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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στην πρώτη του μετεκλογική συνέντευξη ο κ.
Βοσκόπουλος αναφέρεται
στο Νομικό Πρόσωπο που
διαχειρίζεται τους Παιδικούς Σταθμούς και τα

Ο διάσημος Καισαριανιώτης φωτορεπόρτερ
Άρης Σαρρηκώστας που κατέγραψε την
εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο, μας μιλάει
για τη δουλειά του.

ΚΑΠΗ καθώς και σε άλλα

σελ. 12-13

επίκαιρα θέματα.

ΒΥΡΩΝΑΣ
«Χωρίς την οριακή μας πλειοψηφία, το Ν.Π.
«Μανωλίδης» δεν μπορεί να διοικηθεί»

σελ. 8-9

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Συμβιβαστική πρόταση της δημοτικής
αρχής για το θέμα της ανακύκλωσης των
μπαζών στον Υμηττό.
σελ. 4

Ο ιστορικός Μιχάλης Βαρλάς φέρνει στο φως μια άγνωστη φωτογραφία της παλιάς Αγοράς του Βύρωνα του 1926 και μας διηγείται τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. σελ. 15

[Editorial]
[Βύρωνας]

Editorial

Η πρόταση της παραχώρησης χώρου στο
πάρκο του Αη Γιάννη Καισαριανής σε ιδιώτες προκειμένου να λειτουργήσουν ένα χριστουγεννιάτικο χωριό από τις 7 Δεκεμβρίου
έως τις 6 Ιανουαρίου 2020, απορρίφθηκε
από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Νοεμβρίου.
Και επειδή με την απλή αναλογική η παράταξη του δημάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου
είναι μειοψηφική, δεν πέρασε.
Τα αντισταθμιστικά για τον Δήμο Καισαριανής όπως ο χριστουγεννιάτικος στολισμός
σημείων της πόλης από τους ιδιώτες και
η παροχή 60 εισιτηρίων για τις ευπαθείς
ομάδες, θεωρήθηκαν ανεπαρκή.
Για την «Λαϊκή Συσπείρωση» του Ηλία Σταμέλου και την «Ανυπόταχτη Καισαριανή»
του Μιχάλη Μιλτσακάκη, η αρνητική ψήφος είχε ιδεολογικό πρόσημο. Ο κομμουνιστής Σταμέλος δεν θα μπορούσε να δεχτεί, για παράδειγμα, τα παιδιά της πόλης
να χρεώνονται εισιτήριο για ένα καρουζέλ.
Ως δήμαρχος, διοργάνωνε δωρεάν εκδηλώσεις με εθελοντές. Κινητοποιούσε τα
σχολεία, τους προσκόπους, τα ΚΑΠΗ, τον
Μικρασιατικό Σύλλογο και καλούσε κάποια
καλλιτεχνικά σχήματα που παρείχαν τις
υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς π.χ. Μουσικό
Σχολείο Αλίμου.
Το συγκεκριμένο μοντέλο εθελοντισμού
έχει χρησιμοποιηθεί εν μέρει και στο Βύρωνα π.χ. σχολικές χορωδίες. Με τη διαφορά ότι ο Δήμος Βύρωνα πλήρωνε παράλληλα ιδιώτες για να παρέχουν δωρεάν
show στους δημότες. Καμία από τις υπηρεσίες των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
δεν παρέχονταν επί πληρωμή στον δημότη
ή στα παιδάκια.
Η αντίθεση των παρατάξεων «Πρώτη Φορά
Καισαριανή» της Μπεττίνας Γραφίδου και
«Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής» της
Άννα Παραγυιού δεν είχε ιδεολογικό χαρακτήρα αν και η κυρία Γραφίδου αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα των εθελοντικών
δράσεων. Η ίδια άλλωστε έχει δώσει το παράδειγμα με μια μεγάλη γιορτή χορού που
διοργάνωσε σε προεκλογική εκδήλωση της
παράταξης της.
Η κυρία Παραγυιού έθεσε θέματα που είχαν να κάνουν με την ασφάλεια και διακινδύνευση του πρασίνου, την επάρκεια της
ηλεκτροδότησης, την ανάγκη τοποθέτησης
χημικών τουαλετών λόγω μη προβλεπόμενης επάρκειας αυτών της δημοτικής καφετέριας.
Σε αντίθεση με τον Δήμο Αθηναίων, στην
Καισαριανή υπάρχει μεγάλη απροθυμία στο
να παρασχεθούν υπηρεσίες επί πληρωμή
στα παιδιά στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, με εξαίρεση την πώληση κάποιων αγαθών π.χ. έκθεση βιβλίου. Γι’αυτό, η κυρία Γραφίδου πρότεινε, η
Κοινωφελής Επιχείρηση να δημιουργήσει η
ίδια χριστουγεννιάτικο χωριό νοικιάζοντας
υποδομές αντί να το αναθέσει σε ιδιώτες.
Η καταψήφιση της πρότασης της δημοτικής αρχής την υποχρεώνει να επεξεργαστεί εναλλακτική λύση. Ο χρόνος μέχρι τα
Χριστούγεννα, δυστυχώς, δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Ένα πετυχημένο σχέδιο θα
χρειαζόταν προετοιμασία μηνών.

Φλοράν Σελάϋ,
αρχισυντάκτης
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[Όρος Υμηττός]

Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr

Ν Ε Ο Σ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Σ Π ΑΥ
Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν ΤΑ Τ Ο Σ

Δυσαρέσκεια για την απερχόμενη διοίκηση
Ο

δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος εξελέγη
πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας &
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) στις 19 Νοεμβρίου. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Γιώργος Χατζηδάκης.
Τακτικό Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
(Ε.Ε.) του ΣΠΑΥ, εξελέγη ο αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Κρωπίας Θεόδωρος Γρίβας. Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου (παρ. δημάρχου) Λάμπρος
Γούμενος.

Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας –
Δασοπυρόσβεσης Βύρωνα Σταύρος Σαλαγιάννης, εξέφρασε δημόσια τη στήριξή
του προς τον δήμαρχο Γλυφάδας για την
κριτική του προς τον ΣΠΑΥ. Ο κ. Σαλαγιάννης υποστηρίζει ότι η απερχόμενη διοίκηση
έδειξε «πλήρη αδιαφορία» για τις εθελοντικές ομάδες του Υμηττού, τονίζοντας ότι «η
διαφορά σε σχέση με την προεδρία Χαρδαλιά, ήταν αισθητή».
Η κρίση είναι και οικονομική καθώς ενώ η
απερχόμενη διοίκηση παρέλαβε αποθεματικό 800.000 ευρώ (από τη διοίκηση
Χαρδαλιά στο τέλος του 2014), παρέδωσε υπόλοιπο μόλις 150.000 ευρώ στη
νέα διοίκηση Κωνσταντάτου-Χατζηδάκη.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν οι
20 από τους 22 εκλέκτορες-μέλη του Δ.Σ.
του ΣΠΑΥ, εκ των οποίων από τον Δήμο
Βύρωνα, ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης
και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Γώγος και από την Καισαριανή, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Μάνος Κιτσέλλης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)
Πλατεία Δημάρχου Π. Μακρή 6α, Καισαριανή
•
Φιλολάου 62, Παγκράτι •

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

•
Υμηττού & Φορμίωνος
Κολοκοτρώνη 1-3

Ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει τα ηνία του
ΣΠΑΥ εν μέσω κρίσης καθώς ο Δήμος Γλυφάδας εκ των πλουσιότερων Δήμων-μελών
του Συνδέσμου, έχει εκφράσει την πρόθεσή
του να αποχωρήσει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Γλυφάδας της 13ης Νοεμβρίου, ο
δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου και οι
δημοτικοί του σύμβουλοι επέκριναν δριμύ-

Έτσι η πρόκληση είναι τεράστια για τον νέο
πρόεδρο του ΣΠΑΥ και δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης που καλείται να υλοποιήσει περισσότερα έργα από την προηγούμενη διοίκηση με λιγότερα χρήματα.

Τα μέλη της νεοεκλεγείσας Εκτελεστικής Επιτροπής, από αριστερά: Λάμπρος Γούμενος,
Γιάννης Κωνσταντάτος, Γιώργος Χατζηδάκης και Θεόδωρος Γρίβας.

τατα το έργο της απερχόμενης διοίκησης
των Βασίλη Βαλασόπουλου (τέως προέδρου ΣΠΑΥ, δημάρχου Ηλιούπολης) και
Παναγιώτη Αγγελόπουλου (τέως αντιπροέδρου και νυν δημοτικού συμβούλου
Ζωγράφου) θέτοντας ζήτημα ανταποδοτικότητας για την οικονομική συνδρομή τους

στον ΣΠΑΥ. Ωστόσο, το Δ.Σ. αποφάσισε να
δώσει μια πίστωση χρόνου στη νέα διοίκηση πριν διαβούν τον Ρουβικώνα της αποχώρησης από το Σύνδεσμο.
Μεταξύ των δυσαρεστημένων από την
απερχόμενη διοίκηση, ο επικεφαλής της

Μέλη του ΣΠΑΥ, κύριος σκοπός του οποίου
είναι η προστασία του δάσους του Υμηττού από φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες,
είναι οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Βάρης Βούλας – Βουλιαγμένης, Βύρωνα, Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Κρωπίας,
Παιανίας και Παπάγου – Χολαργού.
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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς.
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές δε
δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, δελτία
τύπου, ανακοινώσεις ή επιστολές τρίτων,
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της
εφημερίδας.

www.epikoinonia.info
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[Βύρωνας]

[Βύρωνας]

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

Η δημοτική αρχή αποδέχτηκε τις περισσότερες θέσεις του Σωματείου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ «Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Ραντεβού την Παρασκευή 06/12 στην Καραολή & Δημητρίου
Η
κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος
άνθρωπος του Βύρωνα» πραγματοποίησε ακόμη μια επιτυχημένη
δράση, στην πλατεία του Αγίου Λαζάρου, στις 24 Νοεμβρίου.

