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[Editorial]
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Τ oν προηγούμενο μήνα, οι παρατάξεις 
της δημοτικής αντιπολίτευσης στην 

Καισαριανή, πέτυχαν μία νίκη επί της 
δημοτικής αρχής, με την απόφαση μη 
παραχώρησης σε αθλητικό σύλλογο, του 
γηπέδου στην οδό Δερβενακίων και Σε-
βαστοπούλου. Η συγκεκριμένη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ελήφθη ερή-
μην της δημοτικής αρχής –γεγονός πρω-
τοφανές- και με την υποστήριξη πολλών 
κατοίκων της γειτονιάς.

Ενθαρρυμένοι από τη νίκη αυτή, εξέ-
φρασαν την πρόθεσή τους, να άρουν την 
εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτρο-
πής προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δή-
μου Καισαριανής (ΚΕΔΗΚ) να παραχωρεί 
γήπεδα του Δήμου καθώς και την παρα-
χώρηση χρήσης του δημοτικού σταδίου 
στην ΠΑΕ Κηφισιάς. Ωστόσο, ένα μήνα 
μετά, το θέμα δεν ήρθε προς συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Η αντιπολίτευση δεν 
ήταν έτοιμη να το θέσει καθώς εκκρεμούν 
νομικά και άλλα θέματα.

Είναι ενδεικτικό ότι η Μπεττίνα Γρα-
φίδου, για παράδειγμα,  σε άρθρο της, 
έδωσε προτεραιότητα στο αίτημα άμεσης 
εποπτείας από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου όλων των επισκευών και οικοδο-
μικών παρεμβάσεων που γίνονται αντι-
σταθμιστικά από την ΠΑΕ Κηφισιάς, στον 
δημόσιο αθλητικό χώρο. Παράλληλα, ζή-
τησε «επανεξέταση» της απόφασης πα-
ραχώρησης του γηπέδου Κρητικόπουλος 
στην ΠΑΕ Κηφισιάς. Ο όρος «επανεξέτα-
ση» είναι πιο διπλωματικός από τον όρο 
«άρση» και κατά τη γνώμη μας, δείχνει ότι 
πιθανόν θα αποφύγει τη σκληρή αντιπαρά-
θεση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Βέβαια, η αντιπολίτευση έχει λόγους να 
υποστηρίζει ότι η δημοτική αρχή λειτούρ-
γησε αιφνιδιαστικά και με μεθόδευση. Μία 
μέρα πριν συνεδριάσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο στις 18 Οκτωβρίου με θέμα τους 
αθλητικούς χώρους, η ΚΕΔΗΚ είχε πάρει 
δια περιφοράς, απόφαση παραχώρησης 
του γηπέδου Κρητικόπουλος στην ΠΑΕ 
Κηφισιάς και μάλιστα μέχρι το καλοκαίρι 
του 2024, για περίοδο που υπερβαίνει τη 
θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής. 
Στο πρακτικό (ΑΔΑ: 9ΘΧ2ΟΚΟΨ-8ΤΦ) που 
δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναφέρεται 
ότι οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτε-
ρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης ήταν 
παρόντες. Όμως αυτό δεν ισχύει σύμφω-
να με τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Κα-
ρατζά καθώς είχαν εκφράσει την άρνησή 
τους να συμμετέχουν στη διαδικασία ζη-
τώντας τη συζήτηση του θέματος στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

Μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε 
σχέση με την παραμονή της ΠΑΕ Κηφισιάς 
στο δημοτικό στάδιο Καισαριανής στο άμε-
σο μέλλον. Αν όχι το ζήτημα θα κριθεί από 
τη δημοτική αρχή που θα προκύψει από 
τις εκλογές του 2023.

Editor ial

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (εκτός από Δημόσιες Υπηρεσίες)(
          Πλατεία Δημάρχου Π. Μακρή 6α, Καισαριανή •         Υμηττού & Φορμίωνος

•         Φιλολάου 62, Παγκράτι •       Κολοκοτρώνη 1-3 

Του Γιάννη Αντωνόπουλου · http://johnantono.blogspot.gr
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[Αρθρογραφία]

Κ άτι καλό «τρέχει» με 
την ελληνική κοι-

νωνία. Μετά την απεργία 
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ της 9ης Νο-
εμβρίου, οι πολίτες κα-
τέκλυσαν τους δρόμους 
όλων των πόλεων στην 
49η επέτειο από την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου. 
Δύο μεγάλες πανελλαδι-
κές εκδηλώσεις με σαφή 
διεκδικητικά αιτήματα, με 

παλμό, με πολύ νεολαία, με 
έντονο το αντικυβερνητικό 
στοιχείο. 

Η κοινωνία φαίνεται ότι 
σηκώνεται από τον καναπέ 
και διεκδικεί. 

Η κοινωνία φαίνεται ότι 
δεν ανέχεται άλλο «δούλε-
μα». 

Η κοινωνία φαίνεται ότι 
μας «κοιτάζει» όλους με 
διερευνητική ματιά και μας 
«ζυγίζει»…

Καλά κάνουν οι πολί-
τες και είναι καχύποπτοι. 
Η ζωή τους χειροτέρευσε 
με τα μνημόνια στα οποία 
μας έβαλαν οι κυβερνήσεις 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Εμείς στον 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστηρίζουμε 
ότι στη «δική μας βάρδια» 
καταφέραμε να βγάλουμε 
τη χώρα από τα μνημόνια, 
καταφέραμε να πετύχουμε 
ανάπτυξη για 12 συνεχόμε-
να τρίμηνα με την κοινωνία 
όρθια. Όμως γνωρίζουμε 
καλά ότι αυτό δεν έφτανε 
για να ξανακερδίσουμε την 

εμπιστοσύνη των πολιτών. 
Χάσαμε το 2019. Πολλά γε-
γονότα και πολλοί παράγο-
ντες έπαιξαν τον ρόλο τους 
σε αυτό, τα έχουμε πει, 
έχουμε κάνει την αυτοκρι-
τική μας. 

Τώρα όμως οικοδομού-

με μια νέα σχέση εμπιστο-
σύνης με την κοινωνία. Οι 
πολίτες διαπίστωσαν και 
διαπιστώνουν καθημερινά 
ότι η κυβέρνηση της ΝΔ 
δεν υλοποιεί σχεδόν κα-
μία από τις προεκλογικές 
της υποσχέσεις. Πολύ πε-

ρισσότερο που πλέον έχει 
να αντιμετωπίσει «σκαστά 
σκάνδαλα» με μεγάλη ση-
μασία. Οι υποκλοπές, η 
ακρίβεια, ο Πάτσης, ο αυ-
ταρχισμός και πολλά άλλα, 
συνέβαλαν προκειμένου 
να διαρραγούν οριστικά οι 

πολιτικές σχέσεις μεγάλης 
μερίδας πολιτών με την 
κυβέρνηση. 

Εμείς όμως διεκδικούμε 
να μην είμαστε «η λιγότερο 
κακή επιλογή». Θέλου-
με να είμαστε η θετική 
λύση, να επιλεγούμε από 
τους πολίτες με κριτήριο 
το πρόγραμμά μας και τα 
πρόσωπα που θα το υπη-
ρετήσουν.

Επιπλέον θέλουμε να 
επιλεγούμε γιατί είμαστε 
υπέρ μιας κυβέρνησης συ-
νεργασίας των αριστερών, 
προοδευτικών και δημο-
κρατικών δυνάμεων του 
τόπου. Με ένα πρόγραμμα 
ανόρθωσης της οικονομί-
ας και δίκαιης ανάπτυξης 
η οποία θα επιμερίζεται σε 
όλους. Και με δέσμευση ότι 
όλες οι πράξεις που έχουν 
να κάνουν με παραβίαση 
του Συντάγματος και των 
δημοκρατικών μας δικαι-
ωμάτων θα ελεγχθούν από 
τη δικαιοσύνη…

Γράφει ο Γιάννης Μπαλάφας,
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 
Νοτίου Τομέα Αθήνας

Θέλουμε να είμαστε η θετική λύση!
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[Βύρωνας]

Ε κδήλωση για τα 78 χρόνια από το ηρωικό 
μπλόκο του Βύρωνα διοργάνωσαν την Κυ-

ριακή 6 Νοεμβρίου, οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και 
της ΚΝΕ στον Βύρωνα και το Παράρτημα ΠΕΑΕΑ-
ΔΣΕ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό που απηύ-
θυνε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εκ μέ-
ρους του Παραρτήματος Βύρωνα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ 
ο πρόεδρος Βαγγέλης Τάτσιος, ενώ ακολούθησε 
η κεντρική ομιλία έγινε από τον Μάκη Μακρή, μέ-
λος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ολοκληρώθηκε με  κατάθεση στεφάνων  στο 
μνημείο για το Μπλόκο επί της οδού Χρυσοστό-
μου Σμύρνης και ανάγνωση των ονομάτων των 
πεσόντων.

