιακών προγραμμάτων από προσω-
πικό παιδικών σταθμών για δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών. Δημιουργία 
ψηφιακού αρχείου πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων δήμου και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση πολιτών σ’ αυτό. Τοποθέτη-
ση κλιματιστικών μηχανημάτων στις σχο-
λικές αίθουσες που απαιτούνται για τυχόν 
διεξαγωγή πανελληνίων εξετάσεων τον 
Ιούλιο. Μίσθωση χώρων για στέγαση 
από Δήμους αστέγων και διασφάλιση της 
σίτισης τους. Χορήγηση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών/τάμπλετ σ` όσους μαθητές 
δεν έχουν τα οικονομικά και υλικά μέσα 
να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα 
μαθήματά τους. Ενίσχυση και διεύρυν-
ση δικαιούχων κοινωνικού συσσιτίου με 
συμβάσεις με καταστήματα εστίασης της 
πόλης. Συνεργασία με Ιερά Μητρόπολη 
και ζωντανή μετάδοση στην ιστοσελίδα 
του Δήμου των λειτουργιών της Μ. Εβδο-
μάδας από Ιερούς Ναούς της πόλης μας.

Αντιπαράθεση Xρήστου Γώγου & δήμαρχου Βύρωνα
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Μέτρα για την οικονομική πανδημία