Οι εθελόντριες μαγείρεψαν, γευμάτισαν και μοίρασαν 150 μερίδες λαχταριστής κρεατόσουπας με πολλά
λαχανικά και πολύ αγάπη!!
Σας περιμένουν ξανά την Παρασκευή
06/12 στην Καραολή και Δημητρίου
κοντά στη λαϊκή αγορά.

Ο δήμαρχος Άκης Κατωπόδης υποχώρησε στις πιέσεις του σωματείου
και της αντιπολίτευσης.

Εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα, κατά τη διάρκεια
κατάληψης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, στα έδρανα του προεδρείου. Από
αριστερά: Κώστας Μηναΐδης (μέλος Δ.Σ.), Πελαγία Μπίκα (γενική γραμματέας) και
Χρήστος Παναγιωτόπουλος (πρόεδρος).

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα
αποφάσισε στις 15 Νοεμβρίου, να
συναφθεί 5μηνη σύμβαση με εταιρεία
που θα μεταφέρει για ανακύκλωση περίπου 1.000 τόνους μπαζών που βρίσκονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων του Δήμο Βύρωνα
στον Υμηττό.
Είχε προηγηθεί η ματαίωση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου με
το ίδιο θέμα στις 11/11, ύστερα από
κατάληψη της αίθουσας από το ΔΣ
του σωματείου εργαζομένων του
Δήμου Βύρωνα και αποχώρηση των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Η αρχική πρόταση της δημοτικής αρχής προκάλεσε αντιδράσεις διότι προέβλεπε διετή σύμβαση με εταιρία για
τη μεταφορά των μπαζών καθώς και
άλλες δύο αντίστοιχες προτάσεις σύμβασης με εταιρίες για την ανακύκλωση
του γυαλιού (με την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης - Ε.Ε.Α.Α.)
και των ρούχων (με τη Recycom). Για
το σωματείο, η εισήγηση της δημοτικής
αρχής άνοιγε την πόρτα για την «εισβολή ιδιωτικών εταιρειών και εργολάβων
στη διαχείριση των απορριμμάτων του
Δήμου» και αυτό δεν μπορούσε να γίνει δεκτό.
Στη νέα συνεδρίαση η δημοτική αρχή,
προσήλθε με μια συμβιβαστική πρόταση, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο
στο θέμα της απομάκρυνσης, μεταφοράς και ανακύκλωσης των μπαζών από
τον Υμηττό.

Μπάζα στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Βύρωνα
(φωτογραφία Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα, παράταξη Βασιλικής
Σάρολα).

Πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα, αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία: 1● Να «παγώσουν»
προσωρινά οι συμβάσεις για την ανακύκλωση γυαλιού και ρούχων, που δεν
είναι τόσο επείγουσες, σύμφωνα με
ανακοίνωση της δημοτικής αρχής. 2●
Να συναφθεί 5μηνη σύμβαση με εταιρεία που θα μεταφέρει για ανακύκλωση περίπου 1.000 τόνους αδρανών
υλικών που βρίσκονται στο Σταθμό
Μεταφόρτωσης στον Υμηττό 3● Να
αρχίσει καμπάνια ενημέρωσης προς
τους κατοίκους της πόλης για τους
κατάλληλους τρόπους απομάκρυνσης
των μπαζών τους 4● Να προχωρήσει
ένας συνολικός επανασχεδιασμός της
καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα και
του προγράμματος ανακύκλωσης, από
τις αρχές του νέου έτους, μέσω Δημό-
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σιας Διαβούλευσης με τη συμμετοχή
των δημοτικών παρατάξεων, του ΔΣ
του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο
και όλων των δημοτών του Βύρωνα.
Την απόφαση καταψήφισαν οι παρατάξεις των κ. Βαγγέλη Γείτονα και
Τάσου Μαυρόπουλου ενώ την υπερψήφισαν οι παρατάξεις του δημάρχου
Άκη Κατωπόδη, των κ. Χρήστου Γώγου (που χαιρέτισε τον συμβιβασμό με
ανακοίνωση) και Αλέξη Σωτηρόπουλου και με επιφύλαξη οι παρατάξεις
Μίλτου Μπαντή και Βασιλικής Σάρολα.
«Η αναδίπλωση της δημοτικής αρχής είναι μια σημαντική εξέλιξη και
νίκη, δείχνει ξεκάθαρα ότι όταν υπάρχει
όραμα και ανιδιοτελής υπεράσπιση του

δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών
τίποτε δεν είναι ανέφικτο» υποστηρίζει
με ανακοίνωσή του (18/11) το σωματείο εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα.
Παράλληλα όμως, το σωματείο τονίζει
ότι «δεν συμφώνησε με την εισήγηση της πεντάμηνης ανάθεσης σε
εταιρεία» και διατυπώνει για άλλη μια
φορά την πρόταση του: 1● Άμεση
απομάκρυνση των αδρανών υλικών
που έχουν συγκεντρωθεί στο σταθμό
μεταφόρτωσης στο Βουνό και να σταματήσει ο Δήμος να μεταφέρει αδρανή
υλικά και μπάζα στο Υμηττό. 2●Άμεσο
αλλά και μακροπρόθεσμο επανασχεδιασμό της υπηρεσίας καθαριότητας
χωρίς την συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών. Αγορά μηχανημάτων, φορτηγών , πρόσληψη μόνιμου προσωπικού,
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των
εργαζομένων, κλπ. 3● Ενίσχυση της
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
Τοποθέτηση περισσοτέρων κάδων και
για περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά.
Ο Δήμος Βύρωνα είναι ο μοναδικός
Δήμος που κάνει διαλογή στην πηγή
και δεν συμμετέχει στην κοροϊδία των
λεγομένων μπλε κάδων της ιδιωτικής
εταιρίας ΕΕΑΑ Α.Ε. 4● Για το γυαλί
διαμορφώνουμε κατάλληλα άμεσα το
φορτηγό του δήμου και το περισυλλέγει ο Δήμος και 5● Να σταματήσουν
οι μέχρι σήμερα συμβάσεις με τις ιδιωτικές εταιρείες (ηλεκτρικές συσκευές
και εγκαταλελειμμένα οχήματα), να ληφθούν μέτρα ώστε να τα περισυλλέγει
και να τα μεταφέρει ο Δήμος .

Αναποδογύρισε αυτοκίνητο
στην οδό Μεσολογγίου

Φωτογραφίες από
Κοσμά Τσιάκαλο

Α

κόμα ένα τροχαίο ατύχημα, με το αυτοκίνητο να καταλήγει ανάποδα στο οδόστρωμα,
σημειώθηκε το πρωί της 23ης Νοεμβρίου, στον
Βύρωνα, στην οδό Μεσολογγίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον
έλεγχο του αυτοκινήτου, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στην συνεχεία αναποδογύρισε. Ωστόσο, φάνηκε τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Το συγκεκριμένο είναι το πέμπτο τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο, που γίνεται μέσα σε
λίγους μήνες στον Βύρωνα.

ΈΚΛΕΙΣΕ Η Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ
– ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Νέοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων
στις γειτονιές του Βύρωνα

Εξυπηρέτηση μόνο στο Παγκράτι

Έ

κλεισε για πάντα, από τις 8 Νοεμβρίου η Δ.Ο.Υ.
Βύρωνα μετά από απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας
της Φορολογικής Διοίκησης. Από τις 11 Νοεμβρίου,
οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα),
που υπάγονται στο συγκεκριμένο παράρτημα εξυπηρετούνται από τη ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών που βρίσκεται
στην οδό Δαμάρεως 175 στην Γούβα.
Έτσι, οι κάτοικοι του Βύρωνα και της Καισαριανής
εξυπηρετούνται πλέον μαζί με αυτούς του Παγκρατίου, της Γούβας και του Νέου Κόσμου.
Σε ανακοίνωσή της πάντως η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι
με τη συγχώνευση αυτή εξοικονομούνται ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, με στόχο την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος.

Ξεκίνησε τον Νοέμβριο, η αντικατάσταση των παλαιών σιδερένιων κάδων απορριμμάτων (χωρητικότητας 1.100lt) στις γειτονιές του Βύρωνα, με καινούριους πλαστικούς κάδους ίδιου
μεγέθους.
Ήδη έχουν τοποθετηθεί 250 μεγάλοι κάδοι σε διάφορα σημεία
της πόλης, ενώ μέχρι το τέλος του προγράμματος θα έχουν
αλλάξει 780 από τους 1.360 μεγάλους κάδους που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή.
Παράλληλα γίνεται αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων μικρότερων πλαστικών κάδων (260lt, κόκκινου χρώματος), για
την κάλυψη των αναγκών μονοόροφων – διόροφων κτηρίων
και επαγγελματικών χώρων.
Το πρόγραμμα αντικατάστασης των κάδων απορριμμάτων, συνολικού ύψους 170.000€, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους
του Δήμου Βύρωνα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις
αρχές του νέου έτους.
Επιπλέον, το δυναμικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα ενισχύεται με 21 μόνιμους εργαζόμενους, που
προέρχονται από τους οριστικούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ
του ΑΣΕΠ.
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[Kαισαριανή]

[Kαισαριανή]

Π Ε Ρ Ι Π ΑΤ Η Τ Ι Κ Η Ο Μ Α Δ Α Υ Μ Η Τ Τ Ο Υ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΩΝ

Π ε ζο π ο ρ ί α σ τ ο Δ ρ α κ ό σ π ι τ ο

Ο αντιδήμαρχος κάλεσε την Αστυνομία στον Παιδικό Σταθμό

Τ

Φωτογραφία του
περιπατητή
Χρήστου
Πουργούρη
ην Κυριακή 24 Νοεμβρίου, η Περιπατητική
Ομάδα
Υμηττού
(Π.Ο.Υ.)
διοργάνωσε μια ακόμη πετυχημένη πεζοπορία
για
τα
μέλη
της
στο
βουνό.
Οι
Φωτογραφία του περιπατητή Γιώργου Παπαμήτσου. πάνω
από 80 εκδρομείς έδωσαν ραντεβού στις 8.45 το πρωί, στο Πυροφυλάκειο Καισαριανής στην είσοδο του αισθητικού δάσους. Με ενδιάμεση στάση στον λόφο
των Ταξιαρχών έφτασαν στο αρχαίο λατομείο «Καράβι» και το Δρακόσπιτο.
Επέστρεψαν από την Καλοπούλα, το αναψυκτήριο του Δήμου Καισαριανής. Η
όμορφη διαδρομή 8,28 χλμ. σε ύψος 559 μέτρων κράτησε περίπου τρεισήμισι
ώρες. Η Περιπατητική Ομάδα Υμηττού, έχει την έδρα της στην Καισαριανή (Οδεμησίου 12, Τηλ.: 6938283898).

Οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Φασκιώτης και Μαρία Βούρλου.

Η

«Λαϊκή Συσπείρωση» Καισαριανής κατήγγειλε με ανακοίνωσή της ότι στις
11 Νοεμβρίου, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Φασκιώτης «κάλεσε την Αστυνομία για να συλλάβουν» την
αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου «Λ.
Μανωλίδης» και δημοτική σύμβουλο της
«Λαϊκής Συσπείρωσης», Στέλλα Σαρηπαναγιώτου-Λήλου, εντός του 1ου Παιδικού Σταθμού την ώρα που εκεί βρίσκονταν γονείς και μικρά παιδιά.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει δύο γονείς πήγαν στον παιδικό σταθμό με απαίτηση τα
παιδιά τους να εγγραφούν στον παιδικό
σταθμό. Η κυρία Σαρηπαναγιώτου όπως
και το προσωπικό του Σταθμού, αρνήθηκαν
με αιτιολόγηση πως «τόσο ο κανονισμός
όσο και η παιδαγωγική πρακτική, δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση υπεράριθμων παιδιών και δεν μπορούν να γίνουν διακρίσεις».
Ωστόσο, οι δύο γονείς επέστρεψαν με τον
αντιδήμαρχο Γιώργο Φασκιώτη ο οποίος
κάλεσε την Αστυνομία για να απομακρύνει
από τον χώρο την κυρία Σαρηπαναγιώτου-Λήλου διότι οι απαντήσεις της δεν του
άρεσαν, όπως τονίζει η ανακοίνωση.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Νοεμβρίου, όπου το θέμα συζητήθηκε εν μέσω
έντασης, ο κ. Φασκιώτης δήλωσε ότι
«Ενήργησα εν βρασμώ ψυχής. Όπως πήγαι-

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόδημος Κατσαρέλλης και Στέλλα Σαρηπαναγιώτου-Λήλου

να στον Παιδικό σταθμό, συνάντησα έναν
αγανακτισμένο πατέρα, ο οποίος βλέποντας
με ρωτάει αν είναι ο δήμαρχος επάνω για να
τα κάνει λαμπόγυαλο. Μου λέει «Πάω στον
Παιδικό Σταθμό και με κοροϊδεύουνε. Έχω
το βρέφος στην αγκαλιά και θέλω να με εξυπηρετήσετε»».
Ο κ. Φασκιώτης υποστήριξε ότι η δημοτική
σύμβουλος προσπάθησε να αποδώσει ευθύνες στον δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο για το πρόβλημα επιδεικνύοντας ένα
έγγραφο που ανέφερε τον κ. Βοσκόπουλο
ως πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Μανωλίδης»
που διαχειρίζεται τους Παιδικούς Σταθμούς, τη στιγμή που η εκλογή του παρέμενε σε εκκρεμότητα.
Γι’αυτή την επίρριψη ευθυνών στη δημοτική αρχή ενώπιον των γονέων, τη «συκοφαντική δυσφήμηση» όπως εξήγησε, κάλεσε
την Αστυνομία. Ήθελε να υπάρξει καταγραφή του συμβάντος: «Ερχόμαστε από τις
2 Σεπτεμβρίου να απολογηθούμε για τον
σχεδιασμό της προηγούμενης δημοτικής
αρχής ενώ από τον Μάιο είχαν μπροστά
τους τις εγγραφές των βρεφών. Εγώ θα
απολογηθώ;». Διέψευσε ότι ήρθε σε αντιπαράθεση με τη δημοτική σύμβουλο μπροστά σε παιδιά, τονίζοντας ότι ο σχετικός
διάλογος έγινε στο γραφείο του Παιδικού
Σταθμού.

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης (Ηλίας Σταμέλος, Μπεττίνα
Γραφίδου, Άννα Παραγυιού και Μιχάλης Μιλτσακάκης) καταδίκασαν την
ενέργεια του αντιδημάρχου να καλέσει την
Αστυνομία ενώ ο δήμαρχος τη χαρακτήρισε «άστοχη κίνηση». Παράλληλα, όμως
ο κ. Βοσκόπουλος κατηγόρησε τη «Λαϊκή
Συσπείρωση» ότι λαϊκίζει πολιτικοποιώντας ένα ατυχές περιστατικό ενώ διαπιστώνοντας τις αντιδράσεις εναντίον του κ.
Φασκιώτη έκανε λόγο για «κανιβαλισμό».
Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι και ο ίδιος δέχτηκε πολλές άδικες κατηγορίες από «πολιτικούς αντιπάλους» στην πόλη αλλά δεν
το έκανε θέμα.
Τόσο η «Λαϊκή Συσπείρωση» του Ηλία Σταμέλου όσο η «Πρώτη Φορά Καισαριανή»
της Μπεττίνας Γραφίδου τόνισαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν διαφορετική αν η εκλογή του νέου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
«Μανωλίδης» δεν είχε καθυστερήσει τρεις
μήνες με ευθύνη της δημοτικής αρχής.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της (19/11),
η «Λαϊκή Συσπείρωση» σημειώνει ότι «Οι
παιδικοί σταθμοί ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο «Λ. Μανωλίδης» που μέχρι και σήμερα
δεν έχει ακόμα νέα διοίκηση και λειτουργεί
με την απερχόμενη για να εξασφαλίζεται η
λειτουργία των σταθμών (τροφοδοσία, μι-

Φωτογραφία του περιπατητή Χρήστου Πουργούρη

σθοδοσία εργαζομένων κ.λπ.). Το θέμα της
νέας σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του «Λ. Μανωλίδης» έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο φορές και η πρόταση της
νέας δημοτικής αρχής έχει καταψηφιστεί απ’
όλες τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις,
καθώς απαγορεύει στους φορείς-μέλη του
να ορίσουν μόνοι τους εκπροσώπους τους.
Με βάση το καταστατικό του Νομικού
Προσώπου «Λ. Μανωλίδης « το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη, 7
δημοτικούς συμβούλους, 2 πολίτες, τους
εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων και τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας
Παιδιού και από τους 4 φορείς χρήστες των
υπηρεσιών του «Λ. Μανωλίδης» (Α’ και Β’
ΚΑΠΗ, γονείς παιδικών σταθμών και γονείς
των ΑμεΑ). Όλες οι μέχρι σήμερα δημοτικές
αρχές πρότειναν την κατανομή των 9 πολιτικών θέσεων σε όλες τις δημοτικές δυνάμεις και οι φορείς όριζαν τους εκπροσώπους
τους. Αυτή ήταν και η πρόταση της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», η οποία υπερψηφίστηκε από
το σύνολο των υπολοίπων παρατάξεων».
Τέλος, η παράταξη του κ. Σταμέλου, κάλεσε τη δημοτική αρχή να φέρει πρόταση λύσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα της στέγασης των 35 βρεφών που
έχουν μείνει εκτός Παιδικών Σταθμών στην
Καισαριανή.

Φωτογραφία του περιπατητή Γιώργου Παπαμήτσου.

Ο ΜΑΔΑ ΔΡΑΣ Η Σ ΚΑ Ι ΣΑ Ρ Ι Α Ν Η Σ
Θε α τρ ικ ό «Ο Κα στα ν ά ς» α πό τ η ΣΙ Π ΥΛ Ο Ν

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Έκθεση φωτογραφίας, προβολή ταινίας και συναυλία

Μ

ε τη συναυλία «Εδώ Πολυτεχνείο» κορυφώθηκε το τριήμερο
εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής
για την επέτειο της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου (15-16-17 Νοεμβρίου)
στο δημαρχείο της πόλης.

Ο σκηνοθέτης Αντώνης Παπαδόπουλος
με τον συντονιστή της Ομάδα Δράσης
Νίκο Λάμπρου.

Η

Θεατρική Ομάδα «ΣΙΠΥΛΟΝ» από την Ένωση Μαγνησίας Μικράς Ασίας παρουσίασε το έργο «Ο καστανάς» στο δημαρχείο Καισαριανής, στις 23 Νοεμβρίου, μετά από
πρόσκληση της Ομάδας Δράσης για την Καισαριανή.
Στην ηθογραφική κωμωδία για τη Μικρασία του σκηνοθέτη Αντώνη Παπαδόπουλου,
συμμετείχαν οι Βέρα Βαρούτη, Κατερίνα Γεωργαρίου, Σοφία Ηλιάδου, Μαίρη Θωΐδου, Κλειώ Κοντού, Δώρα Νικολοπούλου, Καίτη Δενδάκη, Πόπη Σπανάκου, Κώστας Τσατσαρώνης, Βάσια Χειράκη και Ευγενία Πασπαλά (υποκριτική διδασκαλία).

Προηγήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του διεθνούς φήμης φωτογράφου του Πολυτεχνείου
Αριστοτέλη Σαρρηκώστα στις 14
Νοεμβρίου και η προβολή της ταινίας του Γρηγόρη Καραντινάκη «Η Χορωδία του
Χαρίτωνα» (16/11).
Τη συναυλία πλαισίωσαν ο Γιώργος Γουρζουλίδης στο πιάνο και το τραγούδι, ο
Βασίλης Χατζηλούκας στην κιθάρα, ο Διονύσης Διονυσόπουλος στο μπουζούκι και η Μαρία Αλαμανή με την υπέροχη φωνή της, που ερμήνευσαν εμβληματικά
τραγούδια της περιόδου της Δικτατορίας. Η ηθοποιός Ευδοκία Σουβατζή διάβασε
αποσπάσματα από το βιβλίο της Κίττυς Αρσένη «Μπουμπουλίνας 18».

Ανακοίνωση Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη
χρήση των αθλητικών χώρων της Καισαριανής

Σ

τις 7 Νοεμβρίου, το Γραφείο
Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής εξέδωσε ανακοίνωση
για τη χρήση αθλητικών χώρων
του Δήμου από μεγάλη ΠΑΕ (σ.σ:
τον Ολυμπιακό) ως απάντηση
στις καταγγελίες αθλητικών σωματείων της πόλης για αθέμιτο
ανταγωνισμό. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου στις 22/10/2019
τέθηκε το θέμα της έγγραφης διαμαρτυρίας των αθλητικών σωματείων: α) Πανιώνιος Καισαριανής, β) Φωστήρας Καισαριανής, γ) Μικρασιατικός Καισαριανής, δ) Γ.Σ. Καισαριανής
που αφορά στην αυθαίρετη χρήση αθλητικών χώρων του Δήμου
από μεγάλη ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ) και τις ακαδημίες της.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο ανοίγοντας το θέμα, το οποίο θα εισαχθεί ως τακτικό σε επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση των μελών
η οποία καταγράφεται αναλυτικά
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, συμφώνησε ομόφωνα να
προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Α) Έκδοση ανακοίνωσης του
Δήμου στα μέσα μαζικής ενημέ-

ρωσης με την οποία καλείται το
αθλητικό σωματείο της πόλης, ο
Εθνικός Αστέρας να διαγράψει
τα σύμβολα (σήμα και άλλα διακριτικά) της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη αυτής από τις εμφανίσεις, το
site και το facebook, της ομάδας.
Β) Απαγόρευση της αυθαίρετης
χρήσης των αθλητικών χώρων
του Δήμου Καισαριανής για τις
σχολές ποδοσφαίρου (ακαδημί-

ες) από ΠΑΕ. Η χρήση των αθλητικών χώρων του Δήμου Καισαριανής επιτρέπεται μόνο για τα
ερασιτεχνικά σωματεία της Καισαριανής.
Γ) Απαίτηση προς τον Εθνικό
Αστέρα να υιοθετήσει τα ανωτέρω, να προβεί σε ανάλογη ανακοίνωση και να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.
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[Συνέντευξη]

[Συνέντευξη]

Ο Δ Η Μ Α ΡΧ ΟΣ ΚΑ ΙΣΑΡ ΙΑΝΗΣ

«Χωρίς την οριακή μας πλειοψηφία,

Δ

ήμαρχε, ως πρώην μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου γνωρίζατε επακριβώς την κατάσταση
του Δήμου που θα παραλαμβάνατε
ως νέα διοίκηση ή αντιμετωπίσατε
εκπλήξεις;
Όταν έρχεται η στιγμή να διοικήσεις
καταλαβαίνεις το βάθος των προβλημάτων. Αυτά που γνωρίζαμε ήταν λίγα.
Γνωρίσαμε το καθεστώς! Παγιωμένες
αντιλήψεις στρεβλή νοοτροπία! Το καθεστώς, είναι σύστημα: να διοικείς χωρίς να είσαι στη διοίκηση! Το καθεστώς
χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:
διοίκηση χωρίς διαδικασίες, ανύπαρκτες υποδομές, κομματοκρατία, διαρκής άρνηση και οικονομική στενότητα.
Αυτή ήταν με δυό κουβέντες η διοίκηση Σταμέλου!
Οι πολίτες όμως, εμπιστεύονται τη νέα
δημοτική αρχή, το δείχνουν εμπράκτως
και μας ζητούν ανυπόμονα να κάνουμε
έργο που δεν έχει γίνει χρόνια τώρα
στην πόλη μας. Αυτό μας τιμά και μας
επιφορτίζει με μεγάλη ευθύνη. Τα αιτήματα των συμπολιτών μας τα βάζουμε
σε προτεραιότητα και προσπαθούμε
καθημερινά να τα εξυπηρετήσουμε
παρά τις συνεχείς τρικλοποδιές εκείνων που δεν θέλουν να πετύχουμε.
Προβλήματα παντού! Θα αναφερθώ
σε κάποια παραδείγματα.
Το κτίριο του δημαρχείου καταρρέει. Πέφτουν σοβάδες και όταν βρέχει
το κτίριο βουλιάζει. Το θέαμα με τους
κουβάδες που συλλέγουν νερό από την
οροφή στο εσωτερικό του, μαρτυρά
πολλά για την προηγούμενη δημοτική
αρχή. Παραλάβαμε το συσσίτιο του
Δήμου με ελάχιστες εξασφαλισμένες
χορηγίες και πολλές φορές οριακά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την παροχή του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι
η κατάσταση στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς όπου από τον Σεπτέμβρη
σαράντα περίπου βρέφη και οι οικογένειες τους έχουν μείνει απ’ έξω με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να προγραμματίσουν την ζωή τους. Αυτό το
πρόβλημα, κοινό σε πολλούς Δήμους
της Αττικής, ήταν ήδη γνωστό από την
προηγούμενη άνοιξη και η προηγούμενη διοίκηση δεν είχε κάνει καμία ουσιαστική προετοιμασία γι’ αυτό.
Όμως πάρα τις τόσες δυσκολίες κάνουμε διαρκώς σημαντικά πράγματα
και προσπαθούμε να καλύψουμε όλα
τα κενά που έχουμε παραλάβει και
αυτή την φορά σκοπεύουμε να λύσου-

Με τον νέο νόμο η αντιπολίτευση δικαιούται έναν εκπρόσωπο συνολικά,
στη περίπτωσή μας έχει 4, έναν για
κάθε παράταξη. Άλλη μια απάντηση
για τους επικριτές μας.

«Από τους κατοίκους της πόλης
μας εισπράττουμε το μήνυμα ότι η
πόλη είναι επιτέλους καθαρή».
με αυτά τα ζητήματα με τρόπο οριστικό στην βάση μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προγραμματισμού. Παράλληλα θέλουμε να συνδράμουμε όσο
μπορούμε στην δημιουργία ευχάριστου
κλίματος στην πόλη μας .
Τώρα για τα Χριστούγεννα, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη. Στα ξύλινα θα στηθούν ξύλινα σπιτάκια που
δημιουργούν ένα Χριστουγεννιάτικο
χωριό. Αυτό θα είναι η συμβολή της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) στην πόλη μας. Να
πούμε εδώ ότι τα έσοδα της ΚΕΔΗΚ
για το πρώτο δίμηνο της δημοτικής
μας αρχής αυξήθηκαν κατά 20.000€
ενώ τα έξοδα προμηθειών μειώθηκαν
κατά 4.000€, σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο της διοίκησης
Σταμέλου.
Το θέμα του ορισμού διοίκησης
του Νομικού Προσώπου «Λεωνίδας Μανωλίδης» που διαχειρίζεται τους Παιδικούς Σταθμούς και
τα ΚΑΠΗ απασχόλησε τρεις φορές το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς
να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση.
Η αντιπολίτευση υπερψήφισε την
πρόταση του κ. Σταμέλου. Κατηγορηθήκατε από τις παρατάξεις των
κυρίων Γραφίδου και Παραγυιού
ότι σε αντίθεση με τον δήμαρχο
Βύρωνα που έκανε παραχωρήσεις
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στην αντιπολίτευση όσον αφορά
την εκπροσώπηση, θέλετε να εκμεταλλευτείτε έναν αντιδημοκρατικό
Νόμο και να έχετε δυσανάλογα μεγάλη πλειοψηφία (8 προς 4) ακόμα
και σε βάρος της εκπροσώπησης
φορέων. Ποια είναι η θέση σας για
τη διοίκηση του «Μανωλίδης» και
πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε
το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων
για βρέφη στους Παιδικούς Σταθμούς της Καισαριανής;
Η πλειοψηφία μας είναι οριακή, δηλαδή 8 στα 15 μέλη και αναγκαία για
να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο. Είναι
υποκριτικό να ισχυρίζεται κάποιος, ενώ
στην πράξη έχει αποδείξει ότι δεν συνεργάζεται, ότι είναι αντιδημοκρατική
η απόφαση μου να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο. Ο κος Σταμέλος αρνείται πεισματικά να αποχωρήσει
από την προεδρία του «Λεωνίδας
Μανωλίδης». Καταθέτει σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, για λόγους δήθεν
δημοκρατικότητας, προτάσεις που είναι αντίθετες με το νόμο και στην ουσία μπλοκάρει τη διαδικασία εκλογής
νέας διοίκησης. Σαμποτάρει έτσι μαζί
με τους συνεργάτες του, την εύρυθμη
λειτουργία του νομικού προσώπου με
κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα ακόμα και στη μισθοδοσία των
εργαζομένων στο «Λεωνίδας Μανωλίδης».