Στο μπλόκο που στήθηκε από τους ναζί στη 
συνοικία του Βύρωνα στις 7 Αυγούστου του 1944 
εκτελέστηκαν 11 Έλληνες από τους Γερμανούς 
κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, 
καθώς και ένας Ιταλός αντιφασίστας, σύμφωνα με 
ιστορική έρευνα του Απόστολου Κοκόλια, όπως 
αναφέρει στο βιβλίο «90 χρόνια Βύρωνας» (2012).

Μ Π Λ Ο Κ Ο  Τ Ο Υ  Β Υ Ρ Ω Ν Α :
Εκδήλωση τιμής και μνήμης

«Greek Santa’s Village» στα θέατρα Βράχων
Α πό τις 7 Δεκεμβρίου 2022 

έως και τις 8 Ιανουαρίου 
του νέου έτους, η Thessaloniki 
Brand με τη συνεργασία των 
Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-
Υμηττού διοργανώνει το πρώτο 
Ελληνικό χωριό του Αη Βασίλη 
- Greek Santa’s Village, στα 
Θέατρα Βράχων «Άννα Συνοδι-
νού» και «Μελίνα Μερκούρη».

Η Thessaloniki Brand και ο 
Λευτέρης Καλλινικίδης, event 
manager, που τα τελευταία 
χρόνια συντόνιζε και οργάνωνε 
την «Ονειρούπολη Δράμας» ως 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού του 
Δήμου Δράμας, εγκαινιάζουν το 

νέο θεματικό πάρκο της Αττικής.
Το πρωτότυπο Ελληνικό χω-

ριό του Άη Βασίλη υπόσχεται 
στους επισκέπτες του 33 ημέρες 
γεμάτες φως, χαρά, γιορτή, παι-
χνίδι, χαμόγελα υπό τη συνοδεία 
ενός πλούσιου καλλιτεχνικού 
προγράμματος με συναυλίες από 
μεγάλα ονόματα της ελληνικής 
μουσικής σκηνής αλλά και χο-
ρευτικά, πολιτιστικά και θεατρι-
κά δρώμενα, που θα ‘ντύσουν’ το 
εορταστικό κλίμα και θα ανακοι-
νώνονται ανά εβδομάδα.

Ενδεικτικά αναφέρονται και 
έχουν προταθεί για τη συμμετοχή 
τους, οι παρακάτω καλλιτέχνες: 

Kings, Έλενα Τσαγκρινού, Ζοζε-
φίν, Δημήτρης Σταρόβας, 1550, 
ΟΝΙΡΑΜΑ, Μανώλης Κονταρός, 
Ασπασία Θεοφίλου, Σίλια Κα-
τραλή, Stan, dj Mark Angelo, 
Vegas, Ελευθερία Ελευθερίου, 
Γιάννης Βαρδής, Γιώργος Λια-
νός, Κώστας Μακεδόνας και 
άλλοι πολλοί.

Μέσα από 60 περίπτερα και 
λοιπούς χώρους δράσεων, θα 
απολαύσουν ζωγραφική, δημι-
ουργική απασχόληση και πολλές 
ακόμη δραστηριότητες όπως το 
παγοδρόμιο και άλλα ψυχαγω-
γικά παιχνίδια.

Το χριστουγεννιάτικο χωριό 

θα λειτουργεί από τις 10π.μ. μέ-
χρι τις 22μ.μ., πλην τις ημέρας 
των εγκαινίων (17μ.μ.- 22μ.μ.) 
και την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς που θα παραμένει ανοι-
κτό μέχρι τις 1 π.μ.

Το εισιτήριο στοιχίζει 7€ και 
3,50€ το μειωμένο (Παιδιά 9 
έως 15 ετών, ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, 
Τρίτεκνοι, Άνεργοι, Άνω των 65 
ετών) Η είσοδος για τα παιδιά 
έως 8 ετών είναι δωρεάν.

Δεν αμφιβάλλουμε ότι πολύ 
κόσμος θα πληρώσει το εισιτή-
ριο προκειμένου να προσφέ-
ρει λίγη χαρά στα παιδιά του. 
Ωστόσο, η ύπαρξη δυνατότητας 

επί πληρωμής διασκέδασης στα 
Θέατρα Βράχων, δεν αναιρεί την 
υποχρέωση των Δήμων να προ-

σφέρουν και δωρεάν χριστου-
γεννιάτικες δράσεις για μικρούς 
και μεγάλους.

Χριστουγεννιάτικο σπιτάκι στην Ονειρούπολη Δράμας.

Κ υκλοφόρησε το βιβλίο του 
Σπύρου Ντελέζου με τίτλο 

«Στεγαστική αποκατάσταση των 
προσφύγων του 1922 στις πό-
λεις – Η περίπτωση του Συνοι-
κισμού Βύρωνος».

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα 
πρωτότυπης έρευνας για την 
εγκατάσταση των προσφύγων 
της Μικρασιατικής καταστροφής 
στις πόλεις, με επίκεντρο την 
πρώτη δεκαετία από την άφιξη. 
Παρουσιάζονται τα έκτακτα μέ-
τρα, η νομοθετική παραγωγή, τα 
στεγαστικά προγράμματα, οι όροι 
ένταξης, η ίδρυση των συνοικι-
σμών και οι μορφές αυτοστέγα-
σης. 

Ο Βυρωνιωτοπαγκρατιώτης 
συγγραφέας  -όπως αυτοπροσ-

διορίζεται ο ίδιος- Σπύρος Ντε-
λέζος, κατά την παρουσίαση του 
βιβλίου, στο κοινωνικού κέντρο 
«Λαμπηδόνα» του άλσους Αγ. 
Τριάδας στις 29/9, επισήμανε ότι 
οι πολιτικές γύρω από την κα-

τοικία συχνά οδήγησαν σε απο-
κλεισμούς. Έτσι, οι πρόσφυγες 
στον συνοικισμό Βύρωνος  μέσω 
της αυτοοργάνωσης προσπάθη-
σαν να προωθήσουν αιτήματα, 
ενώ υιοθέτησαν επιθετικές μορ-
φές αντίδρασης, φτάνοντας στην 
κατάληψη οικημάτων.

Όλοι οι πρόσφυγες δεν ήταν 
το ίδιο, δεν αντιμετωπίζονταν το 
ίδιο και τότε υπήρχαν διακρίσεις. 
Έγιναν επιλογές για το ποιοι θα 
πάρουν πρώτοι σπίτι όταν κτί-
στηκαν τα πρώτα οικοδομικά τε-
τράγωνα  γύρω από την περιοχή 
του Αγ. Λαζάρου. Υπήρχαν αυτοί 
που έπαιρναν πρώτοι σπίτια, τα 
καλύτερα του οικισμού, είχαν 
χρήματα να το αγοράσουν, όπως 
οι εύποροι, βουλευτές, Μητροπο-

λίτες και άλλοι.  Υπήρχαν και αυ-
τοί που πέρναγαν πολύ δύσκολα 
και αρνιόντουσαν να βγουν από 
τα πρώτα σπίτια. 

