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ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μ. ΜΠΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΟΠΑΝΑ
Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η
Νέα ρήξη
Ένωσης Γονέων
και δημάρχου
Καισαριανής

σελ. 6

Ο επικεφαλής
του «Μαζί για
τον Βύρωνα»
επιρρίπτει
ευθύνες στη
δημοτική αρχή.

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ
Ο Ερμής
Ζωγράφου
κατέκτησε το
κύπελλο Ελλάδος
στο ποδόσφαιρο
σάλας
σελ. 9

Β Υ Ρ Ω Ν Α Σ
Άρθρο Βασίλη
Μουντοκαλάκη:
19 Μαΐου, ημέρα
μνήμης της
Γενοκτονίας
των Ποντίων
σελ. 15

σελ. 4

Ο Ι Π Α Λ Ι Ο Ι Κ Ι Ν Η Μ ΑΤ Ο Γ ΡΑ Φ Ο Ι Τ Η Σ Κ Α Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ

Ο Σπύρος
Τζόκας μας
παρουσιάζει
τους
σινεμάδες
των παιδικών
μας χρόνων.
σελ. 12-13

∆ Ι Χ Ρ Ο Ν Η Π Ρ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Α ΓΩ Γ Η Σ Τ Ο Υ Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ο Υ

Καταγγελία
εκπαιδευτικών
επικρίνει τις
επιλογές της
δημοτικής αρχής
αλλά και της
αντιπολίτευσης.
σελ. 8

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

Editorial

ια άλλη μια φορά, η εφημερίδα μας
Γ έχει
την χαρά να φιλοξενεί ιστορικό
άρθρο του Σπύρου Τζόκα, αυτό το μήνα,
για τους παλιούς κινηματογράφους της
Καισαριανής. Σήμερα δεν υπάρχουν πιά
με εξαίρεση την «Αιολία» που δημιουργήθηκε το 1994 από τον Δήμο για να αναπληρώσει το κενό. Οι παλιοί σινεμάδες
έχουν μετατραπεί σε πολυκατοικίες ή
σούπερ μάρκετ.
Σε αυτή τη γκρίζα πραγματικότητα της
πόλης, έρχεται να δώσει χρώμα η πρωτοβουλία του Δήμου Βύρωνα να καλέσει
δέκα καλλιτέχνες για να ζωγραφίσουν
τον δημόσιο χώρο.
Είναι νωπή η μνήμη από το θεατράκι
του Ταπητουργείου που ο Δήμος το είχε
βάψει και αμέσως μετά έσπευσαν να το
βανδαλίσουν με συνθήματα. Ελπίζουμε
η δουλειά των καλλιτεχνών στα ΚΑΦΑΟ
και στους τοίχους δημοσίων κτιρίων να
τύχει μεγαλύτερου σεβασμού.
Η καταγγελία της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών Συλλόγου Α΄
Αθήνας για τους όρους υποβάθμισης της
δίχρονης προσχολικής αγωγής στο Δήμο
Ζωγράφου, που δημοσιεύουμε, μας
θυμίζει αντίστοιχες που έχουν γίνει για
το Βύρωνα και την Καισαριανή από τον
Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη», για παράδειγμα.
Πιθανόν η καταγγελία της Αγωνιστικής
Συσπείρωσης να εμπεριέχει μια δόση
υπερβολής. Είναι γεγονός όμως ότι ο Δήμος Ζωγράφου σε αντίθεση με το Βύρωνα και την Καισαριανή εξαιρέθηκε από
την εφαρμογή της προσχολικής αγωγής
γιατί δεν ήταν έτοιμος. Δεν είχε τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές και φαίνεται ότι είναι δύσκολο να καλύψει τη συγκεκριμένη υστέρηση εντός ενός χρόνου.
Η μεγιστοποίηση της έντασης στη διαμάχη μεταξύ δημοτικής αρχής και Ένωσης Γονέων Καισαριανής δεν είναι προς
όφελος της παιδείας στην πόλη. Χρησιμοποιήθηκαν ήδη σκληρές εκφράσεις, ορισμένες από τις οποίες δεν δημοσιεύσαμε,
και είναι ανάγκη να πέσουν οι τόνοι.
Η Καισαριανή άλλωστε είναι μια γειτονιά που οι περισσότεροι γνωρίζονται
μεταξύ τους. Οι πολιτικές διαφορές δεν
στάθηκαν εμπόδιο στις φιλίες. Ο αλληλοσεβασμός είναι το πρωτεύον. Και ο
δήμαρχος και η Ένωση Γονέων είναι
θεσμοί. Με διαφορετική οπτική, διαφορετικές απόψεις αλλά έχουν ως κοινό ότι
είναι εκλεγμένοι.

Φλοράν Σελάυ,
αρχισυντάκτης
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[Αρθρογραφία]

Να στηριχθεί, τώρα, η οικονομία και η κοινωνία

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Β3 Νοτίου Τομέα Αθήνας

«Ο

τουρισμός άνοιξε, εμείς
εμβολιαζόμαστε και οι
επενδύσεις έρχονται. Όλα καλά και
όμορφα».
Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος το κυβερνητικό
αφήγημα που έχουν αναλάβει να
προπαγανδίσουν (με το αζημίωτο)
τα κάθε λογής «παπαγαλάκια». Και
εμείς θα θέλαμε να είναι έτσι, μόνο
που απλά δεν είναι…
Δυστυχώς ο τουρισμός άνοιξε εσπευσμένα (προφανώς αυτό
απαίτησαν οι διεθνείς tour opera-

tor), αλλά τα μέχρι στιγμής στοιχεία
δεν είναι ικανοποιητικά. Οι προβλέψεις μάλιστα σημειώνουν πως
για την τουριστική αγορά, εφόσον
όλα εξελιχθούν ομαλά στο σκέλος
του εμβολιασμού, η τουριστική
σεζόν θα ξεκινήσει επί της ουσίας
από τον Ιούλιο και μετά.
Στις 2 Μαρτίου 2021 ο γενικός
γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογεώργης, δήλωνε στην ΕΡΤ ότι «μέχρι
το Μάιο θα έχουμε καταφέρει να
πετύχουμε ένα πρώτο τείχος ανοσίας». Σήμερα βέβαια βρισκόμαστε
σχεδόν από το 20% (διπλά εμβολιασμένων), ενώ ένα τείχος ανοσίας
απαιτεί 70%... Εμείς προτρέπουμε
όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν το ταχύτερο. Η κυβέρνηση
όμως αντί να οργανώσει μια εκστρατεία πειθούς των πολιτών,
οργάνωσε μια διαφημιστική εκστρατεία με την περιβόητη «λίστα
Πέτσα» που είχε σκοπό να ενισχύσει όσα ΜΜΕ την υμνούν…
Η ΝΔ προεκλογικά έταζε ανάπτυξη 4% ετησίως. Σαν κυβέρνηση
οδήγησε σε ύφεση την οικονομία
από το 4ο τρίμηνο του 2019 (πολύ
πριν την εμφάνιση της πανδημίας).
Τώρα υπόσχεται ανάπτυξη από τα
57 δις που θα έρθουν από το πρό-

Ο τουρισμός άνοιξε εσπευσμένα αλλά τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν είναι
ικανοποιητικά. Η τουριστική σεζόν θα ξεκινήσει επί της ουσίας από τον Ιούλιο και μετά.

γραμμα ανασυγκρότησης (Ταμείο
Ανάκαμψης και ευρωπαϊκά δάνεια). Σήμερα, δύο χρόνια περίπου
από την ανάληψη της εξουσίας από
τη ΝΔ, έχουν φτάσει στο σημείο να
διαφημίζουν οι ίδιοι σαν «πρωτοποριακή επένδυση» την φαρμακευτική κάνναβη που οι ίδιοι κατήγγειλαν ως «μπάφο» πριν λίγα
χρόνια… Ακόμα και ο υπουργός
Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης εξαναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι έκανε
«λάθος» τότε και να απονείμει τα
εύσημα στον… Νίκο Καρανίκα.

Που οδηγούν όλα αυτά: Στην
εκτίμηση ότι τώρα που «θα τραβηχτούν τα νερά» από την πανδημία,
όπως ευχόμαστε και ελπίζουμε, θα
φανεί το μέγεθος της καταστροφής
στην κοινωνία και την οικονομία.
Η κυβέρνηση αντί να φροντίσει να
έχει έτοιμο ένα σχέδιο στήριξης
της οικονομίας, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών
και των εργαζομένων, ετοιμάζεται
να μοιράσει το χρήμα σε κολλητούς και «ημετέρους». Δυστυχώς
αυτή είναι η πολιτική της, αυτή

είναι η ιδεοληψία της, μακριά και
σε πλήρη αντίθεση από τις ανάγκες
της οικονομίας και της κοινωνίας.
Εμείς αντιθέτως έχουμε ζητήσει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι για να
αντέξουν στην επανεκκίνηση μιας
σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων. Βασικό ζητούμενο όλων
είναι η ρευστότητα και η πρόσβαση στη δανειοδότηση. Αυτά πρέπει να εξασφαλίσει η κυβέρνηση.
Τα υπόλοιπα είναι απλά «ανεμελιές»…
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[Βύρωνας]

AΡΘΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΦΟ ΚΟΠΑΝΑ

Ο Βύρωνας σ το σ κοτάδι

Γράφει ο Μίλτος Μπαντής, επικεφαλής
παράταξης «Μαζί για τον Βύρωνα»

