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ΞΑΝΑΚΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του Βασίλη
Δεμπόνου για ένα νέο
κοινωνικό συμβόλαιο
με τους πολίτες του
Βύρωνα.
σελ. 3

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Ο Καισαριανιώτης
σκηνοθέτης
Βασίλης
Χριστοφιλάκης μας
μιλάει για τη ζωή
και τις ταινίες του.
σελ. 15

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του
Ανδρέα Λεκατσά
για τον δρόμο
προς το 2023.
σελ. 5

Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Ανεξαρτητοποιήθηκε
η Ειρήνη Καγιαμπάκη,
δημοτική σύμβουλος
της παράταξης της
Μπεττίνας Γραφίδου.
σελ. 10

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο του Βασίλη
Μουντοκαλάκη
για την κατάσταση
στην Παιδεία.

Η δημοτική αρχή Βύρωνα επιβεβαίωσε τις οικοδομικές εργασίες
εντός του Στρατοπέδου Σακέτα παρά την αρνητική απόφαση του ΣτΕ.

σελ. 2 & 4

ΕΥ Τ Υ Χ Ι Α ΜΟΡΙ Κ Η – Η Μ Α ΝΑ Τ Η Σ Κ Α Ι Σ Α ΡΙ Α Ν Η Σ

Ο Σπύρος Τζόκας
μας παρουσιάζει
μια από τις
σημαντικότερες
γυναίκες της
Εθνικής Αντίστασης
στην Καισαριανή.
σελ. 8 - 9

Έργα 20 εκατ. ευρώ
στην Καισαριανή

σελ. 13

σελ. 6

[Editorial]
Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr

Editorial

ι σχολικές καταλήψεις του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου έληξαν μετά την
αναγγελία της υπουργού Παιδείας ότι
στις μονάδες που τελούν υπό κατάληψη
ξεκινά υποχρεωτική για όλους εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τους μαθητές
να παίρνουν απουσίες σε περίπτωση
που δεν δίνουν το διαδικτυακό παρών.
Ένα είδος ηλεκτρονικού φακελώματος
δηλαδή.
Προφανώς η σημερινή εποχή είναι
δύσκολο να συγκριθεί με το 1990 όπου
οι μαθητές έκαναν κατάληψη από τον
Νοέμβριο του 1990 και μέχρι τον Ιανουάριο του 1991.
Παράλληλα, οι Δήμοι προχώρησαν στο
άνοιγμα των σχολείων χωρίς να βρουν
αντίσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
το 3ο ΓΕΛ Βύρωνα. που τελούσε σε κατάληψη από τις 21 Σεπτεμβρίου. Στις 6
Οκτωβρίου, εκπρόσωπος της δημοτικής
αρχής έδωσε σαφή εντολή σε εργαζόμενο της τεχνικής υπηρεσίας να πάει στο
σχολείο να βρει την διευθύντρια, γιατί
ήταν κλειστή η είσοδος του σχολείου. Ο
εργαζόμενος, υπακούοντας στις εντολές
της διευθύντριας, έσπασε τα λουκέτα της
κατάληψης.
Η εφημερίδα μας αρνήθηκε να αντιμετωπίσει τους μαθητές ως «χαβαλέδες»,
αναγνωρίζοντας ότι τα αιτήματά τους
είχαν και έχουν βάση. Είδαμε και προβάλαμε μαθητές να διαδηλώνουν με μάσκες υγειονομικής προστασίας, αντίθετα
με την εικόνα των «ανεύθυνων παιδιών
- φορέων του ιού» που καλλιέργησαν
κάποια μέσα.
Άλλωστε, ο γράφων συμμετείχε σε
σχολική κατάληψη το 1990-91, έχοντας
κρατήσει θετικές αναμνήσεις. Εκείνη η
κατάληψη είχε συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση των μαθητών, οι οποίοι στο τέλος είδαν μέρος των
αιτημάτων τους να γίνεται δεκτό.
Οι καταλήψεις μπορεί να σταμάτησαν,
αλλά ο κορωνοϊός θεριεύει. Κάθε μήνα
πλέον παρουσιάζεται κρούσμα σε κάποιο σχολείο της περιοχής μας και κλείνει για περίπου δύο εβδομάδες.
Ας ελπίσουμε η αναβληθείσα για τις
23 Νοεμβρίου συζήτηση για την παιδεία
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα να
αποτελέσει ευκαιρία για εποικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων.

O

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Κοινωνικό συμβόλαιο με τους πολίτες του Βύρωνα

Ο Βασίλης Δεμπόνος καταθέτει στεφάνι εκ μέρους της Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Βύρωνα
Γράφει ο Βασίλειος Α. Δεμπόνος,
δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα,
δικηγόρος

Σ

τις 28 Οκτωβρίου του 1940, η
Ελλάδα, η χώρα αυτή του πολιτισμού και του φωτός, ένας μικρός
αριθμητικά λαός, αλλά συνάμα ένα
λαμπρό έθνος, πιστό και αντάξιο
στη πρόκληση της Ιστορίας, στις
αξίες και στις αρχαίες παραδόσεις
του, παραδίδει ένα μεγαλοπρεπές
ΟΧΙ...!

Δεν είπε όχι μόνο σε ένα κατακτητή που απειλούσε τα σύνορα
μας. Είπε όχι, σε αυτόν που απειλούσε πρώτιστα τον
ανθρώπινο πολιτισμό
μας. Είπε όχι σε αυτόν
που πετούσε βιβλία και
ιδέες στη πυρά, είπε
όχι σε αυτόν που δεν
σεβόταν την αντίθετη
άποψη, είπε όχι στην
ανθρώπινη απαξίωση,
όχι στη προκατάληψη

και στο ρατσισμό. Όχι στο σκοταδισμό, στο φόβο και στην απειλή!
Για αυτά τα ιδανικά πιστοί «τοις
κείνων ρήμασι», οι
Έλληνες, οι υμνητές
του παγκόσμιου ανθρωπισμού, θυσίασαν
τα νιάτα τους, τη ζωή
τους ολάκερη, και δεν
δίστασαν να πολεμήσουν και να πεθάνουν
στα βουνά της Πίνδου,
στη Κορυτσά, στο Πο-

Ο Δημήτρης Κρέτσης καταθέτει στεφάνι εκ μέρους
του Think Tank (δεξαμενή σκέψης) «Έξυπνος
γραδετς, στους Άγιους Σαράντα, στο
Αργυρόκαστρο, και στη Χειμάρρα.
Δεν παραδόθηκαν στα οχυρά της
γραμμής Μεταξά, δεν παραδόθηκαν στη μάχη της Κρήτης, στο Ελ
Αλαμέιν....! Δεν παραδόθηκαν και
δεν πρόδωσαν τις ιδέες τους ποτέ!
Η Εθνική Αντίσταση στη συνέχεια
έδειξε το δρόμο. Όλοι μαζί! Σήμερα
τους τιμούμε, θυμόμαστε τη θυσία
τους, και πάνω από όλα είμαστε
υπερήφανοι για την επιλογή τους,

τη στάση τους. Εάν μπορούμε σήμερα να τους μιμηθούμε, να φανούμε και να σταθούμε αντάξιοι
απέναντι τους, οφείλουμε, έχουμε
χρέος να υπερβούμε τα όχι, τα
μίση και τις φοβίες των μικρών
και ολίγων και όλοι μαζί να προχωρήσουμε!
Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με
τους πολίτες του Βύρωνα, αντάξιο
των αρχών του Ανθρωπισμού, της
Δημοκρατίας, και της Ιστορίας μας!
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[Βύρωνας - Όρος Υμηττός]

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Ξανάρχισαν οικοδομικές εργασίες στο Σακέτα στον Υμηττό!

Τα θεμέλια για το χτίσιμο 2.000 m2 εντός του ανενεργού σχεδόν στρατοπέδου
της πρώην 350 Πτέρυγας Μάχης (περιοχή Σακέττα) το 2009. Η κατασκευή
κατασκευή οικιστικών συγκροτημάτων είχε κριθεί παράνομη από το ΣτΕ το
2014, μετά από προσφυγές του Δήμου Βύρωνα και του ΣΠΑΥ (φωτό αρχείου).

Η

δημοτική αρχή Βύρωνα επιβεβαίωσε
«την επανέναρξη εργασιών σε κτήρια
εντός του Στρατοπέδου Σακέτα στην περιοχή
του Κουταλά» με ανακοίνωσή της (22 Οκτωβρίου) και τίτλο-αίτημα: «Να σταματήσουν
άμεσα οι εργασίες κατασκευής κτηρίου στο
Στρατόπεδο Σακέτα».
Είχε προηγηθεί καταγγελία της συλλογικότητας «Πολίτες του Βύρωνα»
(politestouvirona.blogspot.com) στις 15
Οκτωβρίου και σχετική ερώτηση του επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης
Βύρωνα, Τάσου Μαυρόπουλου, στις 16/10
προς τον δήμαρχο Άκη Κατωπόδη.
Ας δούμε όμως τι ακριβώς αναφέρει η
ανακοίνωση της δημοτικής αρχής:
«Τις προηγούμενες ημέρες, έπειτα και από
καταγγελίες πολιτών και φορέων της περιοχής, η δημοτική αρχή διαπίστωσε την επανέναρξη εργασιών σε κτήρια εντός του Στρατοπέδου Σακέτα στην περιοχή του Κουταλά.
Άμεσα υπήρξε επικοινωνία τόσο με τη διοίκηση του Στρατοπέδου, όσο και με το Γενικό
Επιτελείο Αεροπορίας, από την οποία επιβεβαιώθηκε η πραγματοποίηση αυτών των εργασιών και η πρόθεση χρήσης των κτηρίων
για την στέγαση υπηρεσιών του ΓΕΑ. Από
την μεριά της δημοτικής αρχής εκφράστηκε η
πλήρης αντίθεση και η αντίδρασή της σε αυτή
την κίνηση.
Καθώς το κτήριο στο οποίο πραγματοποι-

Ο Νίκος Χαρδαλιάς με τους δημάρχους Καισαριανής, Χολαργού και Ελληνικού και Αγίας Παρασκευής Σπύρο Τζόκα, Δημήτρη
Νικολάου, Χρήστο Κορτζίδη και Βασίλη Γιαννακόπουλο, τον αντινομάρχη Αθήνας Χάρη Πασβαντίδη, την αντιπρόεδρο του
ΣΠΑΥ Γωγώ Φιλίππου και τον αντιδήμαρχο Αργυρούπολης Θ. Καλύβα κρατούν πανό διαμαρτυρίας του ΣΠΑΥ. Διακρίνονται
επίσης οι επικεφαλής της μείζονος δημοτικής αντιπολίτευσης Καισαριανής Αντώνης Καμπάκας και Βύρωνα, Παναγιώτης
Κόνσουλας, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος Καισαριανής Νίκος Ζαρκαδούλας (φωτό αρχείου 25/8/2009).