Στους πρόσφυγες στον Βύρω-
να και αλλού, δεν τους χαρίστηκε 
η στέγη, αλλά η ζωή προχώρη-
σε μέσα από αντιθέσεις και συ-
γκρούσεις. Αν ανατρέξει κανείς 
στο κτηματολόγιο και στο μητρώο 
προσφύγων θα μπορέσει να κα-
ταλάβει πως ακριβώς δημιουρ-
γήθηκε και εξελίχθηκε ο συνοι-
κισμός και φτάσαμε στο σημερι-
νό Βύρωνα της αντιπαροχής. Τα 
συνδικάτα της περιόδου εκείνης 
ήρθαν σε δύσκολη θέση και δεν 
ήταν εύκολο να συγκεράσουν 
τα αιτήματα των προσφύγων και 
των γηγενών.

Για πολλούς πρόσφυγες στον 
Βύρωνα το 1960-70 το πρόβλημα 
της στέγης δεν είχε λήξει. Το βι-
βλίο δίνει προβληματισμούς, για 
να ανοίξει μια κουβέντα, γιατί και 
σήμερα το πρόβλημα της στέγης 

επανέρχεται ως φλέγον ζήτημα. 
Στην βιβλιοπαρουσίαση παρα-

βρέθηκε μεταξύ άλλων, ο Από-
στολος Κοκόλιας συγγραφέας 
του βιβλίου «90 Χρόνια Βύρω-
νας».

Νέα έκδοση βιβλίου για την ιστορία του προσφυγικού Βύρωνα

To εξώφυλλο του βιβλίου

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βιβλίου στη «Λαμπηδόνα» του 
πάρκου Αγίας Τριάδας Βύρωνα. Από αριστερά: Σπύρος Ντελέζος, 
συγγραφέας, Δημήτρης Μαριόλης, ιστορικός - εκπαιδευτικός και 

Αλέξανδρος Πατραμάνης, μέλος Συνέλευσης «Λαμπηδόνας».

Έφυγε ο Σωτήρης Παπαμιχαήλ
Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον Σω-
τήρη Παπαμιχαήλ, ιδρυτή και εκδότη της 
έντυπης εφημερίδας του Βύρωνα «Δήμος 
& Πολιτεία» και του site dimoskaipoliteia.
gr σε μια σεμνή πολιτική τελετή στο Κοι-
μητήριο Βύρωνα στις 12 Νοεμβρίου.

Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το «πα-
ρών»  ήταν  η σύζυγος του Κάτια, ο γιος 

του Κωστής, ο αδελφός του Δημήτρης, 
δημοτικοί σύμβουλοι και επικεφαλής  των 
δημοτικών παρατάξεων, ο υφυπουργός 
Εθν. Άμυνας και πρώην δήμαρχος Βύ-
ρωνα Ν. Χαρδαλιάς, ο Π. Κόνσουλας, ο Δ. 
Σάρολας και πολλοί/πολλές που τον αγά-
πησαν και περπάτησαν - συνεργάστηκαν 
μαζί του.

Ο Σωτήρης αντιμετώπισε τον καρκίνο 
με αξιοπρέπεια, αρνούμενος να διακόψει 
την έκδοση της εφημερίδας του παρά τη 
μάχη που έδινε για τη ζωή του. Στις 26 
Οκτωβρίου, δημοσίευσε το άρθρο «Ο Βύ-
ρωνας μου», όπου αναφερόταν με αγάπη 
στην πόλη όπου έζησε.

Ο Σωτήρης γεννήθηκε το 1956 στην 
Άρτα, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια. 
Το 1968 ήρθε στον Βύρωνα. Σπούδασε 
οικονομικά, κοινωνιολογία και παιδαγω-

γικά.
Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος το 

2014 με την «Στάση Βύρωνα» και στην 
πορεία ανεξαρτητοποιήθηκε. Στις εκλογές 
του 2019, ήταν υποψήφιος με την «Πρω-
τοβουλία Πολιτών Βύρωνα» της Βασιλι-
κής Σάρολα. Ήταν επίσης πρωτεργάτης και 
μέλος της εφημερίδας «Διαδρομές».

Η «Επικοινωνία» και οι συνεργάτες της, 
παρουσιάζουν τα θερμά συλλυπητήρια 
τους στην οικογένειά του.
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[Βύρωνας]

Γράφει ο Χρήστος Γώγος, 
επικεφαλής παράταξης «Νέα Εποχή 
Βύρωνα» και υποψήφιος δήμαρχος 
Βύρωνα.

Α ς ξεκινήσουμε με το ότι μπαί-
νουμε στην τελική ευθεία. Και 

ας ήμαστε ειλικρινείς για μια ακό-
μη φορά με τούς εαυτούς μας για 
το τι θέλουμε.

Πρόσφατα ένα γκάλοπ στην 
πόλη, σε συγκεκριμένο κομματι-
κό πληθυσμό ανέδειξε την ανε-

πάρκεια του δημάρχου σε όλα τα 
επίπεδα αλλά ταυτόχρονα και ένα 
μήνυμα στους κομματικούς μνη-
στήρες πώς χωρίς κοινό τόπο δεν 
πάνε πουθενά. Θα μου πείτε που το 
ξέρεις; Δικό σου γκάλοπ ήταν; Όχι 
βέβαια. Αλλά δικοί μου ήταν πάρα 
πολλοί που ερωτήθηκαν και με 
πήραν να μου πούν τι απάντησαν. 
Το 20% να είναι αλήθεια ξέρω τι 
έβγαλε αυτό το γκάλοπ. Ουσιαστι-
κά ζητείται νέα δημοτική αρχή και 
μην κάνετε τα λάθη του 2014 και 
του 2019.

Γνωρίζω όλους τούς φίλους 
που συγκρότησαν τις προηγούμε-
νες προτάσεις. Γνωρίζω τις αγω-
νίες τους. Γνωρίζω πώς ρίχτηκε 
πολύ δηλητήριο κατά το παρελθόν. 

Θεωρώ πώς η συγχώρεση από 
όλους προς όλους θα αποτρέψει 
την περαιτέρω κατρακύλα αυτού 
τού Δήμου. Έχουμε τόσα πολλά 
να προσφέρουμε που δεν χωράει 
μίσος. Δεν χρειάζεται να τιμωρή-
σετε κανέναν. Γιατί ο μόνος που 
πληγώθηκε ήταν ο Βυρωνιώτης 
που αδυνατεί να παρέμβει και να 
ξεκολλήσει όσους έχουν προσωπι-
κή ατζέντα. Σε όλα τα γκάλοπ κατά 
το παρελθόν, στο ερώτημα και αν 
υπήρχε μόνο ένας; Η αυτοδυναμία 
ήταν βέβαιη από την πρώτη Κυρια-
κή. Αναλογιστείτε ποιος δεν είχε 
εσωκομματικό αντίπαλο και τα 
κατάφερε; Γιατί να μην το αξίζουμε 
και εμείς κάτι τέτοιο;

Κανείς δεν περισσεύει και για 

όλους υπάρχουν ρόλοι. Ακόμα και 
για τούς αυτομολήσαντες. Το δικό 
μου είναι ένα προσκλητήριο νίκης 
και ενότητας πρoς όλους. Η πόλη 
μας χρειάζεται περισσότερο από 
ποτέ. Πάμε μαζί σε αυτή την μάχη 
και πιστέψτε η νίκη είναι με το μέ-
ρος μας. Σύντομα θα σας καλέσου-
με και στην έναρξη του νέου μας 
εκλογικού κέντρου. Απλά περίμε-
να μέχρι τελευταία στιγμή όλους 
γιατί δεν ήθελα καμία δικαιολογία 
τού τύπου γιατί δεν με περίμενες. 
Τα κόμματα δεν θα πάρουν θέ-
σεις όπου έχουν περισσότερους 
υποψηφίους γιατί πολύ απλά τούς 
θέλουν όλους. Αλλά και εμείς σας 
θέλουμε όλους. Καλό αγώνα. Με 
ειλικρίνεια και χωρίς δηλητήρια.

ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΕΛΟΣ

Τοιχογραφία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη 
στο κολυμβητήριο του Βύρωνα

Μ ια νέα εντυπωσιακή τοιχο-
γραφία μεγάλης κλίμακας, 

που αποτελεί φόρο τιμής στον 
ολυμπιονίκη του Tae kwon Do, 
Αλέξανδρο Νικολαΐδη, κοσμεί 
πλέον τον εξωτερικό χώρο του 
Κολυμβητηρίου Βύρωνα.