Η

κάθε χρηστή Διοίκηση έχει για φάρους
της τη Διαφάνεια και την Επιμέλεια. Για
να παράγει Έργο για τους Πολίτες, για να πετυχαίνει τους στόχους της, να αντιμετωπίζει
με επιτυχία τα προβλήματα που παρουσιάζονται.
Η Δημοτική Αρχή, στο κορυφαίο θέμα που
είχε να αντιμετωπίσει ο Δήμος μας τα τελευταία πενήντα χρόνια, αυτό της διεκδίκησης
από ιδιώτες του Συμβόλου της πόλης μας
«Θέατρο Βράχων» καθώς και των αθλητικών
εγκαταστάσεων, δηλαδή του λόφου Κοπανά,
άφησε σβηστούς και τους δύο αυτούς φάρους της Δημοκρατίας.
Το αποτέλεσμα της δικαστικής μάχης,
όπως αυτή επιμελήθηκε από την πλευρά της
Δημοτικής Αρχής, νομοτελειακά κατέληξε σε
ήττα για τον Δήμο.
Η πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής των
ιδιωτών έμεινε κρυφή, δεν ήλθε ποτέ ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, δεν επικοινωνήθηκε
στον λαό του Βύρωνα.
Το ίδιο πέπλο σιωπής κάλυψε την άσκηση
έφεσης των ιδιωτών, ποτέ δεν ενημερώθηκε
το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, οι Δημότες, ο Τύπος.
Μια περίεργη σιωπή απλώθηκε προς τους
Δημοκρατικούς Θεσμούς και Όργανα, προς
τον Λαό του Βύρωνα.
Η πορεία της υπόθεσης για την επίδικη περιοχή ξεκίνησε με την από 22-3-1977 ιστορικής σημασίας Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, το οποίο ομόφωνα αποφάσισε
για την τύχη της περιοχής, να αποδοθεί ως
κοινόχρηστος χώρος στους πολίτες.
Την 21-12-1998 το Δημοτικό Συμβούλιο,

επειδή το Ελληνικό Δημόσιο είχε ήδη παρέμβει και κερδίσει πρωτόδικα την ιδιοκτησία
της επίδικης περιοχής, αποφάσισε ομόφωνα
την ανάκληση της απαλλοτρίωσης, γιατί δικαστικά ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο.
Ασκήθηκαν νέες αγωγές των ιδιωτών και
ο τότε Δήμαρχος Νίκος Χαρδαλιάς με σύνεση και επιμέλεια, αντιλήφθηκε αμέσως τη
ζωτική σημασία της έκβασης της δίκης και η
Οικονομική Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της
να προσληφθεί ως νομικός συμπαραστάτης ο
Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος.
Η νέα Δημοτική Αρχή, πριν τη συζήτηση
στο Πρωτοδικείο, επανέφερε το θέμα στην
Οικονομική Επιτροπή της 23-9-2014 η οποία
αποφάσισε ομόφωνα και πάλι την ανάθεση
της υπόθεσης στον Καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο, λόγω της εξαιρετικής σημασίας για
τον Δήμο.
Η δίκη έγινε τον Νοέμβριο του 2014 και η
απόφαση εκδόθηκε τον Μάρτιο 2016, όπου
απορρίφθηκαν οι αγωγές των ιδιωτών και
αναγνωρίστηκε το Ελληνικό Δημόσιο ως κύριο των επιδίκων περιοχών.
Στη συνέχεια οι ιδιώτες άσκησαν Έφεση
κατά της απόφασης. Η Δημοτική Αρχή συνέχισε την τακτική της σιωπής και απόκρυψης
της υπόθεσης, χωρίς να γνωρίζει το Δημοτικό
Συμβούλιο, τα αρμόδια Όργανα, οι Δημότες
και ο Τύπος το παραμικρό! Επί τόσο καιρό!!!
Έρχεται η ώρα της εκδίκασης της Έφεσης
και πάλι άκρα του τάφου σιωπή επικρατεί
στην ενημέρωση,στα Θεσμικά Όργανα του
Δήμου και στους Δημότες. Και εδώ έρχονται τα εξής αναπάντεχα: δεν συζητείται στην
Οικονομική Επιτροπή το θέμα της δίκης, σε
αντίθεση με όλες τις δίκες, ακόμη και χαμηλού ή ανύπαρκτου νομικού ενδιαφέροντος,
οι οποίες έρχονται ως θέμα, δεν ανατίθεται η
υπόθεση στο δικηγορικό γραφείο του Προκόπη Παυλόπουλου, που συνεχίζει να λειτουργεί με τους συνεργάτες του, επειδή ο Καθηγητής έχει γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
ούτε καν λαμβάνεται πρωτοβουλία να ανατεθεί σε άλλο Γραφείο εγνωσμένου γνωστικού
και νομικού κύρους, για να εξαντλήσει ο Δήμος κάθε δυνατότητα στο μέγιστο βαθμό για
την διασφάλιση στο Εφετείο της πρωτόδικης
απόφασης. Αντί όλων αυτών που θα έκανε
κάθε επιμελής νοικοκύρης στην προσωπική υπόθεσή του, ανατίθεται η υπόθεση μόνο
στους Δικηγόρους του Δήμου.
Κι όλα αυτά χωρίς να γνωρίζει κανείς στον
Βύρωνα, ούτε Θεσμικό Όργανο, ούτε Δημότες, ούτε ο τοπικός Τύπος, ότι: 1) εκδόθηκε το
2016 νικηφόρα Απόφαση για τον Δήμο, 2) ότι
οι αντίδικοι ιδιώτες άσκησαν Έφεση, 3) ότι η
υπόθεση ανατέθηκε μόνο στους Δικηγόρους

«Ο Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή
ενδιαφέρονται περισσότερο για την
διαχείριση της δικαστικής ήττας»
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«Πέπλο σιωπής κάλυψε την άσκηση
έφεσης των ιδιωτών, ποτέ δεν ενημερώθηκε
το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική
Επιτροπή, οι Δημότες, ο Τύπος»
του Δήμου και 4) ότι εκδικάζεται η υπόθεση
στο Εφετείο.
Όλα έγιναν σιωπηλά, στο πηχτό σκοτάδι της
απόκρυψης, μακριά από Θεσμούς και Δημότες…
Και ήλθε το νομοτελειακό αποτέλεσμα: πανηγυρική ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης και δικαίωση των ιδιωτών.
Για να γίνει πράξη η λαϊκή παροιμία: όπως
στρώσεις θα κοιμηθείς.
Την ίδια τακτική σιωπής συνέχισε η Δημοτική Αρχή και στο χειρισμό της για την αντιμετώπιση της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο,
χωρίς ειδική συζήτηση τι πρέπει να πράξει ο
Δήμος και που να απευθυνθεί, χωρίς λήψη
έγκυρων και υπεύθυνων Αναφορών/Γνωματεύσεων για την πιθανή τύχη της υπόθεσης από Δικηγορικά Γραφεία εγνωσμένου
γνωστικού βεληνεκούς και νομικού κύρους,
για να είναι δυνατή και ασφαλής η επιλογή
Δικηγόρων.
Για να απενεχοποιηθούν για ό,τι συμβεί
από εδώ και πέρα, έφεραν στην Οικονομική Επιτροπή μία προειλημμένη Απόφαση
ανάθεσης σε Δικηγορικό Γραφείο προς επι-

κύρωση και υπό το βάρος των προθεσμιών
που έληγαν, ενώ είχαν την απόφαση από τον
Νοέμβριο 2020…
Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 10 Μαΐου στο Δημοτικό Συμβούλιο απέδειξε ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή ενδιαφέρονται περισσότερο για την
διαχείριση της δικαστικής ήττας, όπως διαδραματίσθηκε την πενταετία 2016-2021 στην
συγκεκριμένη υπόθεση και όσων τυπικά ή
ουσιαστικά συνέβαλαν σ’ αυτό.
Χωρίς διαφάνεια, χωρίς συζήτηση, χωρίς
επιμέλεια είναι μετρημένες οι ώρες κάθε Αρχής.
Η Παράταξη «Μαζί για τον Βύρωνα» και
εγώ προσωπικά θα συμμετέχουμε ενεργά
με όλες μας τις δυνάμεις, με κάθε είδους
στήριξη, ώστε ο καθένας μας και όλοι μαζί
ως Δήμος, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για
να αντραπεί αυτή η άδικη για τον Βύρωνα
απόφαση. Οφείλουμε όμως ταυτόχρονα να
στηλιτεύουμε κάθε αδιαφάνεια και πλημμελή
χειρισμό.
Γιατί ο Βύρωνας διαχρονικά είναι Αγώνας
και Πολιτισμός.

[Βύρωνας]

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΚΟΠΑΝΑ

Ευαισθητοποίηση για τα θέατρα και τα γήπεδα
«Θ

α φτάσουμε όσο πιο ψηλά
γίνεται», διαμηνύει σε
συνέντευξή του στο iEidiseis.gr ο
δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης και προαναγγέλλει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και
τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά
και συγκέντρωση με όλους τους
βουλευτές στο Θέατρο Βράχων.
Δεσμεύεται ότι ο Δήμος Βύρωνα, σε συνεργασία με τον Δήμο
Δάφνης-Υμηττού, θα εξαντλήσουν
κάθε δυνατότητα, νομική και πολιτική, προκειμένου το Θέατρο Βράχων να μην περάσει σε ιδιώτες που
ισχυρίζονται ότι διαθέτουν τίτλους
κτήσης της Οθωμανικής περιόδου.
Παράλληλα, η Ένωση Γονέων
Βύρωνα συγκάλεσε δεύτερη συγκέντρωση φορέων και κατοίκων
στην Εργάνη στις 15 Μαΐου, όπου
οριστικοποιήθηκε η δημιουργία
Συντονιστικής Επιτροπής σωματείων, συλλόγων και φορέων του
Βύρωνα για την υπεράσπιση του
δημόσιου χαρακτήρα του λόφου
Κοπανά.
Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση
4891/2020 του Εφετείου Αθηνών
αποδέχεται τις διεκδικήσεις ιδιω-

Ο δήμαρχος Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων

τών επί έκτασης που συμπεριλαμβάνει το δημοτικό αναψυκτήριο
«Τα Άστρα», τα γήπεδα της Εργάνης και το θέατρο Βράχων στο
λόφο Κοπανά.
Παρά τη συναίνεση που υπάρχει
για την αναγκαιότητα να ανατραπεί
η συγκεκριμένη απόφαση, είτε με
αναίρεση στον Άρειο Πάγο, είτε
πολιτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο
Βύρωνα καθυστερεί να εκδώσει
ψήφισμα.