Τώρα λοιπόν όσον αφορά στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
όπως ανέφερα και πριν, δυστυχώς
όταν αναλάβαμε η κατάσταση είχε ήδη
διαμορφωθεί καθώς είχε χαθεί όλος ο
πολύτιμος χρόνος κατά το προηγούμενο έτος. Από την πρώτη μέρα εξετάσαμε κάθε πιθανή λύση σε συνεργασία με
τις υπηρεσίες του Δήμου. Αυτή τη στιγμή ο «πρόεδρος» Ηλίας Σταμέλος δεν
θέλει να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης» για να συζητήσουμε το πρόβλημα.
Εμείς παράλληλα δημιουργούμε αυτές
τις μέρες υποδομή για τουλάχιστον τα
μισά από τα βρέφη που έχουν μείνει
εκτός βρεφονηπιακών σταθμών από
την περίοδο της θητείας του κυρίου
Σταμέλου. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή
τη στιγμή είναι ότι κανείς δεν ξέρει
πότε το υπουργείο θα στείλει εργαζομένους για τους παιδικούς σταθμούς.
Ο Δήμος προειδοποίησε με ανακοίνωση, ότι από το τέλος Οκτωβρίου,
οι υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και τεχνικών έργων θα λειτουργήσουν για τους επόμενους
4 μήνες με μειωμένο προσωπικό.
Ποιο είναι το πλάνο σας για την
καθαριότητα;
Από τους κατοίκους της πόλης μας
εισπράττουμε το μήνυμα ότι η πόλη
είναι επιτέλους καθαρή. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ για αυτό το αποτέλεσμα, παρά την έλλειψη μέσων και
προσωπικού. Φανταστείτε ότι σήμερα
έχουμε 60 άτομα λιγότερα στον τομέα της καθαριότητας. Προσπαθούμε να εκσυγχρονίσουμε τις υποδομές
– καθαρίζουμε ήδη τους χώρους των
συνεργείων – συμμετέχουμε σε προγράμματα για τα βιο-απόβλητα, για την
ανακύκλωση, κάνουμε μελέτες για τα
δρομολόγια των απορριμματοφόρων
και την αποκομιδή των απορριμμάτων,
μελέτες για την υπογειοποίηση των
κάδων. Ζητάμε μόνιμο προσωπικό…
Έχουμε μακρύ και δύσκολο δρόμο!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Ε»

το Ν.Π. «Μανωλίδης» δεν μπορεί να διοικηθεί»

τις πολιτιστικές δραστηριότητες στη
πόλη υποδηλώνει τη μεγάλη σημασία
που έχει για μένα ο πολιτισμός για τον
χαρακτήρα αλλά και την ανάπτυξη της
Καισαριανής! Ο πολιτισμός είναι ένας
από τους πυλώνες του brand Καισαριανή!

Είχα συνάντηση με τον περιφερειάρχη κ. Πατούλη σε πολύ καλό κλίμα και
η αίσθηση είναι ότι θα εξασφαλίσουμε
κονδύλια για τα έργα πνοής στη πόλη: το
σκοπευτήριο, την ανάπλαση της πλατείας και της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως, την εκπόνηση επιτέλους! ΤΧΣ (τοπικού χωροταξικού σχεδίου) απαραίτητου για τη νομιμοποίηση των δημοσίων
κτιρίων της πόλης που είναι αυθαίρετα!
Επίσης την κατασκευή νέων χώρων στο
στάδιο «Μ. Κρητικόπουλος» καθώς και
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης
των όρων και των ευκαιριών κοινωνικής
ένταξης στο Δήμο μας. Έργα για την απασχόληση, την υγεία, τους νέους. Φυσικά
θα περατωθούν τα έργα που εκκρεμούν:
ασφαλτοστρώσεις, αγωγοί ομβρίων και
αποχέτευση στη άνω Καισαριανή.
Εξ άλλου, δράττομαι της ευκαιρίας να
αναφερθώ στο πρόβλημα της συγκοινωνίας. Το συγκοινωνιακό πρόβλημα
που ταλανίζει την πόλη μας, ήταν από
τις πρώτες μου προτεραιότητες. Βλέπετε, κυκλοφορώ με τα ΜΜΜ και ξέρω
πως είναι να περιμένεις μισή ώρα το λεωφορείο. Είμαστε σε συζητήσεις με τον
ΟΑΣΑ για να επιλύσουμε το μεγάλο αυτό
πρόβλημα. Το λεωφορείο της δημοτικής
συγκοινωνίας είναι διαρκώς χαλασμένο.
Πληρώναμε ενοίκιο μήνες, για ένα χαλασμένο λεωφορείο... Διερευνούμε τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουμε τη δημοτική μας συγκοινωνία με νέα οχήματα.
Επιλέξατε να μην έχετε αντιδήμαρχο Πολιτισμού, να αναλάβετε εσείς
ο ίδιος το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με τη βοήθεια ενός συνεργάτη, του Γιώργου Γουρζουλίδη. Γιατί
πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο
θα υπηρετήσετε πιο ουσιαστικά

Παραλάβατε από την προηγούμενη
δημοτική αρχή το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Η συγκεκριμένη επωνυμία που δεν επιλέξατε εσείς, αμφισβητήθηκε από
κάποιους ως περιοριστική καθώς
περιέχει τον προσδιορισμό ΕΑΜικής. Σήμερα την αποδέχεστε πλήρως; Ποια είναι τα σχέδια σας για
το Μουσείο;

Για την Εθνική Αντίσταση: «Τιμώ
όλους όσοι αγωνίστηκαν και έπεσαν
για την ελευθερία. Δεν επιτρέπονται οι
διακρίσεις. Δεν ήταν όλοι ομοϊδεάτες,
ήταν όμως όλοι πατριώτες».
τον πολιτισμό στην πόλη;
Ο Γιώργος είναι ένας εγνωσμένης αξίας μουσικός που προσφέρει με πάθος

εθελοντική εργασία στον Δήμο μας!
Η βοήθειά του είναι πολύτιμη. Η ανάληψη εκ μέρους μου της ευθύνης για
τις πολιτικές επί του πολιτισμού και

Αυτοί που μικραίνουν το μέγεθος των
πραγμάτων, που στενεύουν τον ορίζοντα τους, διακατέχονται από μεγάλα
υπαρξιακά προβλήματα! Σε μια εποχή που χρειάζεται η συνεργασία, που
αναζητούμε ό,τι μας ενώνει, αυτοί
διχάζουν. Νομίζουν ότι η ιστορία και
η πόλη τους ανήκουν. Εγώ μιλώ για
Εθνική Αντίσταση! Τιμώ όλους όσοι
αγωνίστηκαν και έπεσαν για την ελευθερία. Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις.
Δεν ήταν όλοι ομοϊδεάτες, ήταν όμως
όλοι πατριώτες.
Το μουσείο κατά τα άλλα, έχει περιέλθει στην δικαιοδοσία του Κέντρου
Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου
Καισαριανής (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) Χρειάζεται
επειγόντως lifting και επαγγελματική
προσέγγιση. Θα χρειαστεί μουσειολογική μελέτη από εξειδικευμένο επιστήμονα και εξωστρέφεια – δικτύωση
– συνεργασία με άλλα μουσεία καθώς
και περισσότερο ενεργή συμμετοχή
στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Συναντηθήκατε πρόσφατα με τον
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη. Τι ακριβώς συζητήσατε;
Ποια είναι τα έργα που μπορούν να
προχωρήσουν στην Καισαριανή με
τη βοήθεια της Περιφέρειας;
2019 Νοέμβριος • Τεύχος #60 •
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[Βύρωνας]

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΚΑΙ
Αννυ Θεοδούλου: «Καταθέσεις μιας δασκάλας»

Από αριστερά: οι ιδιοκτήτριες των βιβλιοπωλείων «Το Θέμα» Μαρία Ρούσσου και Θεώνη Μωραΐτη, η εκπαιδευτικός Ρούλα Μακρή, η συγγραφέας Άννυ Θεοδούλου και η πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού
Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού Ελένη Βασιλοπούλου

Από αριστερά: Θάλεια Μισαηλίδου (κόρη συγγραφέως), Κάτια Κολοβού
(διευθύντρια 2ου Λυκείου Καισαριανής), Ρούλα Μακρή, Άννυ Θεοδούλου
(συγγραφέας) και Καλλιρόη Φρούντζου.

Το εξώφυλλο του βιβλίου.
Η συγγραφέας με τη 18χρονη
πρώην μαθήτρια της Βασιλική
Χαραλάμπους που π έρασε φέτος
στη Νομική.

Ο

Δήμος Βύρωνα, το βιβλιοπωλείο «Το
Θέμα» και οι εκδόσεις Γαβριηλίδης
παρουσίασαν το βιβλίο «Καταθέσεις μιας
δασκάλας» της Άννυς Θεοδούλου στο δημαρχείο της πόλης, στις 18 Οκτωβρίου.
Για το βιβλίο μίλησαν οι εκπαιδευτικοί Κάτια Κολοβού (διευθύντρια 2ου Λυκείου
Καισαριανής), Ρούλα Μακρή και Καλλιρόη
Φρούτζου ενώ αποσπάσματα διάβασε η
Θάλεια Μισαηλίδου.
Πώς τα καταφέρνεις να παραμένεις «δασκάλα» ασκώντας τον άχαρο ρόλο του
«προπονητή» για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις; Πώς αναζητάς την προσωπική σου
«δασκαλίστικη» ταυτότητα μέσα από την
καθημερινή τριβή με τους έφηβους μαθητές και τις μαθήτριές σου μέσα στις
αντίξοες συνθήκες ενός εξοντωτικού συστήματος εισαγωγής στα ελληνικά Πανεπιστήμια;
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Οι «Καταθέσεις μιας δασκάλας» της Άννυς
Θεοδούλου είναι μια προσωπική «κατάθεση» με βιωματικές μαρτυρίες, που απευθύνεται στον παιδαγωγικό κόσμο, στους
γονείς και σε όσους πορεύονται ή έχουν
στο παρελθόν πορευτεί «ανηφορίζοντας
τον Γολγοθά των Πανελληνίων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η συγγραφέας του
βιβλίου.
Άλλα βιβλία της συγγραφέως είναι η ποιητική συλλογή «Οντολογικά» (2018) και
το εγχειρίδιο «Τα κλειδιά για την έκθεση»
(2006).
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Πλακίδας, η πρόεδρος του
Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού Ελένη Βασιλοπούλου, ο συγγραφέας Δημήτρης Ξηντάρας.
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[Συνέντευξη]

[Συνέντευξη]

Α Ρ . Σ ΑΡΡΗΚ ΩΣΤ ΑΣ, Ο ΔΙ ΑΣΗΜΟΣ Κ ΑΙ Σ ΑΡ Ι ΑΝ Ι Ω ΤΗ Σ

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

«Πως κατέγραψα τη στιγμή της

εισβολής του τανκ στο Πολυ τεχνείο»

Η

ζωή του, γεμάτη περιπέτειες και αμέτρητες φωτογραφίες, θυμίζει μυθιστόρημα. Η ιστορική φωτογραφία
του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα, του μοναδικού φωτορεπόρτερ που κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή της
εισόδου του τανκ στο Πολυτεχνείο, μαζί με το φιλμάκι των
μόλις 35 δευτερολέπτων του ολλανδού οπερατέρ Άλμπερτ Κουράντ, αποτέλεσαν τα αδιάσειστα ντοκουμέντα
για τη διάψευση των αρχικών δηλώσεων της αστυνομίας
ότι στις 17 Νοεμβρίου 1973, «στο Πολυτεχνείο δεν συνέβη το παραμικρό».