Ο καλλιτέχνης «Πλάτων» υπο-
γράφει το γκράφιτι που κοσμεί 
πλέον τον τοίχο του κολυμβητη-
ρίου του Βύρωνα, με το πρόσω-
πο του δις «ασημένιου» Ολυμπι-
ονίκη του Τάε Κβον Ντο, ο οποίος 
έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη 
με τον καρκίνο, στις 14/10/22, σε 
ηλικία 43 ετών. 

Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης 
απεικονίζεται χαμογελαστός, γα-
λήνιος και έχει στον λαιμό του 
κρεμασμένο ένα ασημένιο με-
τάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων.

Η προσωπογραφία του, συνο-
δεύεται από μία φράση, της τελευταίου μηνύματος του αθλητή, που αναρτήθηκε 
στη σελίδα του μετά τον θάνατό του: «Αν σωθεί έστω κι ένα παιδί, θα αξίζει κάθε 
κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου».

Ο Ολυμπιονίκης του Tae kwon Do, τίμησε τα εθνικά χρώματα με μεγάλες δια-
κρίσεις διεθνώς, με σημαντικότερες τα δύο αργυρά μετάλλια στην κατηγορία των 
+80 κιλών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και στο Πεκίνο το 
2008 αλλά και με το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, την ίδια χρονιά. 
Παράλληλα ήταν κι ένας ενεργός πολίτης που αγωνιούσε για τα μεγάλα προβλή-
ματα της κοινωνίας, ενώ συμμετείχε και στα κοινά.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής & Υγείας του 

Δήμου Βύρωνα, ανταποκρι-
νόμενη στο κάλεσμα από το 
1ο Γενικό Λύκειο Βύρωνα, 
πραγματοποίησε τρίωρο βιω-
ματικό εργαστήριο ανά τμήμα 
στους μαθητές, της Γ΄ τάξης, 
στις 3 Νοεμβρίου 2022, με τίτ-
λο: «Μιλάμε για τα όρια, την 
εμπιστοσύνη, το σεβασμό στις 
σχέσεις» με προαιρετική συμ-
μετοχή.

Το πρόγραμμα, που υλο-
ποιήθηκε για πρώτη χρονιά 
πέρυσι στην Γ΄ τάξη των Λυ-
κείων της πόλης, διευρύνεται 
φέτος και στα γυμνάσια, έπει-
τα από αιτήματα που δέχθηκε 
η Διεύθυνση Κοινωνικής Πο-
λιτικής & Υγείας.

Γνωρίζοντας ότι, η εφηβεία 
αποτελεί αναπτυξιακό ορό-
σημο για τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του ατόμου, 
η παρέμβαση έχει ως στόχο 
την ενημέρωση και την κα-
τάλληλη προετοιμασία των 
εφήβων, έτσι ώστε να μάθουν 
να λαμβάνουν υπεύθυνα απο-

φάσεις που αφορούν τη με-
τέπειτα σεξουαλική ζωή τους 
καθώς και να προασπίζονται 
τα δικαιώματα τους.

Επιμέρους στόχοι του προ-
γράμματος είναι, με την αξι-
οποίηση της δυναμικής της 
ομάδας, οι μαθητές να έχουν 
τη δυνατότητα να εκφράσουν 
συναισθήματα, τυχόν αγωνί-
ες και προβληματισμούς, να 
διευκρινίσουν απορίες, αλλά 
και να εκπαιδευτούν σε στρα-
τηγικές με σκοπό την αυτο-
προστασία τους (για τη συναί-
νεση, τα προσωπικά όρια κ.α.), 

μέσα σ’ ένα υποστηρικτικό και 
ασφαλές πλαίσιο λαμβάνοντας 
συμβουλευτική καθοδήγηση 
από τις συντονίστριες (ψυχο-
λόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς).

Τα βιωματικά εργαστήρια 
συντόνισαν: οι ψυχολόγοι 
Ηλέκτρα Εταιρίδου, Καλλιόπη 
Κατσαρού, Μαριλίνα Μπαδι-
κιάν, οι κοινωνικοί λειτουργοί 
Παναγιώτης Σίμος, Φρόσω 
Λεντιδάκη, Κατερίνα Λάμε, 
οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι 
Ηρώ Πυρλή και Κατερίνα Ζα-
χαριάδου.

Πρόγραμμα Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
1 ο  Λ Υ Κ Ε Ι Ο  Β Υ Ρ Ω Ν Α
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[Καισαριανή]

Δ ιακήρυξη Φιλίας και Συνεργασίας υπέ-
γραψαν οι δήμαρχοι Βύρωνα Άκης Κα-

τωπόδης, Καισαριανής Χρήστος Βοσκόπου-
λος και Σμύρνης, Τουνς Σογιέρ (Tunc Soyer) 
στις 11 Νοεμβρίου 2022. Οι δύο Έλληνες δή-
μαρχοι αποδέχτηκαν από κοινού πρόσκληση 
του δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου 
Σμύρνης, Τουνς Σογιέρ, για να συμμετέχουν 
σε Συμπόσιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο 
συνδιοργάνωσαν ο Μητροπολιτικός Δήμος 
Σμύρνης και η τουρκική Ένωση για την Ει-
ρήνη και Επικοινωνία στο Αιγαίο (APCA), 
με προμετωπίδα την φράση του Κεμάλ Ατα-
τούρκ «Ειρήνη στην χώρα – Ειρήνη στον κό-
σμο».

Στο συμπόσιο συμμετείχαν αντιπροσω-
πείες του Παρατηρητήριου Διεθνών Οργα-
νισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ) με 
επικεφαλής τον Βυρωνιώτη Πάνο Τριγάζη, 
της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας κατά της 
Πυρηνικής και Βιοχημικής Απειλής και της 
κίνησης «Συνύπαρξη» της Λέσβου. 

Ο κ. Τριγάζης όπως και ο πρώην δήμαρχος 
της πόλης Τσάνκαγια στην Άγκυρα, Μπου-
λέντ Τάνικ, παρέστησαν στην υπογραφή του 
συμφώνου φιλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δήμαρχος Βύρωνα δή-
λωσε μεταξύ άλλων «Στην περίοδο του εύκο-
λου εντυπωσιασμού και της αντιπαράθεσης, 
εμείς επιλέγουμε τον δύσκολο δρόμο. Είμα-
στε, άλλωστε, μαθημένοι στα δύσκολα. Εκεί 
που άλλοι επιλέγουν να γκρεμίζουν τις γέφυ-
ρες, εμείς επιλέγουμε να τις χτίζουμε και να 
τις υποστηρίζουμε. Εκεί που άλλοι επιλέγουν 
τα όπλα, εμείς επιλέγουμε το κλαδί της ελιάς. 
Εκεί που άλλοι επιλέγουν το μίσος, εμείς επι-
λέγουμε την αγάπη. (…) Μας είναι πολύ εύ-
κολο να τείνουμε μια χείρα φιλίας και αυτό 
πηγάζει από τη βαθιά μας πεποίθηση πως δεν 
υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να λυθεί με 
καλή πίστη, αμοιβαίο σεβασμό, στη βάση του 
Διεθνούς Δικαίου».

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στις συ-
ζητήσεις που είχε ο Γρηγόρης Κατωπόδης 
με τον Tunç Soyer, τέθηκαν οι βάσεις για 
την αδελφοποίηση των Δήμων Βύρωνα και 
Σμύρνης.

Ο δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος Βο-
σκόπουλος, κατά τη διάρκεια της παραμονής 
του, επισκέφθηκε τις δύο κύριες ιδιαίτερες 
πατρίδες των ιδρυτών της πόλης της Καισα-
ριανής, το Σιβρισάρι και τα Βουρλά, το Ελλη-
νικό Προξενείο στη Σμύρνη καθώς και την 
προκυμαία του άλλοτε μεγαλύτερου εξαγω-
γικού λιμανιού της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, με το μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. 

Η υπογραφή διακήρυξης φιλίας και συ-
νεργασίας σε περίοδο έντασης στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, με συνεχιζόμενες προ-
κλήσεις και απειλές πολέμου, προκάλεσε 
αντιδράσεις από κάποιους δημότες, ιδιαίτερα 
στην Καισαριανή.