Στιγμιότυπο από τη δεύτερη συγκέντρωση φορέων και κατοίκων
στην Εργάνη, που διοργάνωσε η Ένωση Γονέων Βύρωνα για την
υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του λόφου Κοπανά.

Ειδικότερα, μετά την επτάωρη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου, το
Σώμα παρέπεμψε το ψήφισμα σε
διαπαραταξιακή επιτροπή που συνεδρίασε στις 18 Μαΐου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Βύρωνα, Γεώργιος
Πλακίδας, η επιτροπή συμφώνησε
επιτέλους σε ένα κοινό σχέδιο ψηφίσματος…
Εντωμεταξύ το Περιφερειακό
Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνο

ψήφισμα όπου «ως το μεγαλύτερο
Αυτοδιοικητικό όργανο της χώρας,
εκφράζει την έντονη ανησυχία του
για αυτή την εξέλιξη. Ζητάει από την
Κυβέρνηση να υπάρξει νομοθετική
ρύθμιση προκειμένου οι εκτάσεις
να παραμείνουν στο Δημόσιο».
Σε σχέση με το φετινό Φεστιβάλ
Βράχων, ο δήμαρχος Βύρωνα δεσμεύτηκε ότι «θα γίνουν και ειδικές
εκδηλώσεις που θα αποσκοπούν
στην ευαισθητοποίηση του κόσμου

για το ζήτημα της ιδιοκτησίας του
χώρου», αξιοποιώντας το συγκεκριμένο ισχυρό επικοινωνιακό
όπλο.
Παρόλα αυτά, η αντιπολίτευση
αλλά και κάποιοι φορείς αμφισβητούν τη μαχητικότητα της δημοτικής αρχής. Χαρακτηριστική
είναι η ανακοίνωση της Ένωσης
Γονέων Βύρωνα που αναφέρει
ότι πρωτοστάτησε στην δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής για
την υπεράσπιση του δημόσιου και
δασικού χαρακτήρα του λόφου Κοπανά: «Μια πρωτοβουλία που όχι
μόνο δεν στηρίχτηκε και δεν στηρίζεται, παρά τα όποια "ευχολόγια",
αλλά επιπροσθέτως αντιμετωπίζεται
σκωπτικά και ανταγωνιστικά.
Αν πραγματικά η δημοτική αρχή
ενδιαφέρεται για την οριστική λύση
του ζητήματος, θα πρέπει, με το "κύρος" του θεσμικού οργάνου όπως οι
ίδιοι χαρακτηριστικά αναφέρουν, να
πιέσει για άμεση κυβερνητική παρέμβαση, όπου με νομοθετική ρύθμιση, οριστικά και αμετάκλητα θα
αποδίδονται οι χώροι εκεί που δικαιωματικά ανήκουν, στους κατοίκους του Βύρωνα και του Υμηττού».
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[Καισαριανή]

Νέα ρήξη Ένωσης Γονέων και δημάρχου Καισαριανής

Ο

ι σχέσεις της Ένωσης Γονέων Καισαριανής και του δημάρχου Χρήστου
Βοσκόπουλου υπήρξαν εξαρχής δύσκολες
αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, ένα νέο περιστατικό τις επιδείνωσε ακόμη περισσότερο.
Όλα ξεκίνησαν όταν με ανακοίνωσή της,
στις 15 Μαΐου, η Ένωση Γονέων Καισαριανής προκάλεσε αίσθηση, καταγγέλλοντας
διάρρηξη των γραφείων της. Την επόμενη
μέρα με νεότερη ανακοίνωση διευκρίνισε ότι «Χθες το απόγευμα πηγαίνοντας στα
γραφεία μας, διαπιστώσαμε ότι είχαν παραβιαστεί. Αφού διέρρηξαν τα γραφεία και τα
μετέτρεψαν σε αποθήκη βάζοντας πράγματα
από το διπλανό γραφείο, που καλώς παραχωρήθηκε για να εγκατασταθεί εκεί η «Ομάδα Δράσης για την Καισαριανή», άλλαξαν και
το λουκέτο».
Ο δήμαρχος σε δηλώσεις του προς την
«Ε» εξήγησε πως δέχθηκε αίτημα επείγουσας παραχώρησης χώρου από την Ομάδα
Δράσης λόγω έξωσης. Για να διευθετήσει
το ζήτημα απευθύνθηκε στο διευθυντή του
Δημόσιου Πρότυπου Γυμναστηρίου «Νήαρ
Ηστ» Βασίλη Μάντη.
Ο κ. Μάντης του είπε ότι κάτω από την
άκρη της κερκίδας προς το Σκοπευτήριο,
υπήρχαν δύο διαδοχικές «στην ουσία κλειδωμένες – εγκαταλελειμμένες» αποθήκες.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, όχι μόνο δεν είχε
ενημέρωση σε ποιον είχαν παραχωρηθεί
και κλειδί, αλλά πίστευε ότι χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο χρήστη.
Με εντολή του δημάρχου μετέφερε τα
πράγματα της μίας αποθήκης στην άλλη.
Επειδή δεν είχε κλειδί έσπασε το λουκέτο

Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Καισαριανής Δημήτρης Τόλος και ο δήμαρχος Χρήστος Βοσκόπουλος

και το άλλαξε.
Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι τα πράγματα της πρώτης αποθήκης που άδειασε για
να δοθεί στην Ομάδα Δράσης άνηκαν στο
Οικολογικό Εργαστήρι Καισαριανής της κυρίας Μάργαρη ενώ η δεύτερη αποθήκη είχε
παραχωρηθεί στην Ένωση Γονέων Καισαριανής επί δημαρχίας Σπύρου Τζόκα.
«Στα γραφεία μας φυλασσόταν όλο το αρχείο της Ένωσης από το 1986 που ιδρύθηκε
(…) Μετά από πολύωρη προσπάθεια να βρούμε τον αντιδήμαρχο ή τον διευθυντή του γηπέδου, βρήκαμε τον τελευταίο και με περισσό
θράσος μας δήλωσε ότι με εντολή δημάρχου
έγινε η παραβίαση του χώρου, με την δικαιολογία ότι δεν γνώριζε τίνος γραφεία είναι και
έχουν κάθε δικαίωμα, αφού τους ανήκουν και

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 171 23 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
1. Με απόφαση του Εκκλησιαστικό Συμβουλίου του Ιερού
Ενοριακού Ναού της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης, που
έχει περιληφθεί στα υπ’ αριθμούς 9/2020 και 2/2021 Πρακτικά
αυτού, μετά από άδεια του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της
Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης που έχει περιληφθεί στο
υπ’ αριθμόν 255/2021 Πρακτικό του, αποφασίσθηκε η πώληση
με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό του ακινήτου ιδιοκτησίας
του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης, το οποίο ευρίσκεται στην Καισαριανή Αττικής επί της οδού Χίου αριθμός
1, δηλαδή ποσοστό πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής
εκ τριάντα τεσσάρων και 0,9375 τοις εκατό (34,9375%) εξ αδιαιρέτου του με αριθμό οκτώ Άλφα κεφαλαίο (8Α) διαμερίσματος του πρώτου (Α΄) ορόφου πάνω από το ισόγειο διώροφης
οικοδομής, που ευρίσκεται στην Καισαριανή Αττικής, εντός
του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Καισαριανής Αττικής,
στην περιφέρεια του Δήμου Καισαριανής της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής,
παλαιότερα του Δήμου Αθηναίων, στον Προσφυγικό Συνοικισμό, στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό τέσσερα (4), και
ειδικότερα στην οδό Χίου επί της οποίας φέρει τον αριθμό 1
και Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου. Το διαμέρισμα τούτο
έχει επιφάνεια, μετά την ρυμοτόμηση αυτού, 68,24 τετραγωνικά μέτρα, αναλογία στα κοινόχρηστα του ισογείου και του
πρώτου (Α΄) ορόφου 10,27 τετραγωνικά μέτρα, και συνορεύει
Βόρεια με κεντρικό κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και
διαμέρισμα με αριθμό επτά Άλφα κεφαλαίο (7Α), Ανατολικά με
την οδό Χίου στην οποία έχει εξώστες, Νότια με την Λεωφόρο
Βασιλέως Αλεξάνδρου, Νοτιοδυτικά με ρυμοτομούμενο τμή-
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απλά έχουν παραχωρηθεί στην Ένωση (!), να
τα κάνουν ό,τι θέλουν» σημειώνει στη δεύτερη ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων.
H ανάρτηση του αντιδημάρχου Μάνου Κιτσέλλη στο Facebook στις 20/5 όπου «φωτογράφισε» ως υπόπτους για ζημιές στο λάστιχο και στο καθρεπτάκι του αυτοκινήτου του,
μέλη της Ένωσης Γονέων προκάλεσε την
περαιτέρω οργή της.
Στις 21 Μαΐου, πραγματοποίησε συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα
γραφεία – αποθήκη της: «Η ταμπέλα της Ένωσης είναι πάλι εκεί, στην είσοδο των γραφείων
της, όχι για να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη
μας, αυτή είναι γνωστή στον λαό της Καισαριανής - αλλά γιατί δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην δημοτική αρχή ώστε να μη γίνει ξανά