μηχανές και τρέχα» και του απάντησα «βεβαίως αλλά
ποιος θα γράψει το στόρι;»
Κατεβήκαμε κάτω, μπήκαμε σε μια Jaguar που είχε
εκείνος με αγγλικές πινακίδες και κατεβήκαμε την Αμερικής, μέχρι που πέσαμε πάνω στη φάλαγγα. Βρήκαμε
έναν χώρο, μπήκαμε μέσα και ήταν η μόνη περίπτωση να φτάσουμε στο Πολυτεχνείο. Στο πανεπιστήμιο
μπροστά μας πλησίασε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο και
με την απειλή περιστρόφου μας είπε «τσακιστείτε φύγετε». Ο διευθυντής μου τρόμαξε και εγώ κατεβάζω το
παράθυρο και κάνω στον αστυνομικό νόημα να σωπάσει, οπότε μας πέρασε για ανθρώπους των μυστικών
υπηρεσιών.

Γεννήθηκε το 1937 και έζησε στην Καισαριανή. Δύσκολα
παιδικά χρόνια εν μέσω Κατοχής και Εμφυλίου σημάδεψαν την οικογένειά του. Ο πατέρας του πέθανε κατά τη
διάρκεια του λιμού του 1941 αφήνοντας τη μητέρα να μεγαλώνει έξι παιδιά.
Ποια είναι η σχέση σας με την Καισαριανή;
Οι γονείς μου ήταν Μικρασιάτες, μητέρα Σμυρνιά και πατέρας Μπουτζαλής, «πρόσφυγες του ‘22».
Μέναμε η μητέρα μου, έξι αδέλφια (4 κορίτσια και δύο
αγόρια) σε ένα γωνιακό χαμηλό προσφυγικό σπιτάκι με
ένα δωμάτιο, με κουζίνα και μπανάκι στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 2. Στο συγκεκριμένο σπίτι έμεινα μέχρι το
1967, που παντρεύτηκα και μετακόμισα στο Παγκράτι. Στη
θέση του σπιτιού σήμερα υπάρχει πολυκατοικία αλλά πολλές φορές έχω επιστρέψει στη συγκεκριμένη γωνία μόνο
και μόνο για να αναπολήσω αναμνήσεις.
Πολύ πριν αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τη φωτογραφία,
τις πρώτες οικογενειακές μας φωτογραφίες τράβηξε ο
Φασκιώτης, πατέρας του σημερινού αντιδημάρχου και
φωτογράφου Καισαριανής.
Έπαιζα ποδόσφαιρο στα Τσίκο του Εθνικού Αστέρα. Είχα
προπονητή τον Γάσπαρη, πρώην παίκτη της ΑΕΚ. Μετά
έπαιξα και με τον Απόλλωνα. Σήμερα, αν και μένω στη
Γλυφάδα έχω ακόμα συγγενείς και παιδικούς φίλους στην
Καισαριανή. Η αδελφή μου μένει κοντά στο Σκοπευτήριο.
Οι Γοβατζαίοι είναι ανίψια μου. Το μέρος όπου γεννιέσαι
δεν το ξεχνάς όσα χρόνια και αν περάσουν. Για μένα η
Καισαριανή ήταν, είναι και θα παραμείνει ο τόπος που γεννήθηκα. Οι παιδικοί φίλοι είναι οι καλύτεροι φίλοι.
Μεταναστεύσατε στο εξωτερικό
σε πολύ μικρή ηλικία;
Πολύ πριν γυρίσω τον κόσμο ως φωτορεπόρτερ, άρχισε
να μου στροβιλίζει η ιδέα να ξενιτευτώ. Επέλεξα τη Βραζιλία γιατί εκεί έμενε η αδελφή της μητέρας μου, η όποια
μας έγραφε ότι περνάνε αρκετά καλά. Η μητέρα συναίνεσε
στο ταξίδι αυτό με την επιμονή μου και τη διαβεβαίωση
της αδελφής της, που ζούσε στην Κουριτίμπα του Παρανά,
ότι θα είχα ένα καλύτερο μέλλον εκεί. Ταξίδεψα με πλοίο,
σε ηλικία 15 ετών το 1954. Ο γαμπρός μου Μανώλης
ήταν επιπλοποιός. Στη Βραζιλία δούλεψα στην οικογενειακή επιχείρηση. Μέσα σε έξι μήνες είχα μάθει πορτογαλικά και έκανα πωλήσεις επίπλων σε πλούσια σπίτια. Όμως
ξύπνησε μέσα μου η επιθυμία να πάω στην Αμερική. Το
1956, έπεισα τον καπετάνιο ενός ελληνικού πλοίου να
με πάρει ως ναύτη, εργαζόμενος στο μηχανοστάσιο και
έτσι μπόρεσα να περάσω λαθραία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίστευα ότι η δουλειά εκεί αναγνωρίζεται και ότι
προσφέρονταν περισσότερες δυνατότητες για εξέλιξη από
οποιαδήποτε άλλο μέρος. Βρήκα ανθρώπους πρόθυμους
να με βοηθήσουν. Το 1959 όμως επέστρεψα στην Ελλάδα
προκειμένου να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία.
Πως γίνατε φωτορεπόρτερ;
Η μητέρα μου δεν ήθελε να ξαναφύγω από την Ελλάδα
και παρακάλεσε τον Κλεισθένη Δασκαλάκο, φωτορεπόρτερ και γείτονα μας να με πάρει στη δουλειά του. Το
πρώτο πράγμα που έμαθα ήταν να εμφανίζω τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες στο σκοτεινό θάλαμο. Κάτι μέσα μου
έκανε ένα δυνατό κλικ. Είχα καλή εξέλιξη στη δουλειά.
Μου έδωσαν μια φωτογραφική μηχανή Rolley Flex. Πή-
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«Αυτά που έμαθα μέσα από τη δουλειά δεν θα τα μάθαινα
σε κανένα Πανεπιστήμιο του κόσμου».
17 Νοέμβρη 1973, το τανκ μπροστά στην πύλη του πολυτεχνείου, λίγο πριν την εισβολή.

γαινα για ρεπορτάζ με τον
Λιάνη, τον Κακαουνάκη και
τον Δημάρα, που τότε ήταν
νέα παιδιά. Η Ένωση ήταν το
πρώτο φωτογραφικό πρακτορείο της Αθήνας. Ήταν
πέντε οι συνέταιροι στο γραφείο της «Ένωσης», ο καθένας από αυτούς είχε τον δικό
του τομέα φωτογράφησης.
Ο Κλεισθένης ο Δασκαλάκος
είχε τον καλλιτεχνικό τομέα.
Ήταν ο προσωπικός φωτογράφος της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Στο διάστημα που ήμουν
στην ‘Ένωση είχαμε επαφές
και πολύ καλή συνεργασία με
το Αμερικάνικο πρακτορείο
Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας με τον Καισαριανιώτη φωτογράφο και θαυAssociated Press (A .P.). μαστή
του, Γιάννη Γκογκόπουλο, στην πρόσφατη έκθεση φωτογραφίας για την
Όταν ο διευθυντής του πραεπέτειο του Πολυτεχνείου στο δημαρχείο Καισαριανής.
κτορείου Phil Dopoulos μου
πρότεινε να εργαστώ αποραψία, κάναμε μεταβολή και βγήκαμε στο διπλανό γρακλειστικά γι’ αυτούς, μου προσέφερε αμέσως τα διπλά φείο του Ηλία Μαλάτου. Αφού τον ευχαρίστησα, προχώχρήματα. Έτσι, έχοντας εξασφαλίσει και τη συγκατάθεση ρησα προς την έξοδο. Εκείνη τη στιγμή με σταματάει και
των προηγούμενων εργοδοτών μου βρέθηκα να δουλεύω μου λέει «κ. Σαρρηκώστα, θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να
στο A.P.
εμφανίσετε το φιλμ σας και να φέρετε τις φωτογραφίες
Έδωσα πολλά από τον εαυτό μου αλλά έμαθα και πολλά. εδώ να σας υποδείξω ποια θα στείλετε».
Με το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ έχω γυρίσει όλο τον Ξαφνιάστηκα γιατί δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο
κόσμο. Νομίζω ότι αυτά που έμαθα μέσα από τη δουλειά και απαντώ «Μισό λεπτό, δεν σας κατάλαβα, τι θέλετε να
δεν θα τα μάθαινα σε κανένα Πανεπιστήμιο του κόσμου.
πείτε» και εκείνος μου επαναλαμβάνει τα ίδια. Τότε σηκώνω τη φωτογραφική μου μηχανή, γυρίζω το φιλμ πίσω
Πόσο εύκολο ήταν να δουλέψετε επί Χούντας;
στο καρούλι, -τότε όλα ήταν «manual», δεν υπήρχαν οι
Προσπαθούσαμε να κάνουμε το καθήκον μας ως επαγγελ- «digital» μηχανές- και βγάζοντάς το του το δίνω λέγοντας
ματίες και παράλληλα όσο μπορούσαμε να μην προκαλού- «Ορίστε, πάρτε το φιλμ κι αν δεν μου έχετε εμπιστοσύνη, να
με με τη στάση μας, πράγμα καθόλου εύκολο γιατί πολλές μη με ξαναφωνάξετε. Αν νομίζετε ότι θα έστελνα μια κακή
φορές άλλα έλεγε η λογική και άλλα μας υπαγόρευαν τα φωτογραφία, κάνετε μεγάλος λάθος, γιατί πάνω απ΄όλα είσυναισθήματά μας.
μαι επαγγελματίας και θα διαλέξω την καλύτερη, είτε μου
Στην πρώτη χουντική κυβέρνηση το υπουργείο Τύπου ανέ- αρέσει είτε όχι». Μετά από αυτό ο Μαλάτος με κοίταξε
λαβε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Τις πρώτες μέσα από τα άσπρα του γυαλιά στα μάτια και μου λέει
ημέρες της δικτατορίας, τον επισκέφτηκε ενας Αμερικά- «Εντάξει, σου έχω εμπιστοσύνη, πάρε το φιλμ και μου στείλε
νος ναύαρχος. Υπεύθυνος διευθυντής του γραφείου του όποια εσύ νομίζεις».
ήταν ο Ηλίας Μαλάτος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Από τότε με φώναζε συνεχώς και πήγαινα στο γραφείο
«Βραδινή», ο όποιος σκέφτηκε ότι έπρεπε να στείλει μια του Παπαδόπουλου σε κάθε εκδήλωση που χρειάζονταν
φωτογραφία στις αμερικάνικες εφημερίδες. Ο φωτορε- να έχει πρόσβαση στις ξένες εφημερίδες μέχρι το τέλος.
πόρτερ Λεωνίδας Φλώρος του πρότεινε έμενα.
Τους φωτογραφίσαμε όρθιους, καθιστούς, να κάνουν χει-