Το πιο χαρακτηριστικό κριτικό σχόλιο ήταν 
«Ωραία η φιλία με τον τουρκικό λαό αλλά αυτή 
η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ από πίσω 
για μας τους παλιότερους είναι γροθιά στο 
στομάχι!» ενώ ορισμένοι έφτασαν στο σημείο 
να θεωρήσουν την ενέργεια των δημάρχων, 
εθνική μειοδοσία.

Έτσι, από τον Δήμο Καισαριανής, δόθηκαν 
οι ακόλουθες διευκρινήσεις: «Ο δήμαρχος 
έστειλε όλο το περιεχόμενο του συμποσίου 
και του κειμένου της συμφωνίας στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών και έλαβε όχι μόνο έγκριση 

αλλά και ενθάρρυνση να μεταβεί στη Σμύρνη 
και να προβεί στην υπογραφή της διακήρυξης, 
με πλήρη διαβεβαίωση από τα υψηλότερα 
κλιμάκια ότι κινείται εντός Εθνικής γραμμής, η 
οποία ανέκαθεν ήταν αυτή της διπλωματικής 
οδού και της συνεννόησης με βάσει το διε-
θνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Η 
διπλωματία των πόλεων συχνά λειτουργεί ως 
αντίβαρο που δύναται μέχρι και να αλλάξει τις 
ισορροπίες μεταξύ χωρών. Τέλος να πούμε ότι 
τέτοιες πρωτοβουλίες δεν λαμβάνονται χωρίς 
να υπολογιστεί το εθνικό συμφέρον, που είναι 
η Ειρήνη και η αρμονική συνύπαρξη. Μην σας 
μπερδεύει η επιθετική εξωτερική πολιτική της 
Τουρκίας που συνήθως αναπαράγεται με στό-
χο πρωτίστως την εσωτερική «κατανάλωση». 
Η εθνική και ευρωπαϊκή γραμμή είναι ξεκά-
θαρα και διαχρονικά η διπλωματική οδός».

Σε σχέση με την ενόχληση που προκάλεσε 
η υπογραφή της διακήρυξης υπό το βλέμμα 
του πορτραίτου του Κεμάλ, κάποιοι άλλοι 
υπενθύμισαν ότι ο ίδιος ο Ελευθέριος Βε-
νιζέλος, του οποίου ο πατριωτισμός δεν θα 
μπορούσε να αμφισβητηθεί, υπέγραψε σύμ-
φωνο Φιλίας με τον Κεμάλ, το 1930.

Η «Ε» δημοσιεύει στα ελληνικά τη Διακή-
ρυξη Φιλίας και Συνεργασίας (Declaration of 
Friendship and Cooperation) που συντάχθη-

κε στην αγγλική γλώσσα.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται γεωγρα-
φικά δίπλα – δίπλα και η γειτνίαση αξιώνει 
ειρήνη και συνεργασία, καθώς και σχέσεις 
καλής γειτονίας στη βάση του αμοιβαίου σε-
βασμού. 

Στην κατεύθυνση αυτή καλείται να συνει-
σφέρει η «Διπλωματία των Πόλεων», μέσω 
του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, του οποίου ο 
ρόλος αυξάνεται αντικειμενικά στον σημερινό 
κόσμο. 

Στη βάση των προαναφερθέντων, οι υπο-
γράφοντες δήμαρχοι διακηρύσσουμε τα ακό-
λουθα:

1. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε για την 
ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και πνεύματος ει-
ρήνης ανάμεσα στις κοινωνίες μας, μακριά 
από προκαταλήψεις που παράγουν διακρίσεις. 

2. Δηλώνουμε την πρόθεσή μας να προ-
ωθήσουμε την πολύμορφη επικοινωνία των 
πολιτών και κοινωνικών φορέων των πόλεών 
μας, ενθαρρύνοντας κοινές δράσεις τους, συ-
μπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων επισκέ-
ψεων.

3. Αποφασίζουμε να διαμορφώσουμε το 
κατάλληλο πλαίσιο για την αλληλοενημέρωση 
και την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στις αντίστοι-
χες κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και 
καινοτόμων δράσεων που απαιτούνται.

4. Θεωρούμε ότι μεγάλη δύναμη για την 
προώθηση της ειρηνης και φιλίας αποτελούν 
η πολιτιστική και αθλητική συνεργασία, που 
επίσης θα προωθήσουμε ως διοικήσεις και 
μεταξύ των κοινωνιών.

5. Οι δήμαρχοι Βύρωνα και Καισαριανής 
της Ελλάδας, που μετέχει ενεργά στην Επιτρο-
πή Περιφερειών της ΕΕ, αναλαμβάνουν μέσω 
των συναδέλφων τους να διευκολύνουν την 
επικοινωνία και συνεργασία του Δήμου Σμύρ-
νης με τον σημαντικό αυτό ευρωπαϊκό θεσμό. 

6. Διακηρύσσουμε ότι το παρελθόν δεν 
πρέπει να μας χωρίζει, καθώς μας ενώνει το 
μέλλον που απαιτεί να χτίσουμε γέφυρες ει-
ρήνης, όχι τείχη, τόσο στις δύο πλευρές του 
Αιγαίου όσο και γενικότερα στην Μεσόγειο. 

Σμύρνη, 11 Νοεμβρίου 2022

Η συνάντηση των δημάρχων στην ιστορική πόλη
ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΣΜΥΡΝΗΣ

Οι τρεις δήμαρχοι Βύρωνα, Σμύρνης και Καισαριανής (κέντρο) σε αναμνηστική φωτογραφία με τον κο Πάνο 
Τριγάζη, πρόεδρο του ΠΑΔΟΠ και τον πρώην δήμαρχο της πόλης Τσάνκαγια στην Άγκυρα, Μπουλέντ Τάνικ.

Ελληνικό σπίτι στα Βουρλά της Σμύρνης, έτερο τόπο καταγωγής για μεγάλο 
ποσοστό Μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Καισαριανή.

Βραδινή άποψη της μαγευτικής Σμύρνης
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Ο Δήμος Καισαριανής δι-
οργάνωσε, τη Δευτέρα 24 

Οκτωβρίου το απόγευμα, στο 
δημοτικό στάδιο «Μιχάλης Κρη-
τικόπουλος», αγώνα ποδοσφαί-
ρου μεταξύ των Παλαίμαχων 
Εθνικού Αστέρα και Μικτής 
Καισαριανής και των βετερά-
νων του Ολυμπιακού. Ο αγώνας 
πραγματοποιήθηκε στη μνήμη 
του Μιχάλη Κρητικόπουλου, 
με αφορμή τα 20 χρόνια από τον 
θάνατο του.

Ο Μιχάλης Κρητικόπουλος 

ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής, 
ο οποίος διακρίθηκε αγωνιζό-
μενος για τον Εθνικό (Πειραιώς) 
και τον Ολυμπιακό. Γεννημένος 
στην ποδοσφαιρομάνα Και-
σαριανή, ήταν γνωστός για τη 
δυνότητά του στο σκοράρισμα, 
με 83 τέρματα σε συνολικά 187 
εμφανίσεις. Ακόμα και σήμερα 
κατατάσσεται μεταξύ των 10 με-
γαλύτερων σκόρερ στην ιστορία 
του Ολυμπιακού στην Α’ Εθνική.

Συμμετείχε σε 28 αγώνες της 
Εθνικής Ελλάδος και σε δεκά-

δες διεθνείς αγώνες ως παίχτης 
του Εθνικού και του Ολυμπια-
κού.

Ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής 
έφυγε από τη ζωή από ανακοπή 
καρδιάς μέσα στο γήπεδο, κατά 
τη διάρκεια φιλικού αγώνα πα-
λαιμάχων του Ολυμπιακού στην 
Άνδρο. Ο Δήμος Καισαριανής 
έχει τιμήσει την προσφορά του 
στο ελληνικό ποδόσφαιρό δίνο-
ντας το όνομά του στο Δημοτικό 
Στάδιο Καισαριανής.