κάποιο «λάθος». Ειδικά δε που τις τελευταίες
μέρες ιδιαίτερα, με θράσος προσπαθεί να μας
σπιλώσει με λασπολογίες και ψέματα»
Ο δήμαρχος ανέβασε τους τόνους στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης αμφισβητώντας ευθέως τη θεσμική νομιμοποίηση της
Ένωσης Γονέων. Υποστήριξε ότι οι μισοί από
τους συγκεντρωμένους δεν ήταν καν γονείς
παιδιών που φοιτούν ενώ παρουσίασε τον
πρόεδρο της Ένωσης Δημήτρη Τόλο ως άνθρωπο που δεν είναι Καισαριανιώτης αλλά
ήρθε από το Βύρωνα όπου μένει για να επιτελέσει κομματικό έργο. Χωρίς να κατονομάσει το ΚΚΕ, υποστήριξε ότι ο κ. Τόλος και
οι συνεργάτες του, εξευτελίζουν ένα ιστορικό κόμμα με τις πράξεις τους «κάνοντας την
τρίχα τριχιά» και «υβρίζοντας».
Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης «Λαϊκή
Συσπείρωση» (Ηλίας Σταμέλος), «Πρώτη
Φορά Καισαριανή» (Μπεττίνα Γραφίδου),
Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής («Άννα
Παραγυιού») και «Ανυπότακτη Καισαριανή»
(Μιχάλης Μιλτσακάκης) καταδίκασαν τις
δηλώσεις του δημάρχου.
Η Μπεττίνα Γραφίδου δήλωσε χαρακτηριστικά «Ξεπεράσατε κάθε όριο κ. Βοσκόπουλε! Οι προπηλακισμοί, ο ρατσισμός, οι
ύβρεις σας, δεν γίνονται ανεκτές πια». Η δε
Άννα Παραγυιού, επικεφαλής της μόνης παράταξης που δεν αποχώρησε από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας τόνισε ότι
«η λογική του διαχωρισμού των πολιτών σε
"γνήσιους Καισαριανιώτες" και "ξένους" δεν
χωράει στην πόλη που δημιουργήθηκε από
πρόσφυγες και ανθρώπους που έχουν ζήσει
τον ξεριζωμό».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
μα και μετά από αυτό με την Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου
και Δυτικά με κοινόχρηστο διάδρομο και δυτικό όριο της οικοδομής. Στο ίδιο υπ’ αριθμόν 8Α διαμέρισμα ανήκει οικόπεδο
κτισμένης επιφανείας, κατά τους τίτλους κτήσεώς του 83,30
τετραγωνικών μέτρων, από τα οποία 16,42 τετραγωνικά μέτρα
σε συνιδιοκτησία με το διαμέρισμα με αριθμό 7Α του πρώτου
ορόφου, 63,10 τετραγωνικά μέτρα σε συνιδιοκτησία με το υπ’
αριθμόν 8 διαμέρισμα του ισογείου και τα υπόλοιπα 3,78 τετραγωνικά μέτρα σε συνιδιοκτησία με το υπ’ αριθμόν 7 διαμέρισμα του ισογείου, σύμφωνα με νεώτερη καταμέτρηση και
πριν από την ρυμοτόμηση αυτού 99,87 τετραγωνικών μέτρων
και μετά από την ρυμοτόμηση 45,77 τετραγωνικών μέτρων. Το
ανωτέρω διαμέρισμα είναι κατεστραμμένο και μη κατοικήσιμο. Για την εκποίηση του ανωτέρω διαμερίσματος προκηρύχθηκε ο σχετικός πλειοδοτικός διαγωνισμός που θα διεξαχθεί
ως κατωτέρω αναφέρεται.
2.Τόπος διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το
Γραφείο του Ιερού Ναού της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης.
3. Χρόνος διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται η 14η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, από ώρας 10.00π.μ.
μέχρι 11.00π.μ., στην περίπτωση μη εμφανίσεως πλειοδοτών
η 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, από ώρας 10.00π.μ. μέχρι
11.00π.μ. και στην περίπτωση πάλι μη εμφανίσεως πλειοδοτών η 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη, από ώρας 10.00π.μ.
μέχρι 11.00π.μ..
4. Επιτροπή του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το Εκκλη-

σιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Φωτεινής Νέας
Σμύρνης.
5. Τιμή εκκινήσεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την
εκποίηση του ανωτέρω περιγραφομένου ακινήτου, ορίζεται
το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ.
Οι όροι της διακηρύξεως και κάθε άλλη σχετική πληροφορία
για τον ανωτέρω πλειοδοτικό διαγωνισμό ευρίσκεται στην διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας
Φωτεινής Νέας Σμύρνης, τηλέφωνο 2109335892.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καισαριανής,
στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Δήμων Νέας Σμύρνης και
Καισαριανής Αττικής, θα δημοσιευθεί στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΠΑΛΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ που εκδίδεται στην Καισαριανή Αττικής και στην ιστοσελίδα της μηνιαίας
εφημερίδας «ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ» που εκδίδεται στη Νέα Σμύρνη
Αττικής.
Νέα Σμύρνη 12 Μαΐου 2021
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΤΕΛΗΣ

[Καισαριανή]

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ευρωπαϊκές συνεργασίες παρά την πανδημία

Φωτό αρχείου

Τ

ο 1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής υπό τη διευθύντρια
Δρ Αικατερίνη Σταμάτη, συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
“Sustain_us: exchange of best
practices for sensitizing on
food and substainability” που
εστιάζει στη βιώσιμη διατροφή
(2020-2022). Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων
και των μελών της ευρύτερης
κοινότητας σε θέματα διατροφικών επιλογών, τους τρόπους
παραγωγής της τροφής και του
αντίκτυπου των τελευταίων στο

περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων συνεπειών είναι οι εκπομπές αερίων μέσω του φαινομένου του
θερμοκηπίου, η εξάντληση των
φωσφορικών πετρωμάτων, η
ρύπανση του εδάφους και του
υδροφόρου ορίζοντα. Στόχος
επίσης είναι η πρόταση και
ανεύρεση λύσεων σε αυτό το
τόσο απαιτητικό ζήτημα.
Το πρόγραμμα ήδη διεξάγεται με επιτυχία και παρά το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας
δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιήσουν κινητικότητες σε

πραγματικό χρόνο (δια ζώσης
συναντήσεις) αξιοποίησαν πλήρως τις δυνατότητες που δίνει η
τεχνολογία. Η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των μαθητών από τις
χώρες εταίρους πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν
επίσης σχολεία από την Ιταλία
(συντονίστρια χώρα, Instituto
Instruzione Superiore Bruno
Munari), την Ισπανία (Instituto de Educación Secundaria
Jacarandá) και την Κροατία
(Srednja skola fra Andrije
Kacica Miosica).

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
Ο διακεκριμένος ζωγράφος Γιώργος
Δρίζος απεβίωσε στις 26 Μαΐου.
Γεννήθηκε το 1930. Αδελφός του
αείμνηστου Καισαριανιώτη καλλιτέχνη Μπάμπη Δρίζου ήταν το πρώτο
παιδί φτωχής οικογένειας, με ρίζες
στη Χίο και την Μικρά Ασία, που
στέριωσε στην Καισαριανή, μετά την
Μικρασιατική καταστροφή.
Θεματική αφετηρία του ήταν η
φύση και το ελληνικό τοπίο, αλλά
κυρίως τα νησιά. Η τέχνη του χαρακτηρίζονταν αρχικά από τη χρησιμοποίηση τύπων της ζωγραφικής
της υπαίθρου και το ιμπρεσιονιστικό
ιδίωμα, σε συνδυασμό με μια εξπρεσιονιστική διάσταση.
Έργα του Γιώργου Δρίζου κοσμούν -μεταξύ άλλων- την Εθνική
Πινακοθήκη, το μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης του Ίωνα Βορρέ, το Υπουργείο Παιδείας, την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος, την Πινακοθήκη Καλα-

μάτας, την Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το
Υπουργείο Γεωργίας το Υπουργείο
Πολιτισμού , την Πινακοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, το
Μουσείο «Lohamei» στο Ισραήλ, δημοτικές και ιδιωτικές συλλογές στην
Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία.
ΗΠΑ, Ελβετία, Ισραήλ, Αγγλία, την
τράπεζα Eurobank κ.ά.
Η κηδεία του Γιώργου Δρίζου
πραγματοποιήθηκε στο Βύρωνα
όπου διέμενε.

Η Δήμητρα Σαρρηγιάννη δεν είναι πια μαζί μας.
Κηδεύτηκε στις 25 Μαΐου στην Καισαριανή. Η
Δήμητρα Σαρρηγιάννη υπήρξε μια πολύ δραστήρια γυναίκα με συμμετοχή στα κοινά. Μέλος
της Δημ.Τ.Ο. Ν.Δ. Καισαριανής μέχρι το τέλος –
υπήρξε άλλωστε ιδρυτικό στέλεχος- είχε δράση
και ως δημοτική σύμβουλος, την τελευταία φορά
στην παράταξη «Καισαριανή Πόλη για Όλους» του
Θόδωρου Ιωαννίδη. Παράλληλα διετέλεσε στη
διοίκηση του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής, από τα πρώτα χρόνια συμβάλλοντας στο
ξεκίνημά του.
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[Ζωγράφου]

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«Δίχρονη προσχολική στου Ζωγράφου σε ακατάλληλες αίθουσες»

Κινητοποίηση του Α’ Συλλόγου Αθηνών Π.Ε. στην πλατεία Γαρδένια

Η

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών
Συλλόγου Α΄ Αθήνας καταγγέλλει ότι με
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
Πέμπτης 20/05/2021 και την ανακοίνωση του
σχεδιασμού από πλευράς της διοίκησης, ο
Δήμος Ζωγράφου προχωράει στην υλοποίηση της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής με
όρους υποβάθμισης σε ακατάλληλους χώρους και αίθουσες.
Συγκεκριμένα: ►«Αποφασίστηκε η δημιουργία ενός παραρτήματος στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (στην υπάρχουσα
αίθουσα σίτισης), χωρίς καμιά πρόβλεψη για
το πού θα προαυλίζονται τα νήπια και με την
κοινή χρήση των τουαλετών με το Δημοτικό
σχολείο. Μάλιστα η κα Μπότου θα “φροντίσει” να υπάρχει και δεύτερη νηπιαγωγός για
να έχει τον ρόλο της συνοδού των παιδιών
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Εικόνα μούχλας στο 3ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου

στη “διαδρομή” περπάτα-ανέβα-κατέβα σκάλες, άφιξη στις τουαλέτες.
►Η δημιουργία 3 παραρτημάτων στις
λυόμενες αίθουσες του 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου (!!!), όπου 75 νήπια θα μοιραστούν
κοινό προαύλιο (θα διαχωρίζεται με κάγκελο) με τα παιδιά του Γυμνασίου με ό,τι σημαίνει αυτό για την παιδαγωγική, τη λειτουργικότητα, τις συνθήκες ασφάλειας, την υποβάθμιση της οργανικότητας του Γυμνασίου.
Όσο για τις τουαλέτες, περιμένουμε να δούμε
πόσες και με ποιο τρόπο θα δημιουργηθούν
στα λίγα τετραγωνικά που υπολείπονται δίπλα στις αίθουσες.
►Η δημιουργία 1 παραρτήματος στο 12ο
Δημοτικό Σχολείο, σε ένα παλιό επιβαρυμένο συγκρότημα που στεγάζονται ήδη 2
δημοτικά σχολεία, 4 τμήματα νηπιαγωγείων

Τα κοντέινερ που υπάρχουν ήδη στην Καράτζα, έκλεισαν μια δεκαετία

και 1 τμήμα ένταξης του νηπιαγωγείου ,με τα
παιδιά να προσεγγίζουν τα 600(!!!) και αυτονόητα τα ζητήματα ασφάλειας, προαυλισμού,
τουαλέτας (δεν υπάρχουν τουαλέτες για τους
εκπαιδευτικούς των 2 παραρτημάτων ούτε
πρόβλεψη για καινούριες για το νέο τμήμα).
►Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 4 κοντέινερ αιθουσών (τσίγκινα κουτιά) στην οδό
Δημοκρατίας και Μαικήνα έως ότου βγει η
έγκριση για τη δημιουργία Νηπιαγωγείων
στο χώρο του Πανεπιστημίου (2 χρόνια για να
βγει η έγκριση και στη συνέχεια η δημιουργία των 10 βαρέος τύπου αιθουσών με βάση
το χρονοδιάγραμμα της δημοτικής αρχής!).
Όλες οι δημοτικές παρατάξεις πλην “Λαϊκής Συσπείρωσης” και “Ανυπότακτης Πόλης” αποδέχτηκαν την πρόταση του Δήμου,
ενώ είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Σωματείου μας, του Α΄ Συλλόγου Αθηνών, και του
διευθυντή του 3ου Δημοτικού σχολείου. Επίσης κατατέθηκε κείμενο με υπογραφές από
τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον διευθυντή
του 5ου Γυμνασίου ενάντια στη δημιουργία
παραρτημάτων στον χώρο του Γυμνασίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκπρόσωποι της
πλειοψηφίας του Α΄ Συλλόγου (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΑΚΕ) διατύπωσαν τη διαφωνία τους
μόνο ως προς την τοποθέτηση των κοντέινερ
και του παραρτήματος στο 12ο, αποδεχόμενοι τις υποσχέσεις της Δημοτικής Αρχής
για μικροβελτιώσεις στους προτεινόμενους
χώρους (5ο Γυμνάσιο, 3ο Δημοτικό) που δεν
απαλείφουν υπαρκτά προβλήματα (ακατάλληλες τουαλέτες, έλλειψη αύλειων χώρων
κ.ά.), δίνοντας ώθηση προς την τελική απόφαση, αφού όσες παρατάξεις υπερψήφισαν
επικαλέστηκαν την τοποθέτηση του Α' Συλλόγου.

Ήδη στις προκάτ αίθουσες Νηπιαγωγείων
που λειτούργησαν φέτος στο προαύλιο του
8ου Δημοτικού η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική (υγρασία, μούχλες βλ. φωτό τμήμα
ένταξης νηπίων) παρά τις ενστάσεις που είχαμε εκφράσει εξ αρχής για την ακαταλληλότητα των αιθουσών!
Μάλιστα ακούσαμε στη συνεδρίαση του ΔΣ
του Συλλόγου μας από τον εκπρόσωπο της
ΔΑΚΕ το εξής απίθανο: ότι είναι φυσιολογική
η μούχλα μετά από τόσους μήνες που έμεινε
κλειστό, λόγω lockdown, και μετά από ένα
στοκάρισμα θα είναι μια χαρά!
Κάποιοι λένε ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές κι ότι έχουμε μαξιμαλιστικά αιτήματα!
Όχι μόνο ρεαλιστές είμαστε, αλλά και στην
πράξη κάναμε προτάσεις, στηρίξαμε άλλες
με «υποχωρήσεις», όπως τα προκάτ βαρέος
τύπου στην Καράτζα, στη Κερασούντος και
Ιλισίων, και στο Πανεπιστήμιο. Όμως ούτε
μισή αίθουσα από τις παραπάνω δεν υλοποιήθηκε, ούτε μισό ευρώ δεν δαπανήθηκε
παρά μόνο υποσχέσεις και ευχολόγια.
Να ρωτήσουμε όμως και ποιος είναι άραγε ο ρεαλισμός της εποχής μας;
Τα κοντέινερ που υπάρχουν ήδη στην Καράτζα, που ήρθαν προσωρινά και έκλεισαν
μια δεκαετία; «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» λέει η λαϊκή ρήση και δεν έχει
άδικο!
Τα 5άστερα στη Γάζης, της 28ης Οκτωβρίου, της Κρίνων, της Κουσίδου κ.ά, που πάνω
από 25 χρόνια λειτουργούν σε απαράδεκτες
συνθήκες και καμία προσπάθεια δεν έχει γίνει από καμιά δημοτική αρχή μέχρι σήμερα
να μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους;
Αυτό οραματίζονται για τους μαθητές μας;
Αυτός είναι ο ρεαλισμός της εποχής μας;»

[Ζωγράφου]

Ο Ερμής Ζωγράφου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο σάλας

Η

ομάδα του Θανάση Τσακανίκα
κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος
για πρώτη φορά στην ιστορία της
κερδίζοντας την άλλη ομάδα του
Δήμου Ζωγράφου τον Ηνίοχο με
3-1. Τα γκολ: ο Αλευράς μετά από
κόντρα ο Χριστόπουλος και ο Βαρυπάτης από τον Ερμή ενώ για τον
Ηνίοχο ο Σέιτι.
Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι που
κρίθηκε στην παράταση. Ασφαλώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία
για τον Δήμο Ζωγράφου που μια
Ζωγραφιώτικη ομαδα κατακτά το
Κύπελλο Ελλάδος αφήνοντας έξω
παραδοσιακές ομάδες του futsal
όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο
ΑΣΕ Δούκας. Η κατάκτηση αυτού
του τίτλου αποκτά μεγάλη σημασία
αφού από τους 25 παίχτες του ρόστερ, οι 22 είναι από τον Δήμο μας
και προέρχονται από τις ακαδημίες του Ερμή Ζωγράφου.
Την απονομή του Κυπέλλου
έκανε ο δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας ο οποίος παρακολούθησε τον τελικό, ενώ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμος
Μπουλούκος και ο πρόεδρος του
Νομικού Προσώπου Πολιτισμού
και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, Γιώργος Γιαννακόπουλος έκαναν τις απονομές στους

Ο προπονητής Θανάσης Τσακανίκας
με τον δήμαρχο Βασίλη Θώδα

καλύτερους παίχτες στην σάλα την
περσινή περίοδο. Ακόμη παραβρέθηκαν ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Παπαναστασόπουλος
όπως και το μέλος του νομικού
προσώπου Βασίλης Λάππας.
Ο τελικός πραγματοποιήθηκε
στο κλειστό γυμναστήριο Ιλισίων
«Αντώνης Φώτσης» που παραχώρησε ο Δήμος, με απευθείας μετάδοση από το Cosmote Tv σε όλη η
Ελλάδα.
Ο δήμαρχος Ζωγράφου συνέχαρη τον προπονητή του Ερμή

Ζωγράφου Θανάση Τσακανίκα
και όλους τους ποδοσφαιριστές
της ομάδας για τη μεγάλη τους
επιτυχία, ενώ επιβράβευσε τους
παίκτες και την τεχνική ηγεσία του
Ηνίοχου για την εξαιρετική πορεία
ως τον τελικό του Κυπέλλου.
«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που
μία ομάδα του Δήμου Ζωγράφου
λαμβάνει μία τόσο σημαντική διάκριση. Κάθε πρόκριση των ομάδων της πόλης μας είναι επιτυχία
της ίδιας της πόλης», ανέφερε ο κ.
Θώδας.
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[Βύρωνας]

1o STREET ART FESTIVAL ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Οι καλλιτέχνες ομορφαίνουν την πόλη μας
Έ

χουμε συνηθίσει να βλέπουμε κακόγουστες ταγκιές,
μαύρα συνθήματα σε φρεσκοβαμμένες ενίοτε επιφάνειες, από ανθρώπους που υποτίθεται θέλουν
να εκφράσουν κάτι. Έτσι όταν βλέπουμε ζωγραφιές από αληθινούς
καλλιτέχνες στον δημόσιο χώρο, το
θέαμα μας εκπλήσσει ευχάριστα.
Τιμώντας την επέτειο των 200
ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τους φιλέλληνες
(διασημότερος από αυτούς υπήρξε
ο Λόρδος Βύρωνας) δέκα διακεκριμένοι καλλιτέχνες της street

art και του graffiti, απάντησαν στο
ερώτημα: Πως ο φιλελληνισμός και
ο ελληνικός αγώνας για την ελευθερία, εμπνέουν ακόμη και σήμερα;
Το 1o street art festival διεξήχθη
το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Μαΐου 2021 ως συνδιοργάνωση του
Δήμου Βύρωνα και της εταιρείας
Awesome Athens Experiences. Οι
καλλιτέχνες παρενέβησαν δημιουργικά στον εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου «Στέφανος
Καραλής» αλλά και σε άλλα -εξωτερικά επίσης- σημεία της πόλης.
Παράλληλα, είκοσι υπαίθριες κα-

μπίνες τηλεπικοινωνιών (τα γνωστά σε όλους μας ΚΑΦΑΟ) διακοσμήθηκαν με έργα εμπνευσμένα
από τη ρομαντική ζωγραφική και
παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες
της πόλης. Την υλοποίηση ανέλαβε η ομάδα καλλιτεχνών SpyLex
Design (Σπύρος και Αλεξάνδρα).
Τέλος, οι τοίχοι των σχολείων
γέμισαν χρώματα όπως στο 3ο Γυμνάσιο, 8ο Δημοτικό, 6ο Νηπιαγωγείο, 7ο Νηπιαγωγείο, 10ο Παιδικό
Σταθμό και 3ο Δημοτικό Σχολείο
Βύρωνα, με την καλλιτεχνική πέννα
του ταλαντούχου Fotiz Ontas.