Πως καταφέρατε να τραβήξετε τις φωτογραφίες από την εισβολή του τανκ στο
Πολυτεχνείο; Δεν φοβηθήκατε τις συνέπειες, τη στιγμή που είχε απαγορευτεί η
κυκλοφορία και ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούσαν διαδηλωτές;
Εκείνες τις ημέρες η γενική ατμόσφαιρα στην
Αθήνα ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Όπως όλοι
οι συνάδελφοι, έτσι και εγώ φωτογράφιζα όλη
μέρα τα γεγονότα, γιατί ήταν προβοκάτσια να
πας όταν νύχτωνε και να τραβήξεις με φλας τον
αστυνομικό που χτυπά κάποιο. Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα είχα τραβήξει ξυλοδαρμούς, κυνηγητό, καπνογόνα, λεωφορεία να γεμίζουν με
κόσμο, συλλήψεις, ματωμένα κεφάλια, αστυνομικούς να μπαίνουν στα λεωφορεία και στα
τρόλεϊ και να χτυπούν ανηλεώς οποιονδήποτε
ήταν μέσα για να μην κατέβουν προς το Πολυτεχνείο.

To transmiter MURHED, μηχάνημα για την αναμετάδοση των φωτογραφιών μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Ο Αρ. Σαρρηκώστας το χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 1965 για
να στείλει φωτογραφίες στο εξωτερικό

Ο κόσμος κατέβαινε ακόμη κι αν είχαν διακόψει την κυκλοφορία. Το γραφείο μας ήταν στην
Ακαδημίας 27 και αφού έστελνα φωτογραφίες
στο εξωτερικό γύρω στις 21: 30 άκουσα έναν
θόρυβο και ειδοποίησα τον διευθυντή μου.
Εκείνος είπε επί λέξει «Shit man, there are
tanks!». Ήταν οι ερπύστριες. Μου είπε «πάρε τις

Φτάσαμε Πατησίων και Στουρνάρη, ήταν γύρω στα
8-10 τανκς. Το μεγάλο τανκ ήταν στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Όλα είχαν τους προβολείς και αυτό ήταν
καλό γιατί τραβούσα χωρίς φλας φυσικά. Μέσα από
την πύλη γινόταν ο χαμός. Το ραδιόφωνο είχε τα γνωστά συνθήματα «Είμαστε άοπλοι, είμαστε αδέλφια».
Μέσα ήταν γεμάτο. Στην Πατησίων δεν υπήρχε ψυχή.
Από εκεί άρχισα να τραβάω δειλά δειλά φωτογραφίες.
Ήρθε ένας αστυνομικός και με ρώτησε τι κάνω. Εγώ
του απαντώ με αστυνομικό ύφος ότι ήρθα να τραβήξω
μερικές φωτογραφίες και το μόνο που μου είπε ήταν να
κάτσω εκεί για να με βλέπει. Όλοι οι αστυνομικοί υπέθεσαν ότι ήμουν υπό την προστασία του. Τα μεσάνυχτα
έδιωξα τον διευθυντή μου να πάει στο γραφείο με τα
πρώτα φιλμ. Στις 3 τα ξημερώματα έγινε η εισβολή και
έριξαν την πύλη.
Οι φοιτητές είχαν βάλει μία Μερσεντές πίσω από τα
σίδερα της εισόδου, για ασπίδα. Αυτοί πρόλαβαν να
βγουν και να φύγουν, πρόλαβαν να γλυτώσουν από
το πάτημα του τεράστιου άρματος; Αυτό το ερώτημα
με βασανίζει μέχρι και σήμερα. Τις επόμενες ημέρες η
κυβέρνηση μιλούσε επίσημα για 19 νεκρούς κατά τη
διάρκεια των γεγονότων και η κοινή γνώμη για πολύ
περισσότερους.
Μόλις, το τανκ, άνοιξε τον δρόμο μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί και οι λοκατζίδες. Σειρήνες βούιζαν καθόλη τη
διάρκεια της εισβολής και επίσης άκουσα πάρα πολλούς πυροβολισμούς. Για να έχω μία καλύτερη εικόνα
πήγα στο μέσον της οδού Πατησίων. Υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει το μισό τανκ μέσα και το μισό τανκ
έξω. Είναι η μόνη φωτογραφία που το δείχνει αυτό:
ότι ήταν μέσα δηλαδή! Τράβηξα δύο, τρία καρέ τρέχοντας, είναι και λίγο κουνημένες. Τότε δύο αστυνομικοί
ήρθαν κατά πάνω μου με καδρόνια. Προσπάθησαν να
μου χτυπήσουν το κεφάλι αλλά το απέφυγα. Έκανα μεταβολή και έφυγα ζικ ζακ γιατί ο ένας πήγε να βγάλει
το περίστροφο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο σώθηκαν οι
φωτογραφίες. Αυτή, είναι η ιστορία του Πολυτεχνείου
για εμένα.
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[Βύρωνας - Ιστορία]

[Καισαριανή ]
Συζήτηση για το
«Ανεπιθύμητο Παρελθόν»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ

Η «Κραυγή της Σιωπής»

Η

«Κραυγή της σιωπής», το ένατο
βιβλίο του πανεπιστημιακού και τέως δημάρχου
Καισαριανής
Σπύρου
Τζόκα παρουσιάζεται σε
δραματοποιημένη μορφή την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, στις 19.00,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου
Καισαριανής.
Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μνή-

μης. Η οικογένεια του
Μιχάλη και της Όλγας Κοντούλη βίωσε
τις δραματικές περιόδους της πατρίδας μας
με επώδυνο τρόπο: η
μεγάλη ιδέα που τους
είχε κυριεύσει όλους,
η ανασφάλεια του
μικρασιατικού ελληνισμού αλλά και των
άλλων αλλόθρησκων,
η εξαθλίωση στα Αμελέ Ταμπούρια, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος
και οι εκτοπισμοί των
Χριστιανών. Και μετά
οι ελπίδες, οι προσδοκίες: «Η Ελλάδα των
δύο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών» με τη
Συνθήκη των Σεβρών!
Ύστερα η τραγωδία στην
προκυμαία της Σμύρνης
και μετά το σκοτάδι και
η απώλεια. Και η πορεία
στο λασπωμένο δρόμο
που δεν είχε τελειωμό.

Η οικογένεια Κοντούλη
εγκαθίσταται στην Κοκκινιά. Μεγάλη οικογένεια· επτά παιδιά. Τα έξι
γεννήθηκαν στη Μικρασία και ευτυχώς σώθηκαν. Το τελευταίο παιδί
γεννήθηκε στην Ελλάδα,
ο Βασιλάκης. Μεταξύ
αυτών και ο Σπύρος, ο
ήρωας του μυθιστορήματος.
Ακολουθούν η Κατοχή
και η εθνική αντίσταση,
οι φυλακίσεις, οι εξορίες και οι εκτελέσεις.
Στα χρόνια αυτά ορθώνει το ανάστημα του
και ο Σπύρος Κοντούλης, μεγάλος ποδοσφαιριστής της εποχής
του Μεσοπολέμου, που
αγωνιζόταν στην ΑΕΚ
και την Εθνική Ελλάδας,
αλλά και μεγάλη ψυχή,
ατρόμητη.