ούνται οι εργασίες βρίσκεται μέσα στην Α’
Ζώνη Προστασίας του Υμηττού, αμέσως δόθηκε εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου
για την διερεύνηση τόσο της υπόθεσης, όσο
και της τυχόν άσκησης ένδικων μέσων.
Σημειώνεται ότι το κτήριο είναι ένα από τα
δύο κτήρια των οποίων η κατασκευή σταμάτησε έπειτα από παρέμβαση του Δήμου
και περιβαλλοντικών οργανώσεων πριν από
περίπου 9 χρόνια, με σχετική απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Εμείς ως Δήμος Βύρωνα, ενημερώσαμε
άμεσα τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και σε σχετική επιστολή μας του ζητούμε να υποστηρίξει το αίτημά μας για άμεση παύση των εργασιών σε
μία περιοχή στην οποία άμεση προτεραιότητα
είναι η προστασία του Δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος».
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΣΠΑΥ όπου
πρόεδρος ήταν ο τότε δήμαρχος Βύρωνα
Νίκος Χαρδαλιάς (νυν υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας) το θέμα είχε κλείσει το
2014.
Ειδικότερα το δελτίο (11/4/2014) του Συνδέσμου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Το
ΣτΕ σταμάτησε οριστικά την κατασκευή 36
κατοικιών στον Υμηττό. Παράνομη έκρινε το
Συμβούλιο της Επικρατείας της κατασκευή
οικιστικών συγκροτημάτων εντός της πρώην
350 ΠΜ (περιοχή Σακέτα) στον Υμηττό, δικαι-

Το πανό που τοποθετήθηκε από το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης
Υμηττού στην είσοδο της 350 Π.Μ. (φωτό αρχείου 25/8/2009).
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ώνοντας πλήρως τον Δήμο Βύρωνα και τον
Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
Ήδη το 2009, μετά από σχετικό αίτημα του
Δήμου, αλλά και τις συντονισμένες προσπάθειες του ΣΠΑΥ και των δημάρχων που συμμετέχουν σε αυτόν, είχε εκδοθεί από το ΣτΕ
προσωρινή διαταγή απαγόρευσης των οικοδομικών εργασιών στο στρατόπεδο, με αποτέλεσμα το “πάγωμά” τους.
Σήμερα, το ΣτΕ αποφαίνεται οριστικά και
αμετάκλητα υπέρ του Δήμου Βύρωνα, καθώς σύμφωνα με την τελική του απόφαση
το στρατόπεδο βρίσκεται εντός της B’ ζώνης
προστασίας του Υμηττού, στην οποία απαγορεύεται η ανέγερση οικημάτων».
Το δελτίο τύπου έκανε λόγο για αμετάκλητη απόφαση. Είναι συνεπώς άξιον
απορίας με ποια νομική βάση οι συγκεκριμένες κατοικίες μπορούν να μετατραπούν
σε γραφεία και τίθεται το ερώτημα πως θα
αντιδράσει περαιτέρω η δημοτική αρχή.
Οι Πολίτες του Βύρωνα υπενθυμίζουν ότι
υπάρχουν επίσης άλλες πλείστες χρήσεις
που επιβαρύνουν το βουνό και το δάσος
όπως ο παράνομος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων και να μεταφερθούν η
υπηρεσία καθαριότητας, το αμαξοστάσιο, το
Σκοπευτήριο Βύρωνα κ.λπ.
Παράλληλα επικρίνουν τη δημοτική αρχή
του κ. Κατωπόδη διότι στην πρόσφατη ανα-

κοίνωσή της δεν κάνει καμία αναφορά στη
μελέτη του Γ.Π.Σ. Βύρωνα που εγκρίθηκε
με την 114/20 απόφαση, όπου αναφέρεται
η αναγκαιότητα απομάκρυνσης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και χρήσεων καθώς και των οικοδομικών σκελετών από τον
Υμηττό.
Την περίοδο 2009-2014, αντιδρώντας στις
οικοδομικές εργασίες ανέγερσης των 36
κατοικιών, η τότε δημοτική αρχή Βύρωνα,
παράλληλα με σειρά νομικών ενεργειών
είχε πρωτοστατήσει σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον
συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου των
στρατοπέδων Σακέτα, στις 25 Αυγούστου
2009, στις 7.00 έως τις 10 το πρωί. Ήταν τόσο
μεγάλη η δημοσιότητα που είχε δώσει στο
ζήτημα που στους αγώνες του Δήμου αναφέρθηκαν ακόμα και οι γαλλικές εφημερίδες «Courrier international» (20/8/2009)
και «Le Figaro» (24/8/2009) καθώς και το
γαλλικό κανάλι France 24 (24/9/2009).
Σήμερα είναι αλήθεια ότι η πανδημία του
κορωνοϊού δεν ευνοεί τις μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις. Παρόλα αυτά, το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο «Λαμπηδόνα»
Βύρωνα οργανώνει πεζοπορία αγώνα και
ενημέρωσης στον Υμηττό, την Κυριακή 8
Νοεμβρίου και ώρα 9:30 π.μ. στον Κουταλά
(Λεωφ. Κατεχάκη/Σακέτα) και καλεί συλλογικότητες και πολίτες να συμμετέχουν.

Ο δήμαρχος Βύρωνα και πρόεδρος του ΣΠΑΥ Νίκος Χαρδαλιάς κόβει συμβολικά,
με την αρωγή των ενεργών πολιτών, τα συρματοπλέγματα γύρω από το δάσος,
δίνοντας το μήνυμα ότι το δάσος ανήκει στους πολίτες (φωτό αρχείου 25/8/2009).

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Ο Δ ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023
Ά

λλος ένας μήνας πέρασε, ήρθαν τα πρωτοβρόχια, κοντεύουν και οι γιορτές, σε λίγο θα φτάσει και το 2021,
και στον αγαπημένο μας Βύρωνα, η ζωή συνεχίζεται στους
ίδιους ρυθμούς. Παγιδευμένοι στους εγωισμούς και πνιγμένοι στο τέλμα της ανικανότητας, εξουσία και αντιπολίτευση
συνεχίζουν να αναπαράγουν το καρδιογράφημα της ευθείας
γραμμής.
Με μηδενική παρουσία στην κοινωνία, κρυμμένοι πίσω
από τις μάσκες του κορωνοϊού, οι σωτήρες του 2019 παρακαλάνε να περάσουν γρήγορα τα χρόνια για να έρθουν να
μας ξανασώσουν, πριν ο κόσμος αρχίσει να αντιλαμβάνεται
την ανυπαρξία τους και κυρίως πριν εμφανιστεί η καινούρια
πρόταση εξουσίας η οποία είναι προ των πυλών...
Αναλογίζομαι, και σίγουρα πολύς κόσμος μαζί μου, πως
πέρασε ήδη 1,5 έτος από τις εκλογές του Μαΐου του 2019 και
προσπαθώ να σκεφτώ ποιες ήταν οι δράσεις των ιερών τεράτων της πόλης μας μέχρι σήμερα (μην ξεχνάμε ότι οδεύουμε ολοταχώς προς το ήμισυ της δημαρχιακής θητείας).
Συνοψίζοντας, λοιπόν, κάποιοι ξόδεψαν ενάμιση χρόνο λαϊκής εντολής για να αλλάξουν κάποιες λάμπες και να
επιδιώξουν να μην πνιγόμαστε στο σκουπίδι σε πλατείες και
πάρκα (όχι με απόλυτη επιτυχία).
Κάποιοι ξόδεψαν ενάμιση χρόνο από την ζωή τους επιδιώκοντας να απαξιώσουν την δημοτική αρχή, τις υπόλοιπες
δημοτικές παρατάξεις, και εν τέλει τους συναγωνιστές τους,
φλυαρώντας άνευ λόγου στα δημοτικά συμβούλια, και εξωθώντας όσους ελάχιστους ακόμα επηρεάζουν σε άστοχες
κατηγορίες και ανυπόστατες συκοφαντίες...
Αυτή είναι η κατάσταση, καμία επαφή των ιθυνόντων με
την κοινωνία. Υπάρχει κόσμος στην αγορά, στα σχολεία, στα

καφενεία, στα μαγαζιά, στις πλατείες, στις γειτονιές, στους
Διότι, δυστυχώς, αγαπητοί συμπολίτες, για να γίνει έργο,
πολιτιστικούς φορείς, που διψάει να εκφραστεί, να προτείνει κάποιος πρέπει επιτέλους να σπάσει αυγά σε αυτήν την πόλη,
δράσεις, να αναδείξει προβλήματα. Που είναι οι δημοτικές να έρθει σε ρήξεις με τις παλαιές ιδέες, να αναλάβει ένα ποπαρατάξεις; Μια τοποθέτηση δεν έχει ακουστεί..!! Ουδεμία λιτικό κόστος με το θάρρος της γνώμης του, να δείξει τον
ξεκάθαρη πρόταση..!!
δρόμο του 2023 με ξεκάθαρες προτάσεις, διατεθειμένος να
Οι κλήσεις για συζήτηση και διαβούλευση όπως πχ πρό- αγωνιστεί, να διαθέσει χρόνο για να πείσει φίλους και αντισφατα η ανακληθείσα μονοθεματική συνεδρίαση του Δημο- πάλους, να διαμορφώσει με δικές του πρωτοβουλίες μια
τικού Συμβουλίου για την παιδεία, δεν αποτελούν προτάσεις, προοδευτική συναίνεση, όχι αγορεύοντας ακατάσχετα και
αποτελούν κουκούλωμα και παράταση της απραξίας, γιατί ξεστομίζοντας ευχές, ούτε απέχοντας από τα μισά θέματα
δεν πρόκειται ουδείς να εισακουστεί
τεί ως μονάδα,
του Δημοτικού Συ
Συμβουλίου...!!
ούτε βέβαια, όπως ανακοίνωσε και ο δήμαρχος,
Ας δούμε, λλοιπόν, αυτούς τους δύσκολους
το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει αποφάσεις
φάσεις σε
καιρούς, πο
ποιοι είναι κοντά στην κοινωνία,
τέτοιες συνεδριάσεις.
ποιοι παρ
παράγουν έργο, ποιοι εκφέρουν
Δεν χρειαζόμαστε συνεδριάσεις επί συνεάποψη, αν
ανεξάρτητα αν συμφωνούμε η
δριάσεων για να καταθέσουμε μια πρόταση..!!
ρόταση..!!
διαφωνούμ
διαφωνούμε... Το 2023, έτος δημοτικών
Χρειαζόμαστε επαφή με την κοινωνία,
νία, μελέεκλογών εείναι αύριο, θα φτάσουμε εκεί
τη και τόλμη, θάρρος γνώμης..!! Σίγουρα,
γρήγορα από όσο νομίζουμε...
γουρα, μια
πιο γρήγορ
πρόταση, μια ιδέα δεν θα αρέσει σε όλους,
σιωπηρή πλειοψηφία του Βύρωνα
Η σιωπη
θα βρει και πολεμίους, όμως αυτή είναι
ίναι η
είναι εδώ και καταλαβαίνει. Η νεολαία
ουσία της δημοκρατίας, η αναζήτηση
ση συθέλει όόραμα και στόχους, οι παλαιοί
ναίνεσης.
Βυρωνιώτες ζητούν εφικτές λύσεις.
Βυρ
Εάν κανένας δεν κινείται, από
Δεν μπορούμε να βαδίσουμε
τον φόβο μην και χάσει 10-20
ακόμα μια τετραετία με αυψήφους τα στάσιμα νερά θα αρτούς που κουνάνε σε όλους
χίσουν να μυρίζουν, και η μπόχα
συναινετικά το κεφάλι, και
μας έχει ήδη πνίξει..!! (για αυτό
τους κλείνουν και το μάτι
κάποιοι παράγοντες του Βύρωνα,
πίσω από την μάσκα...!!
πρέπει να συνεχίσουν να φοράνε
Δράση, προτάσεις, συναίμάσκα και μετά την λήξη της παν- Γράφει ο Ανδρέας Λεκατσάς,
νεση τώρα! Το 2023 είναι
μέλος του Τhink Τank «Έξυπνος Βύρωνας»
δημίας, θα τους χρειαστεί..!!!).
αύριο!
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[Καισαριανή]

Έργα 20 εκατ. ευρώ στην Καισαριανή ανακοίνωσε
ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος
Έ