Τοιχογραφίες στο δημοτικό κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής»

Τοιχογραφία στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα από τον Fotiz Ontas (Φωτό: Daskalaki)

Τυφλό χτύπημα με εμπρηστικούς μηχανισμούς
στις επιχειρήσεις της συζύγου του Ν. Χαρδαλιά

Ζωγραφική σε ΚΑΦΑΟ της πόλης μας από την Αλεξάνδρα της SpyLex Design

Τ

ρεις εμπρηστικούς μηχανισμούς
τοποθέτησαν άγνωστοι στις δύο οικογενειακές επιχειρήσεις της Γιώτας
Παναγιωτοπούλου, συζύγου του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου
Χαρδαλιά, στο Βύρωνα.
Η επίθεση στο γυμναστήριο και το
κατάστημα ρούχων επί της Φορμίωνος, πραγματοποιήθηκε γύρω στη
1.45 τα ξημερώματα. του Σαββάτου
22ης Μαΐου.
Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη
στην ακαριαία αντίδραση της Πυροσβεστικής, η οποία παρενέβη άμεσα,
ενώ έγινε μεγάλη κινητοποίηση από
την ΕΛΑΣ και την Αντιτρομοκρατική.
Σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες
ασφαλείας, που ανέβασε ο Νίκος Χαρδαλιάς ένας περαστικός που περνούσε
από το σημείο με το αυτοκίνητό του,
βλέπει τη φωτιά και προσπαθεί με ένα

Ζωγραφική σε ΚΑΦΑΟ εμπνευσμένη από το έργο του Θ. Βρυζάκη
«H υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι» (1861)

μπουκάλι νερό να τη σβήσει, την στιγμή που εκρήγνυται ο πρώτος μηχανισμός, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.
«Προς άνανδρα θρασίμια! Από θαύμα δεν καταφέρατε να έχετε νεκρό!
(…) Δύο βήματα παραπάνω να είχε
κάνει θα ήταν τώρα νεκρός! Αλλά στα
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δικά σας άρρωστα μυαλά θα ήταν μιά
ακόμη παράπλευρη απώλεια» σχολίασε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Τα πολιτικά κόμματα, ο δήμαρχος
Βύρωνα και οι δημοτικές παρατάξεις
καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους,
την επίθεση.

[Καισαριανή - Ιστορία]

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:
τογράφος είχαν ήδη, αναδειχθεί μεγάλοι πρωταγωνιστές και φυσιογνωμίες,
όπως ο Σεργκέι Αϊζενστάιν, ο Τσάρλυ
Τσάπλιν, ο Ρενέ Κλαιρ και, φυσικά, ο
Ουώλτ Ντίσνεϋ.

⸎ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.

Γράφει ο Σπύρος Τζόκας,
Πανεπιστημιακός – Συγγραφέας

⸎ Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ.

Σούρουπο κάποτε στην Καισαριανή,
τότε που τα φώτα ήταν λιγοστά από τα
λίγα καταστήματα. Τα φώτα των αυτοκινήτων ελάχιστα, καθώς σπανίως διέτρεχαν τους κεντρικούς δρόμους και
ακόμα σπανιότερα τα στενά. Ο δημοτικός φωτισμός ελάχιστος ή ανύπαρκτος.
Κάποια καφενεία έσπαγαν κάπως το
σκοτάδι. Η κεντρική λεωφόρος, Βασιλέως Κωνσταντίνου τότε, σχεδόν έρημη. Ο πραγματικός, όμως, και νοερός
φάρος δεν ήταν άλλος από τον κινηματογράφο της γειτονιάς. Έντονα φώτα
και χρωματιστά. Κινηματογράφος το
όνειρο. Στις οθόνες οι θεατές ταξίδευαν, συμμετείχαν, πονούσαν, έκλαιγαν,
χαίρονταν, γελούσαν, ταυτίζονταν με το
καλό ενάντια στο κακό, χειροκροτούσαν
αυθόρμητα τους ήρωες του καλού. Ήταν
σαν ένα παραμύθι που έμοιαζε αληθινό.
Ο κινηματογράφος δεν ήταν μια ακόμα
διασκέδαση. Γίνονταν πύλη για άλλες
πραγματικότητες για πολλές ζωές.

⸎ Η ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ, όπως αποκαλείται, ξεκίνησε δειλά – δειλά στην
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, αγαπήθηκε από το λαό και αγκαλιάστηκε. Στον
λίγο χρόνο που λειτουργούσε ο κινημα-

Οι δύο μεταπολεμικές δεκαετίες (19501970) αποτελούν μια «χρυσή εποχή»
για τον ελληνικό κινηματογράφο. Οι
ταινίες της δεκαετίας του ’60, αν και
είναι πολιτικά συντηρητικές με έντονη
ή κυρίαρχη τη μικροαστική ιδεολογία,
αν και έντεχνα αγνοούν το πρόσφατο
ταραγμένο παρελθόν αποτυπώνουν μια
σειρά από πληροφορίες για τη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Πληροφορίες για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση, όπως
η «Κόμισσα της φάμπρικας» του Ντίμη
Δαδήρα (1966), για την απεικόνιση της
οικονομικής κρίσης («Σάντα Τσικίτα»
του Αλ. Σακελλάριου (1953), για τα ήθη
(«Δεσποινίς ετών 39» του Αλέκου Σακελλάριου (1954).

Ξεκίνησε ως κινηματογράφος Εκλαίρ. Μετονομάστηκε σε Νανά από το όνομα της κόρης του ιδιοκτήτη. Έκλεισε το 1975.
Τη δεκαετία του ’80 λειτούργησε ως θέατρο Καισαριανής. Το 2007 το προπολεμικό κτίριο επί της Σμύρνης & Χρυστόμου Σμύρνης
κατεδαφίστηκε και έγινε πολυκατοικία. •φωτό 1: Σοφία Τριανταφύλλου – Όμορφη Καισαριανή •φωτό 2: αρχείο ΚΕΜΙΠΟ.

⸎ ΕΚΛΑΙΡ. Το πρώτο σινεμά στην

Καισαριανή. Το όνομα του δεν ήταν διόλου τυχαίο. Εκλαίρ σημαίνει αστραπή,
λάμψη. Το ¨ΕΚΛΑΙΡ» μετονομάστηκε
σε «ΝΑΝΑ». Στην ίδια ακριβώς θέση
-Σμύρνης & Χρ. Σμύρνης- το ιστορικό
χειμερινό σινεμά της Καισαριανής. Ξεκίνησε τη δεκαετία 50 και, δυστυχώς,
έκλεισε το 1975, όταν η τηλεόραση είχε
μπει στα σπίτια των ανθρώπων. Η αίθουσά του βρισκόταν στο ισόγειο ενός
διώροφου κτιρίου, ενώ στον επάνω
όροφο στεγαζόταν το 4ο δημοτικό σχολείο. Ήταν βαμμένη σε γκρίζο χρώμα,
χωρίς ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία,
και διέθετε κόκκινα μουσαμαδένια καθίσματα. Η είσοδος ήταν γωνιακή και
πολύ μικρή και στο βάθος το ταμείο.
Το σινεμά της φτωχολογιάς με 5
δραχμές το εισιτήριο και ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά και ενίοτε τούρκικο
παραπονιάρικο για τις «αδικίες του
κόσμου». Κούρκουλος και Καρέζη,
Μπάρκουλης και Βουγιουκλάκη και οι
μεγάλοι μας έλληνες
κωμικοί, αλλά και
πολύ Ξανθόπουλος
και πολύ κλάμα στη
Νανά. Η δημοφιλία της ΝΑΝΑΣ στην

Στην ταράτσα του κινηματογράφου Εκλαίρ τη δεκαετία
του ’60 στεγαζόταν το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής.
•Φωτό: Σοφία Τριανταφύλλου – Όμορφη Καισαριανή
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Στο σημερινό πάρκινγκ αυτοκινήτων στην είσοδο του
Σκοπευτηρίου Καισαριανής στεγαζόταν ο ιδιωτικός θερινός
κινηματογράφος «Αιολία». Επανιδρύθηκε από τον Δήμο
Καισαριανής το 1994, σε κοντινό χώρο.

Καισαριανή ήταν πασιφανής. Χαρακτηριστική η ειρωνική φράση καθηγητή
μαθηματικών στο μικτό γυμνάσιο Καισαριανής προς τους μη επιμελείς μαθητές: «Να σας δώσω από ένα ταληράκι
να πάτε στη ΝΑΝΑ να δείτε τον «μπακαλόγατο!!!» Αργότερα το σινεμά της
φτωχολογιάς και το Θέατρο των μεγάλων επιτυχιών προσκύνησαν το θεό της
εποχής: την αντιπαροχή, το χρήμα. Έτσι,
γκρεμίστηκαν αναμνήσεις και ιστορία!

Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος «Αιολία»
είναι ο μόνος που απέμεινε στην Καισαριανή.