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, 
πριν τον φιλικό αγώνα, παρου-
σία της οικογένειας του Μιχάλη 
Κρητικόπουλου, έγινε τρισά-
γιο στη μνήμη του θρυλλικού 
ποδοσφαιριστή, ακολούθησε 
χαιρετισμός από τον δήμαρχο 
Καισαριανής, Χρήστο Βοσκό-
πουλο, απονομή πλακετών και 
μεταλλίων από τον αντιδήμαρχο 
Αθλητισμού, Γιάννη Τσιροζίδη 
και φυσικά το εναρκτήριο λάκτι-
σμα από τον ίδιο τον δήμαρχο.

[Καισαριανή]

Αγώνας μεταξύ βετεράνων Ολυμπιακού και Εθνικού Αστέρα  
Η ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμος Καισαριανής και ο Σύλλογος των απανταχού 
Μακρακωμιτών διοργάνωσαν  εκδήλωση μνήμης 

για τον Καισαριανιώτη συγγραφέα Μάριο Χάκκα στις 12 
Νοεμβρίου, στο  δημαρχείο Καισαριανής.

Ο συγγραφέας γεννήθηκε το 1931 στη Μακρακώμη Φθι-
ώτιδας, έζησε στην Καισαριανή και πέθανε στις 5 Ιουλίου 
1972. Έχει αναγνωριστεί σαν ένας από τους καλύτερους 
συγγραφείς της γενιάς του. Έγραψε πεζογραφήματα, ποι-
ήματα και θεατρικά έργα.

Για το έργο του μίλησαν οι Μίμης Χριστοφιλάκης, συγ-
γραφέας, Ζωή Ξανθοπούλου, σκηνοθέτης Κωστής Καλη-
μέρης, κριτικός λογοτεχνίας και Σπύρος Γραμμένος, μου-
σικός. Κείμενά του διάβασαν οι ηθοποιοί Ελένη Σερμέα και 
Πάνος Τζίνος ενώ την εκδήλωση συντόνισε η Νόρα Ράλλη.

Εκδήλωση μνήμης για τον Μάριο Χάκκα 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ:
Ετήσιος χορός και βραβεύσεις επιτυχόντων
Ο Σύλλογος Τριτέκνων Καισαριανής 

διοργάνωσε ετήσιο χορό στις 13 Νο-
εμβρίου στα «Ξύλινα» του πάρκου του Άη 
Γιάννη στην Καισαριανή. Αφορμή για την 
εκδήλωση, που συμπεριλάμβανε και ζω-
ντανή μουσική, ήταν η βράβευση των παι-
διών του Συλλόγου, που κατά τα έτη 2020 
και 202, εισήχθησαν επιτυχώς στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.
Η πρόεδρος Μαίρη Νερούτσου απυήθυνε 
σύντομο χαιρετισμό ενώ το μέλος του Δ.Σ. 
Γιάννης Φασουλάς, αναφέρθηκε εκτενώς 
στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας το-
νίζοντας την ανάγκη να γίνουν πράξη τα δί-
καια αιτήματα των τρίτεκνων οικογενειών.
Παραβρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ.: Η πρόε-

δρος Μαίρη Νερούτσου, η αντιπρόεδρος 
Ευδοκία Χατζηαδάμ, η γραμματέας Ειρή-
νη Βελισσάρη, η ταμίας Ειρήνη Σταμάτη 
και το μέλος Γιάννης Φασουλάς.
Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων, ο 
Βύρωνιώτης παιδοψυχολόγος – νευρο-
λόγος Ιωσήφ Κουράκης, διδάκτωρ Ιατρι-
κής Σχολής Κρήτης και συνεργάτης του 
Συλλόγου, ο εκπρόσωπος του δημάρχου 
Καισαριανής Χρήστου Βοσκόπουλου, 
αντιδήμαρχος Μάνος Κιτσέλλης, καθώς 
και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής» 
Ηλία Σταμέλου, «Πρώτη Φορά Καισαρια-
νή» Μπεττίνα Γραφίδου και «Συνεργασία 
Πολιτών Καισαριανής» Άννα Παραγυιού. Από αριστερά: Ειρήνη Σταμάτη, Ειρήνη Βελισσάρη, Γιάννης Φασουλάς και Μαίρη Νερούτσου.

Η ομάδα παλαιμάχων του Εθνικού Αστέρα και Μικτής Καισαριανή.
Ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Βετεράνων 

Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού Πειραιώς, 
Αντώνης Γλύκας συντονίζει την εκδήλωση. 

Ο δήμαρχος Καισαριανής, Χρήστος Βοσκόπουλος απενέμει τιμητική 
πλακέτα στον παλαίμαχο του Ολυμπιακού Γιώργο Δαρίβα, παρουσία 

της κόρης του Μιχάλη Κρητικόπουλου, Σίσσυ Κρητικοπούλου.

Η προτομή 
του Μιχάλη 

Κρητικόπουλου 
(φωτό αρχείου)



8 • Τεύχος #93, 73 • Νοέμβριος 2022

[Ζωγράφου]

¶IT™APH™ ¶ANA°IøTH™
XÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ O‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜
¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

§ÂˆÊfiÚÔ˜ ¶·¿ÁÔ˘ 27, ZˆÁÚ¿ÊÔ˘
TËÏ¤ÊˆÓÔ: 210 - 77.55.542

KÈÓËÙfi: 6946 642920

Σ ε μία πραγματική συνάντηση με την ιστορία 
εξελίχθηκε η παρουσίαση του βιβλίου της Κα-

τερίνας Μπαλκούρα «Μέρες Κατοχής στην Αθήνα 
(Ζωγράφου-Γουδί-Κουπόνια)» 12 Νοεμβρίου στη 
Βίλα Ζωγράφου, που διοργάνωσαν η Ανεξάρτητη 
Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Πόλη μας» της 
Τίνας Καφατσάκη και οι εκδόσεις «24 Γράμματα».

Μία συνάντηση στην οποία συνυπήρξε η Ιστορία 
και η ιστορικός. Δηλαδή οι τελευταίοι της γενιάς 
των ηρώων, που αντιστάθηκαν στον κατακτητή  την 
περίοδο του πολέμου, της Κατοχής στην περιοχή 
του Ζωγράφου, με την συγγραφέα που κατέγραψε 
τα γεγονότα εκείνης της ζοφερής εποχής από τη 
πηγή τους: τα πρόσωπα που ήταν δίπλα της φω-
τεινά από «αγιοσύνη»  επειδή είχαν  εκπληρώσει 
το καθήκον τους υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά τους. 

«Καλαίσθητο και άψογο βιβλίο όπου με γλαφυρό 
τρόπο γοητεύει τον αναγνώστη. Η συγγραφέας γρά-

φει για αυτή τη ζοφερή και στεγνή εποχή  και βγαίνει 
νικήτρια με ένα έργο υψηλής σημασίας» τόνισε στη 
παρουσίαση της έκδοσης ο καθηγητής Λατινικής 
Φιλολογίας Ανδρέας Μιχαλόπουλος.

 «Αυτό το βιβλίο για εμένα εκπληρώνει ένα  χρέος 
για αυτούς που δεν υπάρχουν, που δεν μπορείς να 
τους ανάψεις ένα κερί. Αυτούς που ποτέ δεν έγιναν 
γνωστοί» είπε η συγγραφέας από την πλευρά της. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε η πρώην δήμαρχος 
Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη. Για την 400 σελίδων 
έκδοση είπε «το βιβλίο μας έδωσε την ευκαιρία 
να μάθουμε, να  ξαναθυμηθούμε, και να αναλογι-
στούμε ότι «Χρωστάμε σε εκείνους που πρόσφεραν, 
χρωστάμε σε εκείνους που έφυγαν, χρωστάμε όμως 
και σε εκείνους που θα έρθουν»» Μίλησε επίσης  ο 
καθηγητής Φυσικής Παντελής Σιαμπάνος ενώ τον 
συντονισμό της παρουσίασης του βιβλίου είχε ο φι-
λόλογος Συμεών Νικολιδάκης. 

Η συγκίνηση ανέβηκε κατακόρυφα όταν διάβα-
σε κείμενα από το βιβλίο η ηθοποιός Εύα Καμι-
νάρη. 

Η βραδιά έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών 
στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Ειδικότε-
ρα τα βραβεία απονεμήθηκαν: στον Μακρονησιώ-
τη Λάζαρο Κυρίτση (δεν μπόρεσε να παραβρεθεί 
και το αναμνηστικό παρέλαβε ο  Nίκος Αναστασό-
πουλος για να του το δώσει), την ΕΠΟΝίτισα Έλλη 
Πρωτογερέλλη-Λάζου, τα αετόπουλα Λίτσα Ζαρ-
μπούτη και Κλάρα Ζαχαράκη και  τον  ΕΠΟΝίτη 
Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου.  Το  αναμνηστικό 
που θα λάμβανε η ΕΠΟΝίτισα Κική Παπαδάμη-
που -«έφυγε» από  την πανδημία-  παρέλαβαν 
τα παιδιά της (Παύλος και Χαρούλα και ο εγγονός 
της Γιώργος). Η  πανδημία έκοψε επίσης το νήμα 
της ζωής του ΕΛΑΣίτη Θεόφιλου Ντέρη.   Για τον 
ίδιο και τα τέσσερα αδέρφια του που εκτελέστη-

καν στην Κατοχή -τα τρία μάλιστα την ίδια μέρα- 
το  αναμνηστικό παρέλαβε η κόρη του Στέλλα. Για 
την προσφορά τους στον αγώνα για την ελευθερία 
τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν στην οικογένεια 
του  Νίκου Μαραμπότα (το  αναμνηστικό παρέλαβε 
ο ανιψιός του Νίκου, Αντώνης και η σύζυγος του 
μικρότερου αδερφού της οικογένειας Στέλιου). 
Τιμητικό έπαθλο απονεμήθηκε και στα παιδιά των 
ΕΠΟΝιτών Κώστα Αρμπιλιά και Τάκη Σάββα (το 
βραβείο του Κώστα Αρμπιλιά το παρέλαβε ο γιος 
του Σταύρος και το βραβείο του Τάκη Σάββα τα 
παιδιά του Γιώργος και Ελένη).

 «Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμε-
νες γενιές μια κοινωνία ειρήνης, ελευθερίας, δημο-
κρατίας και αλληλεγγύης που θα έχει τα πιο ισχυρά 
αντισώματα απέναντι στο δηλητήριο του μίσους του 
φόβου και του διχασμού» τόνισε η Τίνα Καφατσάκη 
κλείνοντας τη βραδιά.

Τιμή στους εναπομείναντες ήρωες της Αντίστασης
με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Μέρες Κατοχής στην Αθήνα»

Η συγγραφέας μιλά για το βιβλίο. Από αριστερά: Εύα Καμινάρη, Κατερίνα 
Μπαλκούρα, Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Συμεών Νικολιδάκης και Παντελής Σιαμπάνος

Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και απόγονοι αντιστασιακών με την πρώην 
δήμαρχο Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη και τη συγγραφέα Κατερίνα Μπαλκούρα. Το εξώφυλλο του βιβλίου.
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[Ζωγράφου]

Τ ο πρωί της Δευτέρας 
21 Νοεμβρίου η πο-

λυκατοικία που βρίσκεται 
στα Άνω Ιλίσια Ζωγράφου, 
επί της οδού Αβύδου 146-
148 σείστηκε από τον ήχο 
του αλυσοπρίονου που 
ροκάνιζε την πόρτα του δι-
αμερίσματος της Ιωάννας 
Κολοβού, της παλαίμαχης 
δημοσιογράφου, που για 
ένα χρέος 15.000 ευρώ σε 
πιστωτικές κάρτες (που 
είχαν γίνει με τους τόκους 
45.000 ευρώ) έχασε την 
πρώτη και μοναδική της 
κατοικία. Το διαμέρισμα 
βγήκε σε πλειστηριασμό 
και  μεταβιβάστηκε στην 
εταιρεία «LOTUS 4A IKE», 
που έχει έδρα τη Νέα Φι-
λαδέλφεια και διαχειρί-
ζεται ακίνητα. Το διαμέ-
ρισμα, όπως λέει η κυρία 
Κολοβού, πρόκειται να το 
εκμεταλλευτούν η εταιρεία  
ενόψει της κατασκευής του 
νέου σταθμού μετρό σε 20 
μέτρα απόσταση.

Σχεδόν λεπτό προς λεπτό 
τα γεγονότα που ακολού-
θησαν  υπάρχουν καταγε-
γραμμένα σε βίντεο, τόσο 
από τους γείτονες της συ-
νταξιούχου, όσο και από 
τους αλληλέγγυους που 
βρέθηκαν στο πλευρό της, 

αμέσως μόλις διαδόθηκε η 
είδηση.

Το περιστατικό που δι-
αδραματίστηκε στο Δήμο 
Ζωγράφου, αποτελεί μία 
ακόμη περίπτωση ενός 
μεγάλου κοινωνικού προ-
βλήματος, της κατάσχεσης 
της πρώτης κατοικίας. 

«Περάστε έξω κυρία 
μου», «Τίποτα δεν θα πά-
ρεις» ακούγεται να λένε ο 
επιμελητής και οι αστυνο-
μικοί στα δημοσιοποιημέ-
να βίντεο, που σύμφωνα 
με τον νόμο πρέπει να είναι 
παρόντες. 

Ακολούθησε καταγρα-
φή των αντικειμένων  που 
υπάρχουν στο διαμέρισμα 
με την Ιωάννα Κολοβού να 
λέει ότι δεν της επέτρεψαν 
να είναι παρούσα. Καταγ-
γέλλει μάλιστα  πως  κά-
ποιος – αστυνομικός ή ο 
δικαστικός επιμελητής- 
την χτύπησε  «πολύ δυνα-
τά στο χέρι». 

Κατά την εξέλιξη της δια-
δικασίας της επέτρεψαν να 
πάρει λίγα ρούχα, τις δύο 
γάτες της και τον υπολογι-
στή της.

«Τραβώντας με, με έβγα-
λαν έξω. Μιλάμε για απο-
τρόπαιη κατάσταση. Δεν 
το περίμενα τόσο πολύ. 

Ούτε στην τουαλέτα δεν με 
αφήνουν να πάω. «Να πας 
δίπλα», μου είπαν» τόνισε 
η Ιωάννα Κολοβού, λίγα 
λεπτά μετά το περιστατικό 
μιλώντας σε τηλεοπτικό 
σταθμό.

 Το μεγάλο πλήθος που 
συγκεντρώθηκε έξω από 
την πολυκατοικία διαρκώς 
αυξανόταν και αποδοκί-
μαζε τους εκτελεστές της 
έξωσης. Ενώ προχωρούσε 
η καταγραφή των αντικει-
μένων στο διαμέρισμα της 
κυρίας Κολοβού έφτασαν 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, του 
ΜέΡΑ25 Κρίτωνας Αρσέ-
νης και του ΚΚΕ Χρήστος 
Κατσώτης.

Μετά από την παρέμβα-
ση των βουλευτών, ο κλη-
τήρας  σταμάτησε προσω-
ρινά τη διαδικασία έξωσης 
δίνοντας εντολή και στο 
φορτηγό της μεταφορικής 
να αποχωρήσει χωρίς να  
αδειάσει το σπίτι με εξαί-
ρεση κάποια έπιπλα. 

Να σημειωθεί ότι έγινε 
προσπάθεια εξόφλησης 
των χρεών και επαναγορά 
του σπιτιού από τον νέο 
ιδιοκτήτη που το αγόρασε 
μέσω του fund που έκανε 
τον πλειστηριασμό αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα όπως 
καταδεικνύει η σημερινή 
έξωση.

Το ίδιο απόγευμα ξεκί-

νησε μεγάλη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας με τη συμμε-
τοχή πλήθος κόσμου έξω 
από το σπίτι της συνταξι-
ούχου δημοσιογράφου στα 
Ιλίσια. Ακολούθησε πορεία 
στους δρόμους του Ζω-
γράφου και συγκέντρωση 
στη πλατεία Γαρδένια πα-
ρουσία εκπροσώπων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, 

κρατώντας πλακάτ και φω-
νάζοντας συνθήματα,

«Ευχαριστώ πάρα πολύ 
για όλα. Η αλληλεγγύη εί-
ναι το όπλο μας - πάντα 
θα είναι το όπλο μας» είπε 
στους συγκεντρωμένους  η 
Ιωάννα Κολοβού προσθέ-
τοντας ότι «ο κόσμος δεν 
διαμαρτύρεται μόνο για τη 
δική μου περίπτωση αλλά 

και τους χιλιάδες πλειστηρι-
ασμούς που έπονται». 

Η Ελληνική Αστυνομία, 
ύστερα από τη δημοσιό-
τητα που πήρε η υπόθε-
ση εξέδωσε ανακοίνωση 
στην οποία διευκρινίζεται 
ότι «ζητήθηκε από τη Διεύ-
θυνση Αστυνομίας Αθηνών, 
αστυνομική δύναμη για την 
παροχή συνδρομής στον 
αρμόδιο δικαστικό επιμελη-
τή, μόνο για την καταστολή 
τυχόν αντίστασης και την 
πρόληψη διάπραξης άλλων 
αξιόποινων πράξεων σε 
βάρος του(άρθρο 160 του 
Π.Δ.141/91)».

Τέλος τη Δευτέρα υπήρ-
ξε διένεξη μεταξύ του 
υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα και 
της βουλευτού και πρώην 
υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Έφη Αχτσιόγλου στη Βου-
λή για τις συνθήκες ασφυ-
ξίας στις οποίες βρίσκονται 
νοικοκυριά και μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις καθώς 
το ιδιωτικό χρέος συνεχώς 
διογκώνεται. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που έδω-
σε η Εφη Αχτσιόγλου «για 
το 2022 έχουν προγραμ-
ματιστεί  πάνω από 44.000 
πλειστηριασμοί, και πρώτης 
κατοικίας, ενώ ήδη έχουν 
ολοκληρωθεί τριπλάσιοι σε 
σχέση με πέρυσι».

Αντιδράσεις για την έξωση της Ιωάννας Κολοβού
ΕΧ ΑΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 15.000 ΕΥΡΩ

Η κομματιασμένη πόρτα του διαμερίσματος της Ιωάννας 
Κολοβού μαρτυρά τις δραματικές συνθήκες της έξωσης.

Η Ιωάννα Κολοβού ευχαρίστησε τους 
συγκεντρωμένους για την αλληλεγγύη τους.

Η είδηση της έξωσης προκάλεσε κύμα συμπαράστασης έξω από το σπίτι της συνταξιούχου δημοσιογράφου.
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[Ζωγράφου]

Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης 
έκοψε πρώτος την κορδέ-

λα του 39οΑυθεντικό Μαραθώ-
νιο της Αθήνας την Κυριακή 13 
Νοεμβρίου, στο Παναθηναϊκό 
Στάδιο. Ήταν μία νίκη που έκα-
νε ιδιαίτερα περήφανους τους 
Ζωγραφιώτες καθώς ο Χαρά-
λαμπος Πιτσώλης είναι αθλητής 
του συλλόγου ΓΑΣ-Ιλισός και 
όπως είπε πρόσφατα προπονεί-
ται δύο φορές την εβδομάδα με 
προπονητή τον Γιώργο Ζώρζο. 

Αυτή η διάκριση δεν γινόταν 
να περάσει απαρατήρητη από 
τον Δήμο Ζωγράφου. Την Πέ-
μπτη 17 Νοεμβρίου ο δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, με 
αφορμή τη σπουδαία νίκη κάλε-
σε τον αθλητή και τον προπονη-
τή όπου και τους συνεχάρη για 

την τεράστια επιτυχία τους και 
τους  απένειμε τιμητική πλακέ-
τα.«H διάκριση αυτή έρχεται ως 
επιστέγασμα της συστηματικής, 
επίμονης και σκληρής προσπά-
θειας που καταβάλατε το προ-
ηγούμενο διάστημα... Ο Δήμος 
Ζωγράφου είναι και θα παρα-
μείνει δίπλα σας, στηρίζοντας 
κάθε σας προσπάθεια. Εύχομαι 
ολόψυχα πολλές νέες επιτυχίες».

Ανταποδίδοντας τις ευχαρι-
στίες ο Χαράλαμπος Πιτσώλης 
είπε «είναι σημαντικό για εμάς 
τους αθλητές να έχουμε στο 
πλευρό μας ανθρώπους που ξέ-
ρουμε ότι μας αγαπάνε και μας 
στηρίζουν». Ο Γιώργος Ζώρζος 
από την πλευρά του τόνισε «ευ-
χαριστώ τον Δήμο Ζωγράφου για 
τη στήριξη και θέλω να ζητήσω 

κάποια όργανα που θα μας βοη-
θήσουν στην καθημερινή προπό-
νηση αλλά και στην προσπάθεια 

να διοργανώσουμε  αγώνες στο 
Γρηγόρης Λαμπράκης». 

Στη βράβευση παρευρέθη-

καν οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Επικοινωνίας 
Δήμος Μπουλούκος και Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών, Δημοσίων 
και Διεθνών Σχέσεων Λάμπρος 
Καλαρρύτης.

Ο Βασίλης Θώδας βράβευσε τους Χ. Πιτσώλη και Γ. Ζώρζο 
Μ Α Ρ Α Θ Ω Ν Ι Ο Σ  Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Στιγμιότυπο της βράβευσης. Από αριστερά: Δήμος 
Μπουλούκος, Γιώργος Ζώρζος, Βασίλης Θώδας, 

Χαράλαμπος Πιτσώλης και Λάμπρος Καλαρρύτης. Η στιγμή που τερματίζει ο Χαράλαμπος Πιτσώλης

Έ ναν επιπλέον χώρος παι-
χνιδιού και ξενοιασιάς 

έχουν ως επιλογή οι μικροί δη-
μότες του Ζωγράφου. Πρόκειται 
για την παιδική χαρά στην πλατεία 
Αγίου Γερασίμου που πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε η  ανακατασκευ-
ής της.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών επανασχεδι-
άστηκαν και αντικαταστάθηκαν ο 
εξοπλισμός και τα δάπεδα προ-
κειμένου να ενσωματωθούν οι 
απαιτούμενες προδιαγραφές για 
την ασφάλεια των παιδιών αλλά 
και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
πιστοποίηση. Επίσης, η  παιδική 
χαρά ανταποκρίνεται πλήρως στις 
προϋποθέσεις για ΑμεΑ ή για άτο-
μα με κινητικά προβλήματα.

«Παραδώσαμε μία σύγχρονων 

προδιαγραφών παιδική χαρά, 
έτοιμη προς χρήση και αρμονική 
συνύπαρξη όλων των παιδιών, 
ανεξαιρέτως» δήλωσε ο δήμαρ-
χος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας 

κατά την επίσκεψη του στον παι-
δότοπο. Τον δήμαρχο συνόδευε 
ο  αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών και Επικοινωνίας Δήμος 
Μπουλούκος.

Έ να πλούσιο πρόγραμμα πολυποίκιλων εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χα-
ρακτήρα  παρουσιάζει η Ένωση Ποντίων Ζωγράφου τον Δεκέμβριο στην αίθουσα του 

συλλόγου  (Σειλιστρίας 25, Ζωγράφου).  Συγκεκριμένα: το   Σάββατο 3 Δεκεμβρίου θα πραγμα-
τοποιηθεί ομιλία από τον ερευνητή συγγραφέα Νικόλαο Ζουρνατζίδη με θέμα: «Η διαμόρφωση 
του ποντιακού χορού στις δεκαετίες 1950-1990». Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, o ιδρυτής του 
blog TerraPontus Πολυχρόνης Κοϊμτσίδης θα μιλήσει  με τίτλο  «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες 
από τον Πόντο». Τέλος με αυθεντικό ποντιακό γλέντι το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου τα μέλη του 
συλλόγου θα αποχαιρετήσουν το 2022.

Ανακαινισμένη Παιδική Χαρά στον Άγιο Γεράσιμο Εκδηλώσεις από την Ένωση Ποντίων Ζωγράφου
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[Καισαρινή - Ιστορία]

H Οδύσσεια μιας οικογένειας Μικρασιατών. 
Ο  Θ ΟΔ Ω Ρ ΟΣ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Η Σ  Ε Ξ Ι Σ Τ Ο