ργα, ύψους 20 εκατ. ευρώ,
που αλλάζουν τη μορφή
της Καισαριανής ανακοίνωσε ο
υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε επίσκεψή του στην
Καισαριανή στις 16 Οκτωβρίου.
Στόχος των έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» είναι να αξιοποιηθεί το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και να
αναδειχθεί η Καισαριανή σε έναν
υπερ-τοπικό πόλο ενδιαφέροντος
για όλους τους Έλληνες αλλά και
για ξένους επισκέπτες. Όπως είπε
ο κ. Θεοδωρικάκος, με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, σκοπός του
υπουργείου Εσωτερικών και της
κυβέρνησης είναι «να αναδείξουμε
την ιστορία της και να κάνουμε τη
ζωή των πολιτών της καλύτερη, με
περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές για τους νέους ανθρώπους
που αξίζει να αγαπούν τη γειτονιά
και την πόλη, στην οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς τους ή
ήρθαν από άλλες περιοχές της Αθήνας σε μια γειτονιά που έχει μοναδικά χαρακτηριστικά».
Ο δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπουλος, καλωσορίζοντας τον υπουργό Εσωτερικών,
χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα
ιστορική για την πόλη.
«Εμείς δεν χάσαμε χρόνο την περίοδο του κορονοϊού, δουλέψαμε
πολύ για να ετοιμάσουμε μελέτες, να
ετοιμάσουμε τον τρόπο με τον οποίο
θα υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας.
Αυτά τα σχέδια, τα παραλαμβάνει
ο υπουργός και θα σας μιλήσει ο
ίδιος πάνω σε αυτά. Αυτά τα έργα,
θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της
πόλης.
Η Καισαριανή είναι μία πόλη σύμβολο και πρέπει να γίνει μία πόλη
σύγχρονη. Έχει μία καθημερινότητα
και εκεί, ακριβώς, είναι το σημείο
που ερχόμαστε να απαντήσουμε,
στην επίλυση δηλαδή των χρόνιων
προβλημάτων της καθημερινότητας
στην πόλη μας..
Καλωσορίζω, λοιπόν, στην πόλη
μας, τον υπουργό Εσωτερικών, κ.
Θεοδωρικάκο, είναι μεγάλη μας
τιμή. Και θα ήθελα να αναπτύξω
και προσωπικά τα σχέδιά μας, για
να καταλάβετε πόσο θα αλλάξει η
Καισαριανή τα επόμενα χρόνια, με
τα μεγάλα έργα που ετοιμάζουμε και
θα πραγματοποιήσουμε».
Ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε
ότι «η Καισαριανή πρέπει να είναι ένα σύμβολο της Εθνικής μας
ενότητας».
Η συνάντηση και εκδήλωση στο
δημαρχείο, ολοκληρώθηκε με τη
ξενάγηση του υπουργού από τον

Ο δήμαρχος ξεναγεί τον υπουργό στο Μουσείο που πρόκειται να
αναπλαστεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Ο υπουργός παρουσίασε τα χρηματοδοτούμενα έργα στο
πλαίσιο εκδήλωσης στο δημαρχείο, που πραγματοποιήθηκε
με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων λόγω κορωνοϊού.
δήμαρχο Καισαριανής στο Σκοπευτήριο, όπου και αποθέσαν λίγα
λουλούδια στο Μνημείο των εκτελεσθέντων.
Τα έργα που ανακοίνωσε ο κ.
Θεοδωρικάκος είναι:
Αστική Αναζωογόνηση
Το Σκοπευτήριο της Καισαριανής
είναι ένας ιστορικός χώρος 465
στρεμμάτων που βρίσκεται στην
καρδιά της πόλης.
Στο χώρο αυτό έχουν ωριμάσει
και θα προταθούν οι ακόλουθες
παρεμβάσεις:
 Σκοπευτική εταιρεία. Θα γίνει
αποκατάσταση πτέρυγας όπου θα
στεγαστεί βιβλιοθήκη, εκθεσιακός
χώρος κ.ά.
 Το ιστορικό κέντρο Χάραμα θα
αποκατασταθεί και θα γίνει χώρος
διδασκαλίας μουσικών παραδοσιακών οργάνων, θα στεγάσει αρχείο
ρεμπέτικου τραγουδιού, μουσικό
ραδιοφωνικό σταθμό κ.ά.
 Θα διαμορφωθεί πάρκινγκ έξω
από το Χάραμα
 Θα δημιουργηθεί Ανοιχτό Θέατρο
700 θέσεων
 Θα αναπλαστεί το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
 Θα δημιουργηθούν αθλητικές
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εγκαταστάσεις (υπαίθρια γυμναστήρια κ.ά.)
 Παιδικές χαρές. Θα γίνουν οι
απαραίτητες παρεμβάσεις
 Πάρκο δεσποζόμενων ζώων
 Αστικός εξοπλισμός θα γίνει στο
σύνολο του Σκοπευτηρίου (φωτισμός, παγκάκια, μονοπάτια, περίφραξη, βρύσες κ.λπ.)
Το Σκοπευτήριο συνδέεται με την
πλατεία της Καισαριανής, η οποία
απέχει λίγα οικοδομικά τετράγωνα.
Η πλατεία της Καισαριανής θα
αναπλαστεί στο σύνολό της με ψυχρά υλικά, έξυπνο φωτισμό, φύτευση κ.ά.
Συμπληρώνεται το έργο αυτό με
την ανάπλαση της κεντρικής οδού
Εθνικής Αντιστάσεως, μήκους
1800 μέτρων, στα πεζοδρόμια που
θα ελευθερωθούν αλλά και στο μεσαίο διάζωμα.
Σε όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις θα γίνει υπογειοποίηση καλωδίων και τοποθέτηση βυθιζόμενων
κάδων.
Το έργο αυτό θα υποστηριχθεί
με υπο-έργα που περιλαμβάνουν
βασικό μελετητή, μελέτη κυκλοφοριακής αγωγής, αρχαιολογική
επίβλεψη κ.ά.

Ο περιφραγμένος χώρος του πρώην 50άρη στόχου,
που προορίζεται για υπαίθριο θέατρο.

Το ιστορικό κέντρο Χάραμα θα αποκατασταθεί και θα γίνει
χώρος διδασκαλίας μουσικών παραδοσιακών οργάνων.
Μελέτες
Ο Δήμος Καισαριανής προτίθεται
να υποβάλλει τρεις μελέτες. Ειδικότερα, θα αφορούν:
 Κατασκευή πάρκινγκ στο Κρητικόπουλο, που θα περιλαμβάνει στο
πάνω μέρος πράσινο σημείο με
γωνιά ανακύκλωσης
 Γίνεται προσπάθεια αποδέσμευσης χώρου για σχολείο και θα ζητηθεί η σχετική μελέτη
 Επιπλέον, ο Δήμος βρίσκεται σε
διαδικασία αγοράς ακινήτου που
θα στεγάσει το “σπίτι του Μικρασιάτη”.
Προσεισμικός έλεγχος
Ο Δήμος διενεργεί τον πρωτο-

βάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο και θα ζητήσει,
σύμφωνα με τα σχετικά πορίσματα,
επιπλέον μελέτες και παρεμβάσεις,
όπου απαιτηθούν.
Συντήρηση σχολικών υποδομών
και ανοιχτών αθλητικών χώρων
Ο Δήμος Καισαριανής θα υποβάλλει αίτημα για συντήρηση των σχολείων όσο και αθλητικών χώρων.
Δράσεις ηλεκτροκίνησης
Μελετάται ο χώρος φόρτισης και
ο Δήμος θα προτάξει λεωφορεία
για αστική συγκοινωνία και λοιπά
οχήματα. Συνολικά το Υπουργείο θα
παρέχει 3 ηλεκτρικά λεωφορεία και
7 αυτοκίνητα διαφόρων χρήσεων.

Ο υπουργός Εσωτερικών καταθέτει λουλούδια στο
Μνημείο των εκτελεσθέντων παρουσία του δημάρχου.

[Καισαριανή]

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΖΟΚΑΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
«Τι πραγματικά ισχύει για τις εξαγγελίες του υπουργού»
H

βήμα – βήμα ο χαρακτήρας του χώρου στην πράξη.
Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής με επιΣτήθηκε το Μνημείο των εκτελεσμένων, διαμορκεφαλής τον τέως δήμαρχο Ηλία Σταμέλο
φώθηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις, χτίστηκαν τα
χαρακτήρισε «επικοινωνιακά σόου του Υπουρσχολεία της πόλης, ανακαινίστηκε το νεοκλασικό
γείου Εσωτερικών» την επίσκεψη του υπουρκτίριο που στεγάζει το Μουσείο της ΕΑΜικής Εθνικής
γού Τάκη Θεοδωρικάκου στην Καισαριανή
Αντίστασης. Δεν θα υπήρχε Πάρκο για να προχωστο πλαίσιο της οποίας, ανακοινώθηκε χρηματοδότηση για έργα 20 εκατ. ευρώ με σκοπό τον αποπροσανατολισμό ρήσει η ανάπλαση του, αν ο λαός της πόλης και οι δημοτικές
αρχές που προηγήθηκαν, προεξέχοντος του δημάρχου Π. Μακρή,
από τα εκρηκτικά λαϊκά προβλήματα που βγαίνουν στο προσκήνιο.
«Πρόθυμος “ξεναγός”, ο δήμαρχος κος Βοσκόπουλος, που έχει ακολουθούσαν τη λογική του σημερινού δημάρχου, να τα έχει
με τη σειρά του δώσει διαπιστευτήρια στη στήριξη της αντιλαϊκής καλά με την εκάστοτε κυβέρνηση.
►Στην ίδια ρώτα και η δημοτική αρχή της Λαϊκής Συσπείρωπολιτικής, αποκηρύσσοντας κάθε διεκδίκηση, προωθώντας την
ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας σης που δεν υιοθέτησε το 2016 ούτε τη λύση της κατάτμησης του
και υποδεχόμενος τους γονείς των νηπίων με αστυνομικές δυνάμεις. Σκοπευτηρίου σε δημόσιο τμήμα και σε ιδιοκτησία της Πανελλήνια
Που ενοχλείται από την ΕΑΜική ταυτότητα του Μουσείου και με κάθε Σκοπευτική Εταιρεία (ΠΣΕ), ούτε τη λύση της αποζημίωσης της, πρόευκαιρία αναμασά τη συκοφαντία ότι οι αγωνιστές έχτιζαν … προσω- ταση των τότε δημοτικών συμβούλων Ιωαννίδη και Βοσκόπουλου.
πικές καριέρες» σημειώνει η Λαϊκή Συσπείρωση σχολιάζοντας την Αντίθετα και μετά από μεγάλες πιέσεις, ολόκληρη η έκταση αποδόθηκε στο Δήμο Καισαριανής το Σεπτέμβρη του 2016 και ξηλώθηκε
υπουργική επίσκεψη.
οριστικά η ΠΣΕ από το χώρο με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Τι πραγματικά ισχύει για τις εξαγγελίες του υπουργού:
►Ακολούθησε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που καθό►Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αφορά
Ανάπλασης του χώρου. Βάσει αυτής υπογράφηκε
όλους τους δήμους και δεν είναι
ίνναι ένα ειδικό δώρο
ρισε το σχέδιο Ανάπλ
Ανά
προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια
της ΝΔ για την πόλη μας. Το πρόγραμμα
π
θα διαστις 22.2.2018 ππρ
190.000€ για τις απαιτούμενες μελέτες και με
χειριστεί 2.5 δις€, χρήματα του λαού,
με τον κύριο
λ
Αττικής, ύψους 19
σύνολο
των προτεινόμενων παρεμβάσεων να
όγκο να κατευθύνεται για τη λεγόμενη «επαδέσμευση το σύ
ύν
χρηματοδοτηθεί.ί.
νεκκίνηση της οικονομίας», προσανατολισμένη
ρ
ροσανατολισμένη
χρηματοδοτηθεί
των έργων που εξήγγειλε ο Υπουργός την
στις προτεραιότητες της ΕΕ γιαα την πράσινη
Το σύνολο τω
προηγούμενη
ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό
η
ηματισμό
προηγούμ
εν εβδομάδα, αποτελεί αντιγραφή αυτής
μελέτης.
του κράτους, την τουριστική ανάπτυά
άπτυτης μελέ
έτη
►Αντίστοιχα
τα σχέδια για την ανάπλαση της
ξη κ.λπ.
►
Αν
Πλατείας
►Το «Πάρκο Ελευθερίας»
ς
ς»
Πλατ
τεί «Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή», ήταν
στις
είναι σήμερα ανοιχτό στο λαό,
ό,,
στι
ις προτεραιότητες της Λαϊκής Συσπείρωσης, με
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την σύνταγιατί αυτός ο ίδιος πάλεψε
εεξα
για δεκαετίες για αυτό, με
ξξη των μελετών.
Αυτή είναι η αλήθεια, που δεν μπορεί να
διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις,
κρύψει η επικοινωνιακή τακτική του Υπουρκαταλήψεις, δικαστικούς
γείου και της δημοτικής αρχής του κου Βοαγώνες, κόντρα στη νομιΟ επικεφαλής Ηλίας Σταμέλος
μότητα. Έτσι, κατοχυρώθηκε
σσκόπουλου.