ήταν εύκολη, καθώς οι φωτογραφίες
στις προθήκες των κινηματογράφων
ήταν η μόνη πληροφόρηση. Καθώς οι
κινηματογράφοι στην Καισαριανή ήταν
κοντά οι θεατές είχαν την ευκαιρία να
περάσουν από τον καθένα, να χαζέψουν
τις φωτογραφίες και να διαμορφώσουν
την τελική τους επιλογή. Κάποια μάλιστα
σινεμά για να προσελκύσουν περισσότερους θεατές εκτός προγράμματος
πρόβαλαν και Μίκυ Μάους.

⸎ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΙΝΕΜΑ. Εκτός από τη ⸎ ΑΙΟΛΙΑ. Λίγο αργότερα από την
ΝΑΝΑ υπήρξαν και άλλα σινεμά και
μπορούσε κάποιος να επιλέξει τι ταινία
θα παρακολουθήσει ανάμεσα στην περιπέτεια, τη συγκίνηση, τη δράση, την
αγωνία ή τον ερωτισμό. Η επιλογή δεν

Κάποια σινεμά για να προσελκύσουν περισσότερους θεατές εκτός
προγράμματος πρόβαλαν και Μίκυ Μάους. Φωτό από την ταινία
«Σινεμά ο Παράδεισος (1988).

ίδρυση του ΕΚΛΑΙΡ ήρθε και το θερινό
σινεμά, η Αιολία. Όνομα βαρύ, που συμπυκνώνει και την φυσιογνωμία της συνοικίας μας. Αλμπάνο, Ανταμό, Ρομίνα
Πάουερ, αλλά και ελληνικές κωμωδίες
και περιπέτειες. Ταμ – ταμ στα διαλείμματα και κωκ. Από τους λίγους θερινούς
κινηματογράφους που είναι πραγματικά
βουτηγμένοι στο πράσινο. Ξεκίνησε το
1960, πήρε όνομα που θυμίζει χαμένες

πατρίδες μετακινήθηκε, άλλαξε χέρια,
το 1994 επανιδρύθηκε από το Δήμο
Καισαριανής, αλλά πάντοτε στον ίδιο
χώρο, στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.
Λαϊκό σινεμά που φιλοξενεί στο «πνιγμένο» από τα φυτά πανί του αγαπημένες
κλασικές ταινίες, με τις άνετες καρέκλες
σκηνοθέτη.
ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΑ λευκή οθόνη συναντά τα
αστέρια και οι θεατές πιάνουν θέση με
ποπ κορν ανά χείρας. Η βουκαμβίλια
και το γιασεμί, τα πάνινα καθίσματα, τα
αστέρια του ουρανού και το ευχάριστο
δροσερό αεράκι δημιουργούν ρομαντικά, νοσταλγικά βράδια. Είναι μια λατρεμένη συνήθεια κάθε καλοκαίρι, εδώ και
πολλές δεκαετίες, συνδεδεμένη σαν με
ομφάλιο λώρο με τις πιο τρυφερές, τις
πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις. Μία
μεθυστική εμπειρία που ξεσηκώνει όλες
τις αισθήσεις. Είναι οι αναμνήσεις από
γλυκές βραδιές με πανσέληνο και αστέ-

Οι προβολές τόσο στη ΝΑΝΑ, όσο και στα άλλα σινεμά της περιοχής
άρχιζαν το αργότερο στις 4 το απόγευμα και νωρίτερα στις 2 το μεσημέρι. Οι κινηματογράφοι είχαν περικόψει τα έξοδα για τα «προγράμματα».
Έδιναν ένα απλό μονόφυλλο, τυπωμένο στη μια όψη μόνο, με τα «λίγα
λόγια για την υπόθεση». Υπήρχε ένα στερεότυπο κείμενο που ταίριαζε
σε κάθε περίπτωση, «Ένα εξαιρετικό αριστούργημα που θα καταπλήξει.
Κάθε σκηνή σκορπίζει ατέλειωτες συγκινήσεις…», και «λίγα λόγια» και
να μπουν στο νόημα.

[Καισαριανή - Ιστορία]

ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
Πρόγραμμα του κινηματογράφου
«Λητώ» (1968-1989) επί της
Φορμίωνος 11. Σήμερα στον χώρο
υπάρχει πολυκατοικία. •Φωτό: Σοφία
Τριανταφύλλου – Όμορφη Καισαριανή

για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τους
άνετους χώρους του. Ξεκίνησε στη Β’
προβολή και αργότερα μεταφέρθηκε
στην Α’, προβάλλοντας κυρίως ταινίες
του εμπορικού κινηματογράφου.

Η είσοδος του Ατενέ, Ηρώων Σκοπευτηρίου & Δαμάρεως
υπάρχει ακόμη. Σήμερα στον χώρο λειτουργεί γυμναστήριο.

ρια, από τα γέλια και τα δάκρυα με όσα
διαδραματίζονται στο πανί, από τα πρώτα
ραντεβού και τα πρώτα αθώα φιλιά, με
πασατέμπο, γκαζόζα, λεμονάδα, Σάμαλι,
παστέλι, κοκ –και μπιράλ!

⸎ ΣΙΝΕ ΑΤΕΝΕ. Μερικά μέτρα παρα-

κάτω από τη ΝΑΝΑ, στην οδό Ηρώων
Σκοπευτηρίου 14, λειτουργούσε ένα
άλλο εξαιρετικό χειμερινό σινεμά, το
ΑΤΕΝΕ. Αξιόλογος κινηματογράφος
475 θέσεων στα σύνορα Καισαριανής
και Παγκρατίου, στον πρώτο όροφο αυτόνομου κτιρίου. Η είσοδος ήταν από την
οδό Σκοπευτηρίου. Η ψηλοτάβανη, χωρίς εξώστη αίθουσα –που στένευε ελαφρά προς την οθόνη– ήταν από τις πιο
κομψές της Αθήνας. Οι τοίχοι σκεπάζονταν από αλληλοκαλυπτόμενα επίπεδα
και τα καθίσματα είχαν γαλαζοπράσινη
υφασμάτινη ταπετσαρία. Μάλλον όμως
ο όμορφος αυτός κινηματογράφος δεν
ευνοήθηκε από τη θέση του που ήταν σε
απόσταση από τα κέντρα των δυο συνοικιών. Ωστόσο το Ατενέ κατάφερε να αγγίξει την εικοσαετία (1964-1983) και στη

συνέχεια μετατράπηκε σε γυμναστήριο.
Το ρεπερτόριο του ήταν κάπως διαφορετικό από τη ΝΑΝΑ. Περιπέτειες, ταινίες δράσης, western και ενίοτε θρίλερ.
Ήταν πιο ευρύχωρο από τη ΝΑΝΑ και
πιο σύγχρονο. Καλύτερα καθίσματα,
μεγάλη οθόνη και απολαυστικό μπαρ.
Η είσοδος του κινηματογράφου αυτού
παραμένει σχεδόν όπως ήταν παρά τη
θεαματική αλλαγή χρήσης.

⸎ ΣΙΝΕ ΛΗΤΩ. Προχωρώντας παρα-

κάτω στα σύνορα της Καισαριανής με
το Δήμο Αθηναίων, Φορμίωνος 11 &
Θεαγένους θα συναντήσουμε έναν άλλο
κινηματογράφο που λάμπρυνε την ιστορική αυτή συνοικία. Χτίστηκε εγκάρσια
στο γωνιακό τμήμα του προϋπάρχοντος
εκεί μεγάλου θερινού κινηματογράφου
Άρια (1959 – 1967) και ονομάζονταν
ΛΗΤΩ. Το προϋπάρχον ΑΡΙΑ ήταν μεγάλος, εντυπωσιακός κινηματογράφος 900
περίπου θέσεων στα σύνορα Καισαριανής και Αθήνας. Λειτούργησε εξαιρετικά από 1959 ως το 1967 και, καθώς οι
μονοκατοικίες η μια μετά την άλλη απο-

Αφίσα της ταινίας «Της κακομοίρας» (Μπακαλόγατος)
του 1963 που φιλοτέχνησε ο Κώστας Σούτσος.

⸎ ΜΙΝΙ ΡΕΞ. Ανηφορίζοντας τη Φορ-

τελούσαν ανάμνηση, έδωσε τη μισή του
θέση για να χτιστεί κάθετα στο οικόπεδό
του ο κινηματογράφος Λητώ. Λειτούργησε από το 1968 ως το 1989. Ένα ευρύχωρο σύγχρονο σινεμά με 880 θέσεις
στην πλατεία και στον μεγάλο εξώστη
που διέθετε. Λειτουργούσε και τον χειμώνα και το καλοκαίρι, καθώς είχε συρόμενη οροφή και πλευρικά ανοίγματα.
Χωρίς να είναι πολυτελής, διακρινόταν

μίωνος συναντούσαμε έναν ακόμα κινηματογράφο της Καισαριανής, το Μίνι
Ρεξ. Χωρούσε 500 θεατές και αποτελούσε δείγμα καλοσχεδιασμένου κινηματογράφου. Βρισκόταν σχεδόν στο
ισόγειο μιας γωνιακής πολυκατοικίας.
Η αίθουσα ήταν λευκή (οι τοίχοι με πιτσιλιστό επίχρισμα και ξυλεπένδυση στο
κάτω μέρος) και τα μαύρα της μουσαμαδένια καθίσματα δημιουργούσαν μια
ευχάριστη αντίθεση. Στους τοίχους, σε
άτακτες θέσεις, φωτιστικά με γαλακτερή επίπεδη επιφάνεια που δέχονταν και
διαφημίσεις. Υπήρχαν και παράθυρα,
αν και το Μίνι Ρεξ δεν λειτούργησε ποτέ

Διαφήμιση (1971) του κινηματογράφου
«mini Rex» (1966-1991) επί της
Φορμίωνος 87. Σήμερα στον χώρο
υπάρχει σούπερ μάρκετ. •Φωτό: Σοφία
Τριανταφύλλου – Όμορφη Καισαριανή