Η

Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής,
με τη συνδρομή των Αρχείων Σύγχρονης
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και των εκδόσεων Θεμέλιο και με αφορμή την έκδοση
του βιβλίου του Βαγγέλη Καραμανωλάκη
«Ανεπιθύμητο Παρελθόν, Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό αι. και η καταστροφή τους» διοργάνωσαν σχετική συζήτηση στο δημαρχείο Καισαριανής στις 13
Νοεμβρίου.
Όπως επεσήμαναν οι ομιλητές, έχουν περάσει τριάντα χρόνια μετά την καύση των
φακέλων της Ασφάλειας. Η διαχείριση της
μνήμης των ταραγμένων μεταπολεμικών
χρόνων, η αντιμετώπιση των σκοτεινών
κληρονομιών τους, για την ιστορία και την
παρουσία των σωμάτων ασφαλείας στην ελληνική κοινωνία, αποτελούν πρόσκληση. Μια

πρόκληση για να σκεφτούμε τι κρατήσαμε
και τι πετάξαμε από το παρελθόν μας.
Στην συζήτηση που συντόνισε η δημοσιογράφος Νόρα Ράλλη, έλαβαν μέρος οι
Νάσος Ηλιόπουλος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ανοιχτή Πόλη, Κωστής
Καρπόζηλος, ιστορικός, διευθυντής των
ΑΣΚΙ, Ζήνα Ραζή, πρώην δημοτική σύμβουλος Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής και ο
συγγραφέας Βαγγέλης Καραμανωλάκης, αν.
καθηγητής Ιστορίας, ΕΚΠΑ.
Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ
άλλων, ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος
Βοσκόπουλος, ο τέως δήμαρχος και τέως
αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Τζόκας και η
επικεφαλής της Συνεργασίας Πολιτών Καισαριανής Άννα Παραγυιού.

Η Αγορά του προσφυγικού συνοικισμού Βύρωνα*

Άποψις αγοράς συνοικισμού Βύρωνος. Η προς την πλατείαν Διοικητηρίου
είσοδος. Εικόνα από άρθρο του περιοδικού «Έργα», 30 Οκτωβρίου 1926

Γράφει ο Μιχαήλ Βαρλάς, Ιστορικός

Α

πό το 1927 ως το 1930 η στεγασμένη Αγορά του Βύρωνα, γνωστή σήμερα ως Παλιά Αγορά, αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης
ανάμεσα στους επαγγελματίες της
και στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (Ε.Α.Π.).
Η Αγορά, ανεγέρθηκε από το Ταμείο
Περιθάλψεως Προσφύγων, στο οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς
Χρυσοστόμου Σμύρνης-Π.Τσαλδάρη (παλιά Αλιάκμονος)-Κωνσταντιλιέρη (παλιά Δωδεκαννήσου)-Ευαγγελικής Σχολής, με γωνίες εκεί
που βρίσκονται σήμερα ο “Πέτρινος
Φούρνος”, ο “Γρηγόρης”, το “Ελαϊκόν”
και η “Ταβέρνα του Τζίμη”.
Το συγκρότημα διέθετε 20 καταστήματα, τα οποία η Ε.Α.Π. μίσθωνε στους
επαγγελματίες της περιοχής από τον
Μάιο του 1924 ως το 1927. Τότε
αποφάσισε να πωλήσει το ακίνητο της
Αγοράς στην Ένωσιν Επαγγελματιών, η
οποία προχώρησε σε συμφωνία παρά

πυρκαγιάς του 1928.
δε ότι πρέπει να θεωρούμεθα δι αυτό Φωτογραφία από την είσοδο της Αγοράς
επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, πιθαΤα σχετικά με το κόστος κατα- και ευτυχείς.”
νότατα από τα τέλη της δεκαετίας του 1940.
σκευής της Αγοράς για την ΕΑΠ Η διαμάχη της ΕΑΠ με τους επαγ- Ξεχωρίζουν ο Γιώργος Κομνηνός, ο οποίος
ανατρέπονται από απαντητικό γελματίες της Αγοράς Βύρωνος είναι διατηρούσε ψιλικατζίδικο στα αριστερά της
υπόμνημα της Ενώσεως Επαγ- χαρακτηριστική των πρακτικών της εισόδου της αγοράς μέχρι τα βαθειά γεράματα του και ο Γιώργος Σαβρανάκης, ο
γελματιών Αγοράς Βύρωνος Επιτροπής και της απογοήτευσης των «Φανάρας», ο οποίος ασχολείτο με λαμαρινοπρος το Πολιτικόν Γραφείον του προσφύγων. Από τα πρώτα χρόνια της δουλειές (φαναρτζήδικες, εξ ου και το «Φανάρας»). Πηγή: Μιχάλης Τοπούζης, σελίδα
Πρωθυπουργού τον Οκτώβριο λειτουργίας της Αγοράς σταθερό παFacebook «Πάλαι ποτέ στο Βύρωνα»
του 1929. Η Ε.Α.Π. φούσκωνε ρέμεινε λιγότερο από το 1/3 των επιτον λογαριασμό υπολογίζο- χειρήσεων (βλ. Πίνακα Καταστημάντας ως δικά της έξοδα την αρ- των 1928-1930). Οι παλινωδίες της
χική επένδυση που καταβλήθη- ΕΑΠ για την αξιοποίηση της Αγοράς
κε από το Ταμείο Περίθαλψης υποβάθμισαν την σημασία της. Μέχρι
Προσφύγων και εκβιαστικά σήμερα η Αγορά δεν αποτέλεσε το
“μας επεβλήθη ν’ αγοράσωμεν σημείο αναφοράς της πόλης, όπως
οίκημα διά το οποίον εδαπα- είχε σχεδιαστεί.
νήθηκαν 760.000 δρ. αντί ποΚάτοψις της αγοράς από άρθρο του περιοδικού
σού 2.700.000!!! …. Επί πλέον * Το άρθρο βασίζεται σε έρευνα που
«Έργα», 30 Οκτωβρίου 1926
δεν συνεψηφίζοντο και τα υπό διεξάγεται με την ευγενική χορηγία
τύπον μισθωμάτων καταβληθέντα της Ένωσης Μικρασιατών Βύρωνα
τους επαχθείς όρους.
Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώ- ποσά ως τούτο εγένετο εις όλας τας
ματα της 20-12-1928 στο Παντοπω- δικαιοπραξίας της Ε.Α.Π. και ούτω συ- Πηγές/βιβλιογραφία:
λείο Πόταρη κατέστρεψε ένα σημα- νολικώς η αξία της αγοράς έφθασεν ●Γεώργιος Σούλης, Ο Προσφυγικός συντικό τμήμα της Αγοράς και άναψε αισίως τα 4.000.000.000 δραχμών.” νοικισμός Βύρωνος, Έργα ΙΙ.34 (30-10Οι επαγγελματίες αποδίδουν στην 1926), σ.217-226. ●Αρχεία Βενιζέλου,
φωτιές στην διαμάχη με την Ε.Α.Π..
http://www.venizelosarchives.gr/
Το 1929 η υπόθεση κοινοποιείται στο Ε.Α.Π. δόλο.
Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού “Και δη αφού μας εκράτησεν επί έν ●Εφημερίδες Εμπρός και Σκριπ, 21Ελευθερίου Βενιζέλου και από τα αρ- έτος έξω των καταστημάτων μας διά 12-1928 (για την πυρκαγιά) ●Εφημεχεία του, που απόκεινται στο Μουσείο να μας αποστραγγήση οικονο- ρίδα «Νέος Κόσμος» 31 Μαΐου 1934
Μπενάκη, πληροφορούμαστε τις θέ- μικώς ενώ ηδύνατο προ της παρε- ●Μιχάλης Τοπούζης, σελίδα Facebook
σεις των δύο πλευρών. Η ΕΑΠ απαι- λεύσεως μηνός από της πυρκαϊάς να «Πάλαι ποτέ στο Βύρωνα»
Σκίτσο του εσωτερικού της Αγοράς Βύτεί να νοικιάσουν ξανά οι ιδιοκτήτες αποπερατώση το καταστραφέν τμήμα
ρωνος. Πηγή: εφημερίδα «Νέος Κόσμος»
31 Μαΐου 1934.
τα καταστήματα με αυστηρότερους … ζητεί να μας
όρους, όπως η ίδια αναφέρει, και επι- μεταβάλη και πάΑγορά Βύρωνος: Καταστήματα γνωστά από το 1928 ως το 1939
καλείται τα τεράστια έξοδα που έχει λιν εις μισθωτάς
Κατηγορία
1928
1930
1939
καταβάλει για την ολοκλήρωση της διά να χάσωμεν
Εδώδιμα-Αποικιακά
Δράκος Αντ. & Σία
Αγοράς, 850000 δρ. το 1924, και για όλας μας τας δαΚαπνοπωλεία (Περίπτερα)
Αβραμίδης Ιω.
Αβραμίδης Σ.
την την επιδιόρθωση των ζημιών της πάνας βεβαιούσα
Κομνηνός Δημ.
Κομνηνός Ν.
Καταστήματα
Καφεζυθοπωλεία
Καφεκοπτεία
Καφενεία
Κρεοπωλεία
Λαχανοπωλεία
Οινο-Μαγειρεία
Οπωροπωλεία
Παντοπωλεία

Πρατήριο πώλησης σιγαρέτων
και ειδών ποτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής
Υαλοπωλεία
Υδραυλικαί εγκαταστάσεις
Υποδηματοποιεία
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Παρίογλου Κ.
Τρίκατζης
«Κέντρον»
Γρηγοριάδης
Πλακίδης
Μανωλάς

Πλακίδης Μιχ.
Δρόσος Αντώνιος
Πόταρη
Χατζηχαράλαμπος Π.
Μπαμίογλου και
Παπαδοπούλου

Σιώτης Σωκρ.
Ψαλίδας Αρ.

Τσεβδός Ιορδ.
Κλειδαράς Σ.
Ψαλτίδης Αν.
Αναγνωστάκης

Χατζηχαράλαμπος Π.

Καλούδης Χρ.
Ζαχαρουδάκης Γ.
Οικονόμου Γ.

Ψαλτίδης Aναστ.
Αναγνωστάκης Γ.

Κυριακίδης Κ.

Καλούδης Χρήστ.
Σαβρανάκης Γ.
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