«Η ιστορία της πόλης μας δεν ξαναγράφεται»
ε ανακοίνωσή της η Συνεργασία Πολιτών
Καισαριανής, με επικεφαλής την Άννα
Μ
Παραγυιού αμφισβητεί ότι τα χρηματοδοτού-

μενα έργα 20 εκ. ευρώ στην Καισαριανή και
ιδιαίτερα στο Σκοπευτήριο αποτελούν επιτυχία
του δημάρχου Χρήστου Βοσκόπουλου.
Η Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής
υπενθυμίζει ότι πριν αναλάβει δήμαρχος ο
κ. Βοσκόπουλος, προηγήθηκαν αφενός η
παραχώρηση του Σκοπευτηρίου στον Δήμο
Καισαριανής από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
η προκήρυξη μελέτης των έργων στο Σκοπευτήριο από την Περιφέρεια Αττικής επί θητείας
Ρένας Δούρου.
«Η ιστορία της πόλης μας δεν ξεγράφεται
και δεν ξαναγράφεται. Διότι γράφτηκε με αίμα,
ο τοίχος του Σκοπευτηρίου και οι δρόμοι βάφτηκαν κόκκινοι από την πάλη απέναντι στους
φασίστες-κατακτητές, από τον αγώνα για γη
και ελευθερία. Και ας τους έλεγαν αλήτες, τους
εαμίτες και τις εαμίτισσες. Και ας τους κατέδιδαν
οι δοσίλογοι. Και ας τους εξόντωναν οι ταγματασφαλίτες.
Η Καισαριανή παλεύει ενάντια στο φασισμό,
τον ρατσισμό, την μισαλλοδοξία και για τα καθημερινά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών
της, όπως για την παιδεία, την υγεία, την καταπολέμηση της φτώχειας.
Για αυτό η Καισαριανή είναι πόλη-σύμβολο
της Εθνικής Αντίστασης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΤΖΟΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

«Η δήλωση του δημάρχου Καισαριανής με εξέπληξε δυσάρεστα»
του δημάρχου Καισαριανής Χρήστου ΒοσκόπουΗλουδήλωση
για τη χρηματοδότηση έργων

20.000.000 ευρώ στην πόλη αντιμετωπίστηκε ως «έπαρση, μηδενισμούς, ειρωνείες και απαξίωση»
από τον πρώην δήμαρχο και τέως
αντιπεριφερειάρχη Αττικής Σπύρο
Τζόκα.
Ο κ. Βοσκόπουλος είχε δηλώσει
ότι «Οι εποχές που οι Δήμοι διεκδικούσαν χρήματα για τα έργα που
ήθελαν να κάνουν στην πόλη τους
(βέβαια υπήρχαν και κάποιοι δή-

μαρχοι που δεν ήθελαν να κάνουν
έργα) με καταλήψεις και καθιστικές
διαμαρτυρίες έξω από τα Υπουργεία
μήπως και κάποιος υπουργός τους
δώσει κάτι, έχουν παρέλθει προ
καιρού!
Σήμερα στον 21ο αιώνα, οι διεκδικήσεις επιχορηγήσεων για έργα
γίνονται με μελέτες, επιστημονικό
σχεδιασμό και προγραμματισμό. Με
αυτό τον τρόπο η Καισαριανή εξασφάλισε 20 εκατομμύρια ευρώ για
έργα».
Ο κ. Τζόκας εξήγησε ότι χάρηκε

μεν ιδιαίτερα για την αναγγελία του
υπουργού αλλά «με τη δήλωση αυτή
απαξιώνονται, αφενός, πρόσωπα
που έχουν θέσει ένα λιθαράκι στην
Ιστορία της συνοικίας μας, υποβαθμίζονται αγώνες που καταξίωσαν την
πόλη αυτή και είχαν αποτελέσματα
και, αφετέρου, οικειοποιούνται μελέτες και έργα. Συγκεκριμένα τα
έργα, ύψους 20 εκατ. ευρώ, που
αλλάζουν τη μορφή της Καισαριανής, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός
Εσωτερικών σε επίσκεψή του στην
Καισαριανή αναφέρονται κυρίως:

1. Στο έργο «Μελέτες ανάδειξης και
αξιοποίησης του ιστορικού χώρου
του πάρκου Σκοπευτηρίου στο Δήμο
Καισαριανής», που εκπονήθηκε επί
δημαρχίας Ηλία Σταμέλου και εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την
περιφερειακή αρχή της Δούρου.
2. Στη μελέτη που αναφέρεται
στην «Αναβάθμιση της πλατείας
Καισαριανής και στην οδό Εθνικής Αντίστασης» που σχεδιάστηκε
στη δημαρχία Σπύρου Τζόκα με την
επίβλεψη του καθηγητή Σανταμούρη.
ο σύμβουλος του δήμαρχου Γιάννης

Η Άννα Παραγυιού
Να θυμίσουμε πως μια σύγχρονη ιστορική μέρα για την πόλη μας, ήταν η μέρα που η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε στον λαό
της Καισαριανής το Σκοπευτήριο το 2016. Αυτή
ήταν ιστορική μέρα που γράφτηκε στο βιβλίο
της πόλης. Η μέρα που η Περιφέρεια Αττικής,
με περιφερειάρχη την Ρένα Δούρου, προκήρυξε
την μελέτη για την ανάδειξη και αξιοποίηση του
Σκοπευτηρίου, που περιλάμβανε όσα “νέα” δήθεν έργα εξήγγειλαν ο κ. Θεοδωρικάκος και ο
κ. Βοσκόπουλος.
Οι ιστορικές, λοιπόν, μέρες στην Καισαριανή γράφονται, όταν δεν διαστρεβλώνονται τα
πραγματικά δεδομένα. Ο λαός της Καισαριανής
έχει γνώση και ισχυρή μνήμη, έτσι τα επικοινωνιακά παιχνίδια του Υπουργό Εσωτερικών
και της φιλικής προς αυτόν δημοτικής αρχής,
εξυπηρετούν μόνον ίδια οφέλη».

Δήμος το γνωρίζει καλά αυτό και
ίσως όφειλε να ενημερώσει τον
δήμαρχο.
3. Επομένως και οι προηγούμενοι
δήμαρχοι εκτός «από τις καταλήψεις
και τις καθιστικές διαμαρτυρίες» που
λοιδορούνται!!! έκαναν και μελέτες,
τις οποίες εκμεταλλεύτηκε, και καλώς έκανε, ο νυν δήμαρχος.
4. Τέλος, η αξιοποίηση του ιστορικού χώρου του πάρκου Σκοπευτηρίου δεν ήταν δεδομένη, αλλά
αποτέλεσμα των αγώνων του λάου
της Καισαριανής και των Δημοτικών
Συμβουλίων για την εκδίωξη της
Σκοπευτικής. οι δίκες των δημάρχων
και όχι μόνον για το Σκοπευτήριο
ήταν αμέτρητες. Ο υπογράφων έχει
18 δίκες για το Σκοπευτήριο και

Ο Σπύρος Τζόκας
το τελευταίο δικαστήριο έγινε στις
2-10-2017, όπου αν και πρωτόδικα
είχε καταδικαστεί σε ποινή 11 μηνών
και επιβολή προστίμου 1800€!!, το
Εφετείο τον αθώωσε».

2020 Οκτώβριος • Τεύχος #70 • 7

[Καισαριανή - Ιστορία]

ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗ (ΜΟΡΙΚΗ),

Γράφει ο Σπύρος Τζόκας,
Πανεπιστημιακός – Συγγραφέας

⸎ «Η ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ». Το εγχείρημα της εξιστόρησης των ατομικών ιστοριών, ανθρώπων, όπως
της Ευτυχίας Μουρίκη (ή Μορίκη),
που δεν έχει συμπεριληφθεί στον
κατάλογο των «ιστορικών προσωπικοτήτων», καθώς και η αφήγηση
επεισοδίων του παρελθόντος είναι
ίσως ένα από τα ακανθώδη ζητήματα της ιστορικής επιστήμης, τόσο
στο μεθοδολογικό, όσο και στο ιδεολογικό πεδίο.
⸎ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ της εξιστόρησης
μας μεταφέρουν στις ανθρώπινες
και ηρωικές στιγμές της ένδοξης
εθνικής μας αντίστασης. Στα χρόνια
της φωτιάς. Συνομιλώντας με την
Ευτυχία Μουρίκη, τη Μάνα της Καισαριανής, έρχεται στο μυαλό μου
η φράση του Έρνεστ Χεμινγουαίη
«Τον άνθρωπο μπορείς αν θες να
τον εξοντώσεις, αλλά δεν μπορείς να
τον νικήσεις». Αναφέρομαι σε όλους
αυτούς που σήκωσαν τα όπλα για
να υπερασπίσουν την πατρίδα τους,
που αγωνίστηκαν στη συνέχεια για
έναν δικαιότερο κόσμο, που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, προδόθηκαν, αντιμετώπισαν
τον θάνατο και δεν λύγισαν. Μιλώ
για τους αλύγιστους. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η «Μάνα της
Καισαριανής». Σπουδαίος τίτλος,
εξαιρετικά τιμητικός. Όπως ο δάσκαλος και ποιητής Κώστας Καλατζής υμνεί την Μάνα στο ποίημα
του: «Έγινες μάνα μας κι αδελφή μας
κι η Παναγιά η καπετάνισσα…..»
⸎ Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ….. καμία έπαρση για τη σεμνή
αγωνίστρια, που σε κερδίζει από
την πρώτη στιγμή με την ευγένεια,
την καλοσύνη και την μετριοφροσύνη της.: «Δεν είμαι νομίζω τίποτα
το ιδιαίτερο» λέει η ίδια και συνεχίζει: «Το ίδιο ήμουν εγώ, το ίδιο
ήταν και οι άλλες συντρόφισσες. Δεν
έγινα εγώ ο ξεχωριστός άνθρωπος.
Όπως όλοι οι άνθρωποι, όπως όλες

κε στην «Λεύτερη
Νέα» (προπομπός
της ΕΠΟΝ). Έτσι ξεκίνησε την αντιστασιακή της δράση και
ακολούθησε μέσα
από τις γραμμές της
ΕΠΟΝ και, μέχρι το
Δεκέμβρη του ‘44,
είχε υπό τις διαταγές
της λόχο γυναικών
του ΕΛΑΣ. Στο ΚΚΕ
εντάσσεται μετά την
εκτέλεση των 200
κομμουνιστών.
⸎ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ,
η ελεύθερη Καισαριανή φωτίζει το
Αρχείο ΚΕΜΙΠΟ. Ανάμεσα στους συναγωνιστές της Νίκο Τζανέτη
πρόσωπο της: «Είχε
(δεξιά της), Γιώργο Οικονόμου (αριστερά της) και ο Πέτρος (όρθιος).
καθαρίσει η Καισαριανή, ήταν ελεύ- Οι τσολιάδες και οι λοιποί προέβη- Τον αφόπλισα και του πήρα το όπλο.
Φωτό από βιβλίο «Ευτυχία Μορίκη. Η “μάνα” της Καισαθερη μήνες πριν οι σαν σε λεηλασίες και καταστροφές. Μετά το πήραν οι δικοί μου, ο λοχαριανής» της Άννας Μπαλλή, εκδόσεις Μαραθιάς, 2008.
Γερμανοί φύγουν, Η Ευτυχία περιγράφει: «Αυτοί λοιπόν γός μας και ο ταγματάρχης μας… μ’
σχεδόν από τον Μάη, ανεβήκανε, βάλανε φωτιά, κάψανε έφεραν στο φιλότιμο όταν κάναμε
οι αγωνίστριες, όπως όλοι οι αγωόλο το κομμάτι αριστερά προς το ρέμα συνέλευση. - Έλα τώρα, Ευτυχία,
όταν
εκτελέστηκαν
οι 200».
νιστές. Μα, γιατί με λέτε «μάνα», ας
πούμε. «Γιατί με φωνάζετε μάνα»; ⸎ ΤΟΝ ΙΟΥΝΗ ΤΟΥ 1944 η Ευτυχία ανεβαίνοντας στην Καισαριανή, γιατί να είμαστε εμείς χωρίς όπλο, με ένα
Ρωτούσα. «Μα για τις πράξεις σου..» θυμάται ότι έγινε μια από τις πιο αι- αυτοί εκεί μας εντοπίζανε, κάψανε πιστόλι και μία χειροβομβίδα, και συ
μου απαντούσαν».
ματηρές μάχες που γνώρισε η συ- και τις παράγκες στον Άγιο Νικόλαο να κρατάς όπλο;” Αυτά μου είπαν και
ανεβήκανε. Αλλά ήταν η τελευταία μου το πήραν. Τη δεύτερη φορά δεν
⸎ Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕ- νοικία μας. Οι πληροφορίες είχαν και
φορά
που έκαψαν την επάνω Καισα- θα μου το πάρετε» τους είπα. Και τη
ΝΤΕΥΞΗ έγινε το 1998. Η Ευτυχία κυκλοφορήσει από νωρίς. Μπουριανή,
δεν ξαναφήσαμε ούτε χαφιές δεύτερη φορά απόκτησα αυτόματο
Μουρίκη μου έκανε την τιμή να πα- ραντάδες, τσολιάδες με υποστήριξη
να
ξεμυτίσει».
σε μια μάχη στη Φορμίωνος. Αυτό
ρουσιάσει το ιστορικό μου λεύκωμα των Γερμανών θα χτυπούσαν την
το κράτησα μόνιμα. Πως; Δίναμε
«Καισαριανή, η φυσιογνωμία μιας ελεύθερη περιοχή της Αθήνας. Η ⸎ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
μάχη στη Φορμίωνος με κάτι φλόΠόλης». Μια βραδιά με εξαιρετική Ευτυχία αναφέρει τις εντολές: «Σε ήταν περιορισμένα και η κάθε
μπερ. Σκοτώνω με το φλόμπερ έναν
συναισθηματική φόρτιση που μύριζε περίπτωση οπισθοχώρησης να μην σφαίρα μετρημένη. Αυτόματα όπλα
ταγματάρχη τσολιά - Φορμίωνος και
Καισαριανή, αν αυτό είναι αντιληπτό φύγουμε προς το βουνό, αλλά μέσα είχαν μετρημένοι. Έτσι της πήραν
και το πρώτο όπλο της Ευτυχίας, Υμηττού. Έτρεξα αμέσως να πάρω
σήμερα. Το σημαντικότερο, όμως, στις γειτονιές».
το όπλο του, τα ρούχα του και τα παήταν ότι λίγες μέρες πριν την παρου- Όλη τη νύκτα η Καισαριανή ήταν το οποίο είχε αρπάξει από γερμαπούτσια του, γιατί ήξερα ότι οι δικοί
σίαση αυτή είχα την ευκαιρία και τη επιφυλακή, άντρες και γυναίκες. Η νοτσολιάδες. Το δεύτερο, όμως,
μας ήταν χωρίς ρούχα και άρβυλα.
χαρά να συνομιλήσω με την Μάνα μάχη άρχισε ξημέρωμα, 6.00 η ώρα. όπως και η ίδια λέει το κράτησε και
Τα πήρα. Και λέω στον ταγματάρχη
της Καισαριανής και να διασώσω Ο αγώνας ήταν άνισος, καθώς δεν το είχε στο προσκεφάλι της. «Είδα
μας: Δεν πρόκειται να μου πάρετε το
αρκετά από αυτά που μου είπε.
ήταν μόνον οι μπουραντάδες και τους δυο χαφιέδες να κάθονται σε
μαντράκι. Πέρασα δίπλα τους, αυτόματο τώρα. Με αυτό κοιμόμουν,
⸎ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗ γεννήθη- οι τσολιάδες, ήταν και οι Γερμανοί. ένα
πλησίασα, όρμησα πάνω στον ένα, με αυτό σηκωνόμουν. Τον Δεκέμκε στις 5 Μαϊου του 1926 στη Χίο. Ο Ίσως ήταν η πρώτη φορά που είχαν
και του έβαλα το χέρι στην πλάτη. βρη που τραυματίστηκα, με αυτό ποπατέρας της ήταν Σμυρνιός. Έχασε φέρει τόση μεγάλη δύναμη. Η Ευλεμούσα να ρίξω αεροπλάνα».
νωρίς τη μάνα της. Το 1933 έρχε- τυχία περιγράφει:
ται στην Αθήνα και κατοικεί στην «οι Γερμανοί δεν
Καισαριανή. «Εγώ έχω συνηθίσει ήταν τόσα κορόιδα,
την Καισαριανή, την πάνω και την φαίνεται σκέφτηκαν
κάτω……. και εκεί βρήκα καταφύ- σκοτωθείτε πρώτα
γιο και αγάπη». Θυμάται τις ιστορίες εσείς και από πίσω
της μικρασιατικής τραγωδίας: «Το είμαστε εμείς, τους
22 ο πατέρας μου έσφαξε τον Τούρ- έβαζαν πάντα μπροκο με την ξιφολόγχη και γλυτώσανε στά τους τσολιάδες».
εφτά άνθρωποι και πέσανε στη ΘάΌταν οι εχθρικές
λασσα και πλησίασαν τα συμμαχικά δυνάμεις κατέβηκαράβια……… Οι σύμμαχοι έκαναν καν από τον Υμητμεγάλη μπαμπεσιά, καθώς ενώ κα- τό οι μαχητές της
βάλησαν τα καράβια τα εγγλέζικα και Καισαριανής υποτα γαλλικά, τους έκοψαν τα σχοινιά χώρησαν προς τις
για να μην ανέβουν πάνω. Και όσοι γειτονιές των αναανέβηκαν με το έτσι θέλω, γιατί ο πα- τολικών συνοικιών,
τέρας μου ήταν πολύ ψηλός και σω- όπως ήταν η εντολή,
ματώδης τους συνέλαβαν και τους εκτός από την ομάπαρέδωσαν στους Τούρκους».
δα του Απόλλωνα
⸎ Η ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣ- που αποκλείστηκε
Αρχείο ΚΕΜΙΠΟ. 27 Σεπτεμβρίου 1944. Παρέλαση του ΕΛΑΣ στην (ήδη
ΤΑΣΗ. Η Ευτυχία Μουρίκη ήταν στο βουνό και είχε
απελευθερωμένη) Καισαριανή. Η Μορίκη ανάμεσα στους συναγωνιστές
μόλις 16 χρόνων, όταν οργανώθη- το αιματηρό τέλος.
της Ορέστη Μπετζόλη (δεξια της) και Παναγιώτη Αρώνη (αριστερά της).
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Η ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ο γάμος της με τον Τάσο Γράβαρη (1956). Φωτό από βιβλίο «Ευτυχία Μορίκη.
Η “μάνα” της Καισαριανής» της Άννας Μπαλλή, εκδόσεις Μαραθιάς, 2008.
Αρχείο ΚΕΜΙΠΟ – φωτογραφία Βασίλη Τσακιράκη. Το επιτελείο του
Προτύπου Τάγματος στα σκαλιά του Σχολείου Βενιζέλου, όπως είναι
γνωστό, στην κεντρική λεωφόρο της Καισαριανής, τον Νοέμβριο του
1944. Στην 1η σειρά 1ος από αριστερά ο Κώστας Βένιος (γ΄ καπετάνιος
Τάγματος), 2ος ο Παναγιώτης Αρώνης από τον Βύρωνα (α΄ καπετάνιος
Τάγματος), 3ος ο Ορέστης Βαλαλάκης (στρατιωτικός διοικητής Τάγματος), 4ος ο Γιάννης Σταθάτος (β΄ καπετάνιος Τάγματος) και 5ος ο Μάνος
Ιωαννίδης από το Παγκράτι (επιτελής Τάγματος). Στη 2η σειρά 1ος από
αριστερά ο Ορέστης Καζόλης από την Καισαριανή (καπετάνιος Λόχου,
σκοτώθηκε σε μάχη λίγες ημέρες αργότερα στα Ιλίσια), 2ος ο Αντώνης
Στριλάκος (καπετάνιος Λόχου), 3ος ο Γιώργος Βουτυράς (καπετάνιος
Λόχου) και 4ος ο Σόλων Ψωμιάδης από την Καλλιθέα (καπετάνιος Λόχου). Στην 3η σειρά 1ος από αριστερά ο Γιώργος Στριλάκος (καπετάνιος
Λόχου), 2ος ο Νίκος (;) (καπετάνιος Λόχου), 3ος ο Γιάννης Σταυρόπουλος από την Καλλιθέα (καπετάνιος Λόχου) και 4η η Ευτυχία Μορίκη από
την Καισαριανή (καπετάνισσα Λόχου γυναικών).

⸎ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ 7Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1944 ήταν επίσης αιματηρή μάχη
που δόθηκε από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Φορμίωνος. «Ήρθαν
αυτοί από τον Άγιο Νικόλαο, ήταν
μπουραντάδες, τσολιάδες, χίτες. Η
γειτονιά την περίοδο εκείνη ήταν
τελείως ελεύθερη, δεν φοβόμασταν,
κατεβαίναμε μέχρι κάτω το Παγκράτι…… Αυτοί φαίνεται είχαν θυμώσει

με αυτά που έβλεπαν και οι πληροφορίες συνέκλιναν για επίθεση, με
τη συνδρομή των Γερμανών. Και στη
μάχη αυτή απέτυχαν να αλώσουν
την Καισαριανή».
⸎ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΙ
ΝΑ ΕΞΑΡΕΙ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ: «Ο αιχμάλωτος ήταν ιερός και στην Κατοχή αλλά και στη
διάρκεια της λευτεριάς. Από τον

Πηγαίνοντας στη Χαλκίδα για να
αντιμετωπίσει το Δικαστήριο (1949).
Φωτό από βιβλίο «Ευτυχία Μορίκη.
Η “μάνα” της Καισαριανής» της Άννας
Μπαλλή, εκδόσεις Μαραθιάς, 2008.
Οκτώβρη μέχρι τον Δεκέμβρη του
‘44, διάστημα κατά το οποίο πιάσαμε
πολλούς ταγματασφαλίτες και δωσίλογους, κανέναν δεν πειράξαμε.
Έπεφτε ο κόσμος πάνω τους, όταν
πιάναμε τους δωσίλογους, για να
τους λιντσάρει, κι εμείς τους γλιτώναμε. Πεινούσαμε εμείς και ταΐζαμε
τους αιχμαλώτους. Ποιος μας τα δίδαξε εμάς αυτά; Αυτοί που έκαναν
τους νόμους, τα τηρούν; Τα τήρησαν
ποτέ; Πριν καν σε πιάσουν, άδικα ή
δίκαια, κοίταζαν να σε ξεκάνουν».
⸎ «Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ».
Η Ευτυχία στρατεύθηκε από νεαρό
κορίτσι στην Αντίσταση. Πρόσφερε
αρκετά και έθεσε πολλές φορές τη

Αρχείο ΚΕΜΙΠΟ. 1η Νοέμβρη 1944. Παρέλαση γυναικών του 4ου Τάγματος ΕΛΑΣ Καισαριανής.

ζωή της σε κίνδυνο. Και όμως….
Ακολούθησε την μοίρα των αγωνιστών. Όχι μόνο δεν δικαιώθηκε
για τους αγώνες της, αλλά αντίθετα
λοιδορήθηκε και τιμωρήθηκε από
τους δοσίλογους και τους ταγματασφαλίτες, συνεργάτες των Γερμανών. Η Ευτυχία Μουρίκη τραυματίσθηκε αρχικά στο πόδι στις 3 του
Δεκέμβρη στη μεγάλη διαδήλωση,
αλλά συνέχισε στο πεδίο της μάχης.
Στην Ιπποκράτους βοηθούσε έναν
τραυματία, όταν την τραυματίζουν
άσχημα και τη συλλαμβάνουν.
⸎ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. Μεταφέρεται
στο Α.Τ Καισαριανής, όπου υφίσταται
απίστευτα βασανιστήρια και εξευτελισμούς, που θα υποσκάψουν σοβαρά την υγεία της. Εκεί έμεινε απομονωμένη τρεισήμισι μήνες, χωρίς
κανένας να ξέρει πού βρίσκεται και
βασανίστηκε απάνθρωπα. Στη συνέχεια μεταφέρεται στις φυλακές Αβέρωφ, όπου κρατήθηκε ως υπόδικη
μέχρι τις 5 Μάη του 1947.

Η Ευτυχία Μορίκη στην παρουσίαση του ιστορικού λευκώματος
«Καισαριανή η φυσιογνωμία μιας πόλης» του Σπύρου Τζόκα (1998)

⸎ ΣΤΗ ΔΙΚΗ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ: «Κύριε εισαγγελέα, κύριοι
ένορκοι, με δικάζετε για τις μάχες
που πολέμησα, επειδή πήρα μέρος
στην αντίσταση ενάντια στον ξένο και
τον ντόπιο κατακτητή για να ελευθερωθεί η πατρίδα μου και να ζήσω,
να μορφωθώ και να γίνω χρήσιμος
άνθρωπος στην κοινωνία. Και όμως,
αντί γι’ αυτά φυλακίζομαι και βασανίζομαι απάνθρωπα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ άρρωστη, σακατεμένη, και
με καταδικάζετε. Εσείς, όμως, πού
ήσασταν εκείνο τον καιρό;» Καταδικάζεται σε θάνατο αλλά η ποινή της
μετατρέπεται σε ισόβια, καθώς, την
περίοδο της Κατοχής, ήταν ανήλικη.
⸎ Ο ΓΑΜΟΣ. Στις δύσκολες αυτές
ώρες για την Ευτυχία έρχεται ως από
μηχανής Θεός, ο αγαπημένος της
Τάσος και της κάνει πρόταση γάμου
Στην αρχή αρνείται, αλλά στη συνέχεια πείθεται. Παντρεύτηκε στις 11
Οκτώβρη του 1956. Αφού παντρεύτηκε, άλλαξε το όνομα της, άλλαξε
σπίτι, και στη γειτονιά του πατέρα της
και της αδελφής της είχε διαδοθεί ότι
είχε πεθάνει. Άλλοι έλεγαν πως είχε
πεθάνει, άλλοι ότι έφυγε στο εξωτερικό. Κανένας δεν ήξερε πού είναι.
ΠΗΓΕΣ
1. Σημειώσεις από τη συνομιλία
Σπύρου Τζόκα με την Ευτυχία
Μουρίκη,
2. Άννα Μπαλλή «Ευτυχία Μορίκη.
Η “μάνα” της Καισαριανής»,
εκδόσεις Μαραθιάς, 2008,
3. Μαρτυρίες Αγωνιστών, Ευτυχία
Μουρίκη, Αρχείο ΚΕΜΙΠΟ.
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[Καισαριανή]
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΠΕΤΤΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΡ. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ

Ανεξαρτητοποίηση της Ειρήνης Καγιαμπάκη

«Δεν της επιτρέπουμε να μας συκοφαντεί!»

Η

Ειρήνη Καγιαμπάκη, δημοτική σύμβουλος της παράταξης της Μπεττίνας
Γραφίδου «Πρώτη Φορά Καισαριανή»
κατέθεσε δήλωση ανεξαρτητοποίησης στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Οκτωβρίου.
«Με την παρούσα επιστολή καταθέτω
δήλωση ανεξαρτητοποίησης και δηλώνω
ότι βαθύτατοι πολιτικοί και προσωπικοί λόγοι με αναγκάζουν να καταθέσω την ανεξαρτητοποίησή μου από τη δημοτική παράταξη «Πρώτη Φορά Καισαριανή», με την
οποία αναδείχτηκα δημοτική σύμβουλος.

Η συνείδησή μου και η πολιτική μου διαδρομή, από το 2002 που ασχολούμαι με
τα κοινά του Δήμου μας, δεν μπορούν να
ταυτιστούν πλέον με τον τρόπο που αντιπολιτεύεται η δημοτική παράταξη «Πρώτη
Φορά Καισαριανή», αλλά και ανεξάρτητα
από αυτήν την πορεία, ως συνειδητοποιημένη πολίτης.
Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ταυτιστώ, ως γέννημα θρέμμα της Καισαριανής, με ένα δελτίο Τύπου στο οποίο αντί να
υπάρχει η απόλυτη και ξεκάθαρη καταδίκη
της Χρυσής Αυγής, αναφέρονται στο ίδιο
κείμενο μομφές κατά του Δήμου Καισαριανής, όποιος και αν είναι ο δήμαρχος.
Η ιστορικότητα της πόλης μου και τα
βιώματά μου βρίσκονταν πάντα απέναντι
στον φασισμό και στο ναζισμό.
Εν ολίγοις, γιατί η ιστορία της Καισαριανής είναι γνωστή και έξω από τα σύνορα
της χώρας, το δελτίο τύπου αυτό, όχι μόνο
δεν με εκφράζει πολιτικά, αλλά θίγει τις βασικές μου αξίες ως άνθρωπος.
Για το λόγο λοιπόν αυτό, θα συνεχίσω να
εκφράζω τις ιδέες μου, τις απόψεις μου και
τις προτάσεις μου από τη θέση της ανεξάρτητης δημοτικού συμβούλου».

Ό

πως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «η δημοτική παράταξη
“Πρώτη φορά Καισαριανή” χαιρετίζει με ανακούφιση, τη μεθοδευμένη
αποχώρηση-ανεξαρτητοποίηση, της
δημοτικής συμβούλου κ. Ειρήνης Καγιαμπάκη.
Οι αιτιάσεις της αποχώρησής της
είναι ψευδείς, ανυπόστατες και προσβλητικές για το ήθος των μέχρι χτες
συναγωνιστών και φίλων της. Η δημοκρατική μας παράταξη καταδίκασε
τον φασισμό και τους εκφραστές του
και απηύθυνε κάλεσμα ενότητας σε
όλο τον πολιτικό κόσμο.
Δεν της επιτρέπουμε να μας συκοφαντεί !!
Για το αφήγημα της “ιδεολογικής
διαφοροποίησης” της θυμίζουμε ότι
“το ψέμα έχει κοντά ποδάρια” και της
ευχόμαστε στο μέλλον να ανακαλύψει, ότι ο πιο ασφαλής δρόμος για την
επιτυχία και την προσωπική προβολή,
είναι η εργασία.
Ελπίζουμε υπό το βάρος της επιλογής της ανεξαρτητοποίησής της, να

λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και
να αποβεί περισσότερο χρήσιμη στους
πολίτες της Καισαριανής.
Ο καθένας από εμάς, γράφει την
ιστορία του με τους αγώνες, την προσφορά, το ήθος και τον αξιακό του
κώδικα. Στο τέλος της θητείας μας ο
λαός θα μας κρίνει και κανείς δε θα
έχει “ασυλία” για τις πράξεις του.
Θέτουμε στην κρίση των πολιτών
που την εμπιστεύτηκαν και την τίμησαν με την ψήφο τους για τη συμμετοχή της στις εκλογές με την παράταξη
“Πρώτη φορά Καισαριανή”, ότι η ίδια
δήλωσε ότι θα παραδώσει την έδρα
της στην παράταξη, κάτι που φυσικά
δεν έπραξε.
Εμείς, τα μέλη της παράταξης
“Πρώτη φορά Καισαριανή” καταδικάζουμε την πράξη της και συνεχίζουμε
ενωμένοι με όλους τους πολίτες, τις
διεκδικήσεις για μια ισχυρή δημο-

Η επικεφαλής της παράταξης
Μπεττίνα Γραφίδου
κρατία και για την Καισαριανή που
ονειρευόμαστε!!!
Διατηρούμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας, να ασκούμε κριτική και
έλεγχο για πράξεις ή παραλήψεις της
δημοτικής αρχής. Δεν θα μας φιμώσει
καμία μεθόδευση από όπου και αν
προέρχεται!!»

Ένα νέο βιβλίο για την Αντίσταση
ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβου«...Από τη Μικρασία έως την Καισαριανή... με μια βαλίτσα θύμισες...» Σ ελίουεκτέλεση
ο Δήμος Βύρωνα τύπωσε και εξέδωσε ως χορηγός το
ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ 6 - 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

O

μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος «Κέντρο
Χορού και Πολιτισμού Πολυμήλη», σε
συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής και
υπό την αιγίδα του Τμήματος Πειραιά του
Διεθνούς Συμβουλίου Χορού της Ουνέσκο (Peiraias Section of CID UNESCO) και
του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού
Καισαριανής (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Καισαριανής) διοργανώνει Έκθεση ιστορικών κειμηλίων
και φωτογραφικού υλικού, στο δημαρχείο
Καισαριανής, με τίτλο «…Από την Μικρασία έως την Καισαριανή…με μια βαλίτσα
θύμισες…», από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 στις 19:00 μ.μ. έως και την
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 στις 20:00 μ.μ..
Η Έκθεση θα περιλαμβάνει τρεις διακριτές
θεματικές ενότητες:
α) Μικρασία και Πολιτισμός προ της Μικρασιατικής Καταστροφής Η ενότητα αυτή
περιλαμβάνει ό τι συμβατικά αποκαλείται
μνήμη της καθημερινής ζωής, ως μεταξύ
άλλων: φορεσιές, χρηστικά αντικείμενα
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πάσης φύσεως, αντικείμενα καλλωπισμού,
θρησκευτικά κειμήλια, έγγραφα και φωτογραφικό υλικό κα
β) Η Μικρασιατική Καταστροφή, ένα γεγονός που πληγώνει τη μνήμη.
Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής θα εκτεθεί
πρωτότυπο εικαστικό έργο («Μία βαλίτσα με
θύμισες και αίμα»), το οποίο θα παρασύρει
συνειρμικά τον επισκέπτη στο αλγεινό γεγο-

νός της Καταστροφής.
γ) Η εγκατάσταση των προσφύγων στην
Καισαριανή («Μία νέα ζωή ξεκινά … με μια
βαλίτσα θύμισσες»). Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αντικείμενα καθημερινότητας,
έγγραφα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την περίοδο της εγκατάστασης των
Προσφύγων στην Καισαριανή και αναδεικνύει την διαχρονική ενσωμάτωση του
Μικρασιατικού Πολιτισμού στην Καισαριανή αλλά και την αναντίλεκτη σπουδαιότητά
της στην ιστορική της εξέλιξη.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης, την 7/11/2020,
ημέρα Σάββατο και περί ώρα 19:00 μ.μ.,
θα προβληθεί η γνωστή θεατρική παράσταση «Φιλιώ Χαϊδεμένου». Η παράσταση είναι
αφιερωμένη στην Φιλιώ Χαϊδεμένου, μια
δυναμική προσωπικότητα της Μικράς Ασίας.
Πρόκειται για μία παραγωγή του Ιδρύματος
Πολιτισμού «Ιωνία» της Μητρόπολης Νέας
Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.

βιβλίο - απομνημονεύματα του μόνο επιζώντος σήμερα στο
Βύρωνα 93χρονου Επονίτη Θεόδωρου Κυριακίδη με τίτλο:
«Ο Βύρωνας στη δίνη της καταιγίδας του 20ου αιώνα»
Το βιβλίο που διατίθεται ήδη στα βιβλιοπωλεία χαιρετίζει
ο δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης και προλογίζει ο συγγραφέας Απόστολος Κοκόλιας που είχε και την επιμέλεια της έκδοσης.
Οι αναγνώστες μας μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο
στα βιβλιοπωλεία «Το Θέμα» στο Βύρωνα και στο Παγκράτι.

Ο συγγραφέας Θόδωρος Κυριακίδης

Το λιτό εξώφυλλο
του βιβλίου

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Γιάννης Καλπούζος: «Ἐρᾶν – Βυζαντινά αμαρτήματα»
Η ηθοποιός Χρύσα Παπά, ο συγγραφέας Γιάννης
Καλπούζος και ο εκδότης Θάνος Ψυχογιός

ΜΕΝΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

T

ο νέο ιστορικό μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου
«Ἐρᾶν – Βυζαντινά αμαρτήματα»
παρουσίασαν το βιβλιοπωλείο «Το
Θέμα» στο Παγκράτι (Φιλολάου 62)
και οι Εκδόσεις Ψυχογιός πριν την
απαγόρευση των βιβλιοπαρουσιάσεων λόγω κορωνοϊου (1/7/20).
Τον συγγραφέα προλόγισε η εκπαιδευτικός Ματίνα Μωραΐτη ενώ
αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε
η ηθοποιός Χρύσα Παπά.
Ένα μυθιστόρημα με συναρπαστική πλοκή, γεμάτο δύναμη, έρωτα,
πάθη, βία και πολλά ανθρώπινα
ερωτήματα γύρω από τον πόνο,
την ευτυχία, τη θρησκεία.
Διαδραματίζεται στην Βυζαντινή
Αυτοκρατορία την εποχή των Εικο-

νομάχων και Εικονολατρών, στα
χρόνια από το 766 ως το 798 μ.Χ.,
στην Κωνσταντινούπολη, στην
Αθήνα και στη Θράκη.
Τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας
είναι ο Υάκινθος και η Λυγινή, οι
οποίοι με έναν παράδοξο τρόπο
βρέθηκαν παντρεμένοι, χωρίς τη
θέλησή τους. Δυο άνθρωποι αντί-

θετοι, με διαφορετικά πιστεύω και
διαφορετικές ανάγκες. Ο μεν Υάκινθος ήθελε να δοθεί ψυχή τε και
σώματι στο Θεό, η δε Λυγινή ήθελε
να απολαύσει τον έρωτα. Και δεν
άργησε να πραγματοποιήσει την
επιθυμία της στο πρόσωπο του
Ροδανού, του ανθρώπου που θα
αποδεικνύονταν ο δαίμονάς της,

Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε το 1960 στο χωριό
Μελάτες της Άρτας και ζει μόνιμα από το 1983 στην
Αθήνα. Ευρύτερα γνωστός στο αναγνωστικό κοινό έγινε
με το μυθιστόρημά του «Ιμαρέτ», το οποίο τιμήθηκε με
το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
Επίσης, έχει γράψει τα μυθιστορήματα: «Σάος - Παντομίμα
Φαντασμάτων», «Άγιοι και δαίμονες- Εις ταν Πόλιν»,
«Ουρανόπετρα - Η δωδέκατη γενιά», «Ό,τι αγαπώ είναι
δικό σου», «Σέρρα -Η ψυχή του Πόντου» και «Γινάτι. Ο σοφός της λίμνης». Σχεδόν
όλα τα βιβλία του κυκλοφορούν πλέον από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

ΤΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στη φωτό διακρίνονται μπροστά στην είσοδο του «Θέματος»,
μεταξύ άλλων ο εκδότης Θάνος Ψυχογιός, η συνιδιοκτήτρια
του «Θέματος» Θεώνη Μωραΐτη και ο συγγραφέας Γιάννης
Καλπούζος. Σημειώνεται ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν την
υποχρεωτική καθιέρωση χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.

που για χάρη του ήταν διατεθειμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου
να τον ευχαριστεί, να είναι πάντα
δίπλα του, να βλέπει το αγγελόμορφο πρόσωπό του και να ζει για
τον έρωτά του.
Γύρω από αυτούς τους τρεις ήρωες
και το μυστήριο του Ιερού Στιχαρίου, το οποίο θα μπορούσε ν’ ανατρέψει αυτοκράτορες και πολιτικές
δεκαετιών, κινείται η μυθοπλασία.
Σε μια μοναδική εποχή, άγνωστη
και μυθώδη. Τους πλαισιώνουν
αρκετοί δευτεραγωνιστές, όπως ο
μοχθηρός Ερμάς, ο καλλιεργημένος δούλος Κιτίν, ο Αρκάδιος που
τον μεγάλωσε στο δάσος μια αρ-

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,
12:00-14:00

κούδα, η θεατρίνα Γοργονία, ο πατρίκιος Φωκάς με την ομάδα των
Λεόντων του, ο μαύρος ευνούχος
Αράν και άλλοι.
Οι ήρωες του Γιάννη Καλπούζου
κινούνται, πράττουν και σκέφτονται με τον τρόπο που θα το έκαναν
οι άνθρωποι του Βυζαντίου. Αυτό
εξασφαλίζει, πρώτον εγκυρότητα
σε ό,τι αφορά την ιστορική γνώση,
αλλά και, δεύτερον, τη μέγιστη καλύτερη απόδοση της ατμόσφαιρας,
του κλίματος και της καθημερινής
ζωής κατά τη βυζαντινή περίοδο
στην οποία θα ταξιδέψει ακόμη πιο
επιτυχημένα, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ο αναγνώστης.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
(ΦΙΛΟΛΑΟΥ 62 & ΕΚΦΑΝΤΙΔΟΥ,
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΤΗΛ.: 210 75 69 400)
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΕ
ΑΦΟΡΜΗΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ.
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[Βύρωνας]

Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού
στην Κατεχάκη από τον ΣΠΑΥ

Υπογράφτηκε η ανάθεση της μελέτης για την
ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα

Μ

ε αφετηρία την πεζογέφυρα του Καρέα,
στις 22 και 23 Οκτωβρίου,
ομάδα του Συνδέσμου Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ) κινήθηκε σε όλο το
μήκος της Λεωφόρου Κατεχάκη από την πλευρά του
ρεύματος προς Αθήνα, απομακρύνοντας μεγάλο όγκο
απορριμμάτων που ήταν
διάσπαρτα στο δάσος.

Ο

λοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης
της μελέτης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 4ου Δημοτικού
Σχολείου Βύρωνα, με την υπογραφή στο
Δημαρχείο της σχετικής σύμβασης από τον
δήμαρχο, Γρηγόρη Κατωπόδη και την εκπρόσωπο της εταιρείας «Χ. Μαραβέα και
Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.» όπως ανακοίνωσε ο Δήμος στις 15 Οκτωβρίου.
Η μελέτη αφορά την ανέγερση νέου σχολείου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου
Βύρωνα, που περικλείεται από τις οδούς
Κολοκοτρώνη-Ευαγγελικής Σχολής-Ροδώνος-Αλατσάτων, όπου λειτουργούσε
από το 1924 δημοτικό σχολείο γνωστό με το
όνομα του πρώτου διευθυντή του, Αλέξανδρου Χαραλαμπόπουλου.
Όπως σημειώνεται, «ο Δήμος Βύρωνα

Τη δεύτερη μέρα με αφετηρία και πάλι την πεζογέφυρα, η ομάδα του ΣΠΑΥ κινήθηκε αυτή τη φορά κατά
μήκος του πευκόφυτου
τμήματος του Γρανικού και
ακολούθησε ο Σταυρός και
το Αλεποβούνι.

ήταν σε θέση να αναθέσει τη μελέτη ήδη από
τον Ιούνιο του 2019, ωστόσο η διαδικασία
καθυστέρησε λόγω των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα γραφεία και
στη συνέχεια εξαιτίας των γραφειοκρατικών
δυσκολιών που δημιουργήθηκαν από την
έλευση της πανδημίας του κορονοϊού».
Μετά την ανάθεση της μελέτης, στόχος
της δημοτικής αρχής είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να αιτηθεί χρηματοδότηση
από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανέγερση του 4ου Δημοτικού
Σχολείου.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων των
περισσότερων μαθητών του 4ου πραγματοποιείται σε κτιριακές εγκαταστάσεις στον
Καρέα, μέχρι την κατασκευή του νέου σχολείου στο κέντρο του Βύρωνα.

Η ποσότητα των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν ήταν πολύ μεγάλη, με
πληθώρα πλαστικών, χαρτιών, μπουκαλιών, αποτσίγαρων αλλά ακόμα και λάστιχα, παρμπρίζ καθώς και
ζάντες αυτοκινήτων.

Το φορτηγάκι γέμισε σκουπίδια από την πρώτη μέρα.

Μέχρι και πεταμένες...
πόρτες μπορεί να βρει
κάποιος στον Υμηττό.

Κρούσματα κορωνοϊού στο 1ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία

Απολύμανση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων
του 1ου Δημοτικού Βύρωνα, μετά το κρούσμα κορονοϊού.

Α

ναστέλλουν τη λειτουργία
τους μέχρι τις 4 Νοεμβρί-

ου το τμήμα Δ1 και το ολοήμερο της Δ’ τάξης του 1ου

Δημοτικού Βύρωνα, με την
απόφαση να λαμβάνεται από
το υπουργείο Παιδείας, λόγω
κρούσματος κορονοϊού.
Αυτό είναι το δεύτερο σχολείο του Βύρωνα, στο οποίο
εντοπίζεται κρούσμα κορονοϊού μέσα στον ίδιο μήνα.
Υπενθυμίζουμε ότι μαθητής του τμήματος Α2 του 4ου
Δημοτικού Βύρωνα, βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό
στις 16 Οκτωβρίου και η λειτουργία του συγκεκριμένου
τμήματος ανεστάλη μέχρι τις
27 Οκτωβρίου.

Εξετάσεις των εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα για covid-19

Ο

Δήμος Βύρωνα προχώρησε σε σύμβαση με ιδιωτικό
διαγνωστικό κέντρο, που δίνει
τη δυνατότητα στους εργαζόμενους σε όλες τις δημοτικές
υπηρεσίες, να εξεταστούν δωρεάν για κορωνοϊό, εφόσον
έχουν εμφανίσει συμπτώματα
ή υπάρχει συσχέτιση και επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Για
τη διενέργεια τεστ απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η σχετική
γνωμοδότηση του γιατρού εργασίας του Δήμου Βύρωνα.
Η συμφωνία αφορά 500 δι-
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αγνωστικές εξετάσεις, χωρίς
χρονικό περιορισμό και το
κόστος τους καλύπτεται από
ίδιους πόρους του Δήμου. Η
σύμβαση που έγινε με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής και
χωρίς να υπάρχει σχετική μέριμνα ή χρηματοδότηση από τους
αρμόδιους κρατικούς φορείς,
έχει ως στόχο να εξασφαλίσει
την υγεία των εργαζομένων του
Δήμου, των οικογενειών τους
αλλά και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις δημοτικές
υπηρεσίες.

Ο δήμαρχος Βύρωνα Άκης
Κατωπόδης δήλωσε σχετικά: «Η
επιδεινούμενη εξέλιξη της πανδημίας στην Αττική μας έχει θορυβήσει όλους και προσπαθούμε
να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, στην αντιμετώπισή
της. Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και έχουμε υπερβεί αρκετές
φορές ακόμα και τα στενά όρια
της αποστολής μας με στόχο να
φροντίσουμε το προσωπικό μας
και τους κατοίκους της πόλης».

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

Η Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Έ

χω γίνει αποδέκτης, ως ανεσχολικών μονάδων.
ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
Παραδείγματος χάριν, είναι επιειπολλών υποδείξεων και παραπόνων
κώς απαράδεκτο να υπάρχουν σπαγια τις εκπαιδευτικές μονάδες της πόσμένα παράθυρα σε κοινόχρηστους
λης μας. Επίκειται μάλιστα συνεδρίαχώρους και κλιμακοστάσια. Είναι
ση Δημοτικού Συμβουλίου, προσφάαπαράδεκτο να υπάρχουν σκουριατως αναβληθείσα, με μοναδικό θέμα
σμένα κάγκελα, σπασμένα πόμολα
την παιδεία, κατά την οποία θα συζηκαι βρύσες. Υπάρχει κίνδυνος σοβατηθούν διεξοδικά οι ανάγκες της πόρού ατυχήματος. Παιδιά είναι, έχουν
λης μας στον τομέα της εκπαίδευσης.
μια σχετική ζωηράδα, ποιος θα αναΔεν είναι η πρώτη φορά, που συζηλάβει την ευθύνη αν συμβεί ένα σοτάμε, επί των ημερών της παρούσας
βαρό ατύχημα η δυστύχημα?
δημοτικής αρχής για το συγκεκριμένο
Σπασμένες καγκελόπορτες, σπαΗ δημοτική αρχή συμφωνεί μαζί μας. Κατά περίεργο τρόπο
θέμα. Έχουμε ξαναβρεθεί στο Δησμένα μάρμαρα, απουσία μαλακού
ακού
όμως, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί επανέρχονται κάθε
μοτικό Συμβούλιο, έχουμε ακούσει
ονάτάπητα, καθιστούν τις σχολικές μονάχρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχεδόν με τα ίδια αιτήματα. Οι
γνώμες, αιτήματα, προβλήματα, έχουδες
κατά
την
γνώμη
μου
ακατάλληλες
ηλες
λύσεις απαιτούν ενδιαφέρον και προγραμματισμό βήμα βήμα.
με συναινέσει, έχουμε αντιπαρατεθεί,
από πλευράς ασφαλείας. Είναι υπεόμως το αποτέλεσμα παραμένει μηρεπείγουσα ανάγκη για δράση αύριο
ύριο
ενδιαφέρον και προγραμματισμό βήμα βήμα.
δέν. Επιθυμώ λοιπόν να κάνω μια δημόσια
ς.
Λόγω του επαγγέλματος μου, έχω μια το πρωί εκ μέρους της δημοτικής αρχής.
παρέμβαση προς την δημοτική αρχή, επί κά- ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα της ασφάΓενικά τώρα, και πιστεύω θα συμφωνήωνήποιων κρίσιμων θεμάτων.
κπαιλειας, όχι μόνο στην πρόληψη και αποτροπή σει μαζί μου και η πλειοψηφία της εκπαιΗ δημοτική αρχή του κ. Κατωπόδη, για να αδικημάτων, αλλά και στην πρόληψη ατυ- δευτικής κοινότητας, η παιδεία δεν είναι
λέμε την αλήθεια μονίμως συμφωνεί μαζί χημάτων, τα οποία, δυστυχώς, όταν έρθει η μόνο υπόθεση του σχολείου, είναι υπόθεση
θεση
μας, όμως, κατά περίεργο τρόπο, γονείς, μα- κακιά η ώρα, μπορεί να αποβούν μοιραία και πρωτίστως της οικογένειας αλλά και της
ης
θητές και εκπαιδευτικοί τον επόμενο χρόνο να θρηνήσουμε θύματα.
ίδιας της κοινωνίας. Έχει καθήκον καιι
επανέρχονται σχεδόν με τα ίδια αιτήματα.
Από την θέση του ανεξάρτητου δημοτικού υποχρέωση να παρέμβει ο δήμος με
Το τραγικό του θέματος είναι ότι η πλειο- συμβούλου, στηρίζω όλα τα αιτήματα των πολλαπλές δράσεις.
ψηφία των αιτημάτων που έχουν διατυπω- σχολικών επιτροπών και του διδακτικού
Ένας βασικός τομέας που επηρεθεί εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας προσωπικού, όμως επιθυμώ να επικεντρω- άζει την διαμόρφωση χαρακτήρα
δεν είναι δράσεις η υποδομές που απαιτούν θώ στα απολύτως απαραίτητα, αυτά που θα στην νεολαία μας που δοκιμάζεται
τεράστιες δαπάνες, ούτε κινητοποίηση με- έπρεπε να είχαν γίνει εχτές, και που καθι- από τις συνέπειες της κρίσης είναι η
γάλου αριθμού υπαλλήλων, απλά απαιτούν στούν κατ εμέ επικίνδυνη την λειτουργία των επιμόρφωση και ο πολιτισμός.

Ένας Δήμος που έχει προσφέρει στην πατρίδα και στον κόσμο τεράστια μυαλά όπως
ο Δεσποτόπουλος, η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, ένας Δήμος που φέρει το όνομα του
Λόρδου Μπάυρον, οφείλει να είναι φωτεινό
παράδειγμα στον τομέα των γραμμάτων και
των τεχνών. Η νεολαία μας είναι γεμάτη δυνατά και θετικά μυαλά που ασφυκτιούν και
αναζητούν διεξόδους. Στο χέρι μας είναι να
τους τις παρέχουμε και να κατευθύνουμε
την ενέργεια τους δημιουργικά.

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Βύρωνος
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[Καισαριανή - Συνέντευξη]

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

«Οι ήρωες του σινεμά είναι πάντα πιο θαρραλέοι από τους πραγματικούς»
Βασίλη, θα μπορούσες
να μας πεις λίγα μερικά
πράγματα για σένα, τη ζωή
σου και τη σχέση σου με την
Καισαριανή και το Παγκράτι;
Γεννήθηκα το 1981 και έζησα από
παιδί στην Καισαριανή μέχρι να
σπουδάσω κινηματογράφο και
υποκριτική στην Αγγλία το 20002005. Πήγαινα σε ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο εκτός Καισαριανής,
με αποτέλεσμα στην αρχή να μην
έχω πολλούς φίλους από τη γειτονιά μας. Έτσι περνούσα αρκετές
ώρες στο παιδικό δωμάτιο με τα
παιχνίδια μου, τα κόμιξ, βιντεοκασέτες και τα καρτούν στην τηλεόραση. Βλέποντας και διαβάζοντας,
προσπαθούσα να δημιουργήσω
δικές μου ιστορίες.
Στο σαλόνι του σπιτιού δεν μπορούσα να παίξω γιατί περιστοιχιζόμουν από παλιά αντικείμενα του
συλλέκτη πατέρα μου. Δεν μου το
απαγόρευε, αλλά φοβόμουν ότι
θα κάνω ζημιά. Ήξερα π.χ. ότι αν
έσπαζα ένα βάζο δεν θα με μάλωνε,
αλλά θα στεναχωριόταν βαθύτατα.
Και έτσι έμαθα να είμαι φοβερά
προσεκτικός με τα αντικείμενα.
Για μένα, τα προσφυγικά σπίτια,
η κεντρική πλατεία, το Σκοπευτήριο
και η αριστερή κουλτούρα αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που
συνθέτουν την ταυτότητα της Καισαριανής. Μ’αρέσει αυτή η ταυτότητα. Όποτε ένα προσφυγικό γίνεται
πολυκατοικία στεναχωριέμαι.
Το ετερόκλιτο Παγκράτι το θεωρώ κοσμοπολίτικη προέκταση της
Καισαριανής. Παλαιότερα η Καισαριανή δεν είχε μεγάλη αγορά
και πολλές καφετέριες για νέους
ανθρώπους οπότε με τους φίλους
πηγαίναμε Παγκράτι.
Με γοητεύουν τα παλιά κτίρια της
δεκαετίας του ’50 και του ’60. Νιώθω ότι διατηρούν μια αίγλη παρά τη
φθορά του χρόνου. Στο Παγκράτι
μένω από το 2011 σε μια τετραώροφη πολυκατοικία του ’30 χωρίς
ασανσέρ, μια από τις πρώτες αν όχι
η πρώτη της περιοχής.

Ποιο ρόλο έπαιξε το θέατρο
στη σταδιοδρομία σου;
Ασχολήθηκα με το θέατρο από το
2007 μέχρι το 2013 ως σκηνοθέτης και μεταφραστής. Το θέατρο
με βοήθησε πολύ. Απαιτεί λιγότερα
μέσα και χρήματα από τον κινηματογράφο. Όταν ξεκίνησα μπορούσες να κάνεις παραστάσεις και
σε alternative πολυχώρους όπως
αποθήκες κ.λπ. Ο κανόνας είναι
να ξεκινάς με τη δική σου ομάδα.
Δεν πας να μπεις σε άλλη θεατρική

Ο Βασίλης Χριστοφιλάκης με την Κωνσταντίνα Μιχαήλ

«Ο κανόνας είναι να ξεκινάς με τη
δική σου ομάδα. Δεν πας να μπεις
σε άλλη θεατρική ομάδα»
ομάδα. Έχεις ένα έργο στο οποίο
πιστεύεις και απευθύνεσαι ένανέναν στους ηθοποιούς. Μέσω του
θεάτρου γνώρισα τους ηθοποιούς
Κώστα Καζανά, Σταύρο Σιούλη,
Κωνσταντίνα Μιχαήλ και Νάντια
Περιστεροπούλου.

Ποια ήταν τα πρώτα βήματα
σου στον κινηματογράφο;
Είχα κάνει μια ταινία μικρού μήκους στην Ελλάδα το 2004, μετά το
τέλος των σπουδών μου. Ήταν ένα
θρίλερ. Είχα γράψει το σενάριο. Η
επόμενη εμφάνισή μου στον κινηματογράφο είναι 13 χρόνια μετά, το
2017.

Τι θα ήθελες να μας πεις για
την ταινία που σε καθιέρωσε,
το «Too Much Info Clouding
Over My Head»;
Είναι μια ταινία μεγάλου μήκους,
που συνδυάζει αυτοβιογραφικά
στοιχεία και μυθοπλασία. Γυρίστηκε

στην Καισαριανή και στο Παγκράτι.
Επέλεξα να τη γυρίσω ασπρόμαυρη γιατί ένιωσα ότι θα μπορούσα
να επεξεργαστώ καλύτερα τον φωτισμό. Επίσης, το ασπρόμαυρο έχει
απλότητα και στυλ και μου θύμιζε
τις παλιές καλές κλασικές ταινίες.
Ο ήρωας, σκηνοθέτης και αυτός,
και με το ίδιο όνομα, είναι πιο τολμηρός και ασυμβίβαστος από μένα.
Βέβαια πληρώνει το τίμημα. Οι
ήρωες του σινεμά είναι πάντα πιο
θαρραλέοι από τους πραγματικούς.
Η παραγωγός του η Μπέττυ
(Ελίνα Ρίζου) είναι ένας μέντορας
που του αναθέτει αποστολές με
τις οποίες μπλέκει. Δεν είχα τέτοιο
παράγωγο –μέντορα αλλά μου έτυχαν συνεργασίες όπου δεν υπήρχε
χημεία. Κάτι τέτοιο συμβολίζει η
Μπέττυ.
Το παιχνίδι της δεκαετίας του ’90
που αναφέρεται στην ταινία είναι
μεν προϊόν μυθοπλασίας αλλά είναι
βασισμένο σε ένα παιχνίδι που παίζαμε παλιά το hero quest. Στην ται-

νία το έκανα Δρακοβιαστές (Dragon
rapists). Η αναφορά δεν είναι τυχαία. Στην πραγματική ζωή συλλέγω παλιά παιχνίδια και κόμικς.
Η Λένα Ουζουνίδου παίζει τον
ρόλο της μητέρας μου. Όταν η ταινία γυρίστηκε ήμουν 36 χρονών και
η Ουζουνίδου 42, δηλαδή είχαμε
μόλις έξι χρόνια διαφορά. Παρόλα
αυτά ήταν πειστική στον ρόλο της.
Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ στο ρόλο
της ντίβας, αυτοσαρκάζεται με μεγάλη άνεση, Παράλληλα, η ταινία
μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Ζήση Ρούμπο στο
ρόλο του υπάλληλου καταστήματος.
Σημαντικούς ρόλους έχουν επίσης η Ελένη (Νικολίτσα Δρίζη)
σύντροφος του πρωταγωνιστή, η
Λένα Δροσάκη στο ρόλο της πρώτης ηθοποιού που συναντά ο σκηνοθέτης και η Κίττυ Παϊταζόγλου, η
αδέξια σερβιτόρα της καφετέριας.
Συμμετείχε ο Καισαριανιώτης
Μπάμπης Δρίζος στο ρόλο του επιμελητή Μουσείου. Δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή, χωρίς να προλάβει
να δει τον εαυτό του στην ταινία. Αν
και δεν ήταν επαγγελματίας ηθοποιός υπήρξε εξαιρετικός.

Πώς έλυσες το πρόβλημα
της χρηματοδότησης;
Η τελευταία ταινία μου στοίχισε
16.000 ευρώ, μεγάλο μέρος των
οποίων έβαλα από την τσέπη μου.
Δεν έλαβε κρατική χρηματοδότηση.

Χάρη σε προβολές στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, κυρίως φεστιβάλ
και χρηματικά βραβεία, κάλυψε τα
έξοδα της. Με βοήθησε πολύ ο παραγωγός μου Τάσος Βουρλιώτης.
Αντί να πληρώνουμε για τη χρήση
χώρων στα γυρίσματα, μας πλήρωναν έστω και συμβολικά. Δεν
δέχτηκα όμως να κάνω product
placement (τοποθέτηση προϊόντος) για να μην υποβαθμίσω την
ποιότητα. Η επιτυχία της ταινίας με
βοήθησε να βρω χρηματοδότηση
για την επόμενη στην οποία θα είναι
συμπαραγωγός η ΕΡΤ.

Τι μπορείς να μας πεις
για τη νέα σου δουλειά;
Η νέα μου ταινία λέγεται Guest
Star. Θα είναι έγχρωμη. Τα γυρίσματα στο Παγκράτι αναμένεται να
ξεκινήσουν το Μάιο και πιθανότατα θα είναι έτοιμη στο τέλος του
2021. Είναι η ιστορία ενός νέου
γιου δύο διάσημων ηθοποιών της
χώρας, οι οποίοι έχουν πεθάνει.
Δεν έχει κληρονομήσει κανένα
ταλέντο από τους γονείς του αλλά
είναι το πιο φωτογραφημένο και
αναγνωρίσιμο παιδί της χώρας.
Μπαίνει σε ένα ταξίδι ταυτότητας
όταν ένα μεγάλο κανάλι του κάνει
πρόταση να γίνει ο νέος παρουσιαστής. Θα παίξω τον ρόλο του
γιου των ηθοποιών και θα συμμετέχουν και πάλι ο Ζήσης Ρούμπος
και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ.
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