καλοκαίρι. Ήταν ένας όμορφος, φιλόξενος κινηματογράφος με διασκεδαστικό όνομα. Ξεκίνησε το 1966, στη 2η
προβολή, και το 1975 ανέβηκε στην 1η.
Λειτούργησε μέχρι το 1991 και στο χώρο
του δημιουργήθηκε ένα σούπερ μάρκετ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ. Ιστορικές έχουν μείνει κάποιες φράσεις των τότε θεατών: το θρυλικό «εδώ ήρθαμε», καθώς οι θεατές έμπαιναν στην αίθουσα μόλις έφταναν, ακόμα και στο τελευταίο δεκάλεπτο και έφευγαν
στη σκηνή της προσέλευσής τους. «Ρίξε φλιτ», καθώς η τεχνολογία ήταν ακόμα ανεπαρκής και ελάχιστοι κινηματογράφοι διέθεταν ειδικές μηχανικές εγκαταστάσεις για αερισμό και… αρωματισμό. Οι ταξιθέτριες κυκλοφορούσαν με μια τρόμπα που περιέχει αρωματικό υγρό για να «φλιτάρουν». «Χασάπη γράμματα» φώναζαν οι
θεατές όταν ο μηχανικός προβολής δεν έστελνε τους σωστούς υπότιτλους στη σωστή σκηνή. Πάντως, το «Χασάπη, γράμματα» έγινε φράση γενικής χρήσης για κάθε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά με την προβολή
ή τον ήχο. «Οι πρωινοί να φεύγουν!!» Οι παραστάσεις άρχιζαν από τις δύο ή τις τέσσερις και κάποιοι έβλεπαν
το έργο τρεις φορές με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν θέσεις.

Η επιλογή δεν ήταν εύκολη, καθώς οι φωτογραφίες στις προθήκες των
κινηματογράφων ήταν η μόνη πληροφόρηση. Φωτό από την ταινία
«Αμαρτωλά χέρια» του 1963.

Η κωμωδία υπήρξε το αγαπημένο είδος του ελληνικού κινηματογράφου.
Αφίσα της ταινίας «Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα» του 1972.

2021 Μάιος • Τεύχος #77, 57 • 13

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καταχώρησε δωρεάν την αγγελία
εργασίας σου με μόλις ένα mail
στην διεύθυνση

epikoinonia2016@gmail.com
Η αγγελία σου θα ανέβει δωρεάν
και στο site της εφημερίδας.

[Βύρωνας - Αρθρογραφία]

19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Του Βασίλειου Mουντοκαλάκη,
ανεξάρτητου δημοτικού
συμβούλου Βύρωνος

Ά

λλη μία επέτειος της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, έφθασε και πρέπει φέτος να τη θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους χιλιάδες των
νεκρών αδελφών μας, υπό το πρίσμα των
δυσμενών διεθνών εξελίξεων αλλά και της
Εθνικής μας δοκιμασίας.
Η ιστορική μνήμη παραμένει συνεπής στα
δραματικά γεγονότα του βίαιου διωγμού και
της σφαγής, όλης, ολάκερης φυλής, που
είχε ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό χιλιάδων
Ποντίων από την πατρογονική εστία, προκειμένου να γλυτώσουν από το μένος της
τουρκικής λαίλαπας. Ένας ξεριζωμός και
μια γενοκτονία που, κοιτώντας τα με τη ψύχραιμη ματιά του ιστορικού παρατηρητή, του
αντικειμενικού και αρκούντως αποστασιοποιημένου, μετά από το πέρας ενός περίπου
αιώνα, μοιάζει να ήταν προαποφασισμένη
και απλά διαδραματίστηκε, όταν έφθασε το
πλήρωμα του χρόνου. Όταν το 1914, με το
ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κλήθηκαν οι νέοι του Πόντου να παρουσιαστούν στον Τουρκικό Στρατό για να
πολεμήσουν στο πλευρό των Γερμανών και
ενάντια στην Ελλάδα, πολλοί Έλληνες του
Πόντου, εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους. Το
Ελληνικό στοιχείο θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνο, όπως δείχνουν τα επίσημα έγγραφα
της εποχής. Σύμφωνα με αυτά, οι Γερμανοί
χαρακτήρισαν τους Έλληνες «εχθρούς εντός
φιλικού εδάφους».
Οι πρώτες σφαγές και διώξεις το 1914 (σε
Ερυθραία, Πέργαμο, Μάκρη, κλπ.) είχαν τη
μορφή τρομοκρατικών ενεργειών.
Το τουρκικό σχέδιο της γενοκτονίας, που
έφερε την υπογραφή του Ταλαάτ μπέη, καταστρώθηκε μετά τις σφαγές των Αρμενίων
του 1915 και της εκτοπίσεως των Ορθοδόξων Συρίων και προέβλεπε το σφαγιασμό
όλων των Ρωμιών από 16 έως 60 ετών.
Η αρχή έγινε από την Πάφρα και τη Σαμψούντα. Από το 1914 έως το 1918 μόνο,
δολοφονήθηκαν 150.000 Πόντιοι. Λεηλατήθηκαν ολόκληρα χωριά, σφαγιάστηκαν
άμαχοι, θάφτηκαν ζωντανοί,, βασανίστηκαν

Στο μνημείο της Πλατείας Πόντου Καρέα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Καρέα Βύρωνα
Συμέλα Αντωνιάδη και τον επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Έξυπνος Βύρωνας» Βασίλη Δεμπόνο.

δολοφονήθηκαν ή εξορίστηκαν. Στις 6 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ, κατόπιν
εντολής του Σουλτάνου, διορισμένος Επιθεωρητής της 9ης στρατιάς αποβιβάζεται στην
Σαμψούντα για να προστατέψει –υποτίθεταιτους Ρωμιούς και τους Αρμενίους από τις
συμμορίες των Τούρκων τσετών (ατάκτων).
Ήδη κινούμενος ως εμψυχωτής του κινήματος των Νεότουρκων και υπό το δόγμα της
εθνοκάθαρσης, ονειρευόταν «τη μία Τουρκία
των υπερήφανων καλών Τούρκων». Έτσι,
ενώ έπρεπε να συλλάβει και να τιμωρήσει
τον αρχισφαγέα αρχηγό των Τούρκων συμμοριτών Τοπάλ Οσμάν, πράττει το ακριβώς
αντίθετο. Τον συναντά μυστικά και τον προτρέπει να συνεχίσει τις σφαγές και τις διώξεις, ως αρχηγός τάγματος στελεχωμένου
και από δικούς του αξιωματικούς. Μέχρι το
1923 353.00 Έλληνες του Πόντου σε σύνολο
750.000 κατοίκων εξοντώθηκαν διαμέσου
μιας πολιτικής διώξεων, εκτοπίσεων και
σφαγών.
Η κορύφωση του μαρτυρίου και της γενοκτονίας των Ποντίων μόλις είχε αρχίσει.
Οι αμέτρητες αναμνήσεις, που έγιναν αφηγήσεις και στη συνέχεια γραπτές μαρτυρίες,
άλλοτε στην υπηρεσία της ιστορίας και άλλοτε για χάρη της λογοτεχνίας με το συναίσθημα να μην προδίδει την αλήθεια, ζωντανεύουν τον βάναυσο κατατρεγμό μιας φυλής,
η οποία ζούσε και πρόκοβε σε όλους τους
τομείς της ζωής στα πάλαι ποτέ εδάφη του
Πόντου και στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Οι Πόντιοι αγόγγυστοι δουλευτάδες και
άξιοι νοικοκυραίοι, άρπαξαν τη ζωή από τα
«μαλλιά» και τη δάμασαν αφήνοντας το στίγμα τους στην οικονομική ζωή, στις επιστήμες
και στα γράμματα. Το κυνήγι του σκύλου με
τη γάτα είχε αρχίσει αιώνες πριν τη Γενοκτονία.
Οι Έλληνες του Πόντου ζούσαν πάντα στη
φωλιά του λύκου, παρασυρμένοι σε ένα άνισο παιχνίδι πιθανοτήτων με τη μοίρα, που
είχε προδιαγραφεί.
Στα περίφημα θεατρικά δρώμενα των Ποντίων, τα γνωστά ως «Μωμοέρια» καταγρά-

φεται παραστατικά και γλαφυρά το αδούλωτο
πνεύμα των Ελληνοποντίων, που σατίριζαν
και χλεύαζαν τους Τούρκους κάτω από τη
μύτη τους, αρνούμενοι να υποταχθούν σ’
έναν βάρβαρο και προκλητικό κατακτητή,

που απειλούσε να τους διώξει από τα πάτρια
χώματα, τα οποία έμελλε να ματώσουν με το
τίμιο αίμα των παππούδων μας.
Τα κιτάπια της ιστορίας μπορεί να έκλεισαν
και η πατρογονική εστία να πέρασε οριστικά
στα χέρια των Τούρκων, τα κιτάπια της καρδιάς, όμως, ανοίγουν και κλείνουν μονάχα,
όταν το θέλουμε εμείς.
Τα κιτάπια της ιστορίας ετούτης έχουν
γραφεί με το αίμα των προγόνων μας, το
οποίο ζητάει την ιστορική του δικαίωση. Το
αίμα δεν ζητάει αίμα για να ξεπλυθεί, απαιτεί όμως τη διεθνή αναγνώριση των όσων
διαδραματίστηκαν στον Πόντο και την Μικρά
Ασία. Με το νόμο 2193/24-2-1994 του Ελληνικού κοινοβουλίου, η 19 Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
Πρόσφατα το Σουηδικό κοινοβούλιο προέβη στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου, σε μια κίνηση καλής
θέλησης, η οποία χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από τους Έλληνες. Έχουν προηγηθεί
ευτυχώς και άλλα κράτη.
Αυτή τη διεθνή αναγνώριση καλείται να
την απαιτήσει η Ελληνική κυβέρνηση.

«Ο Πόντον εν άστρον φωτεινόν».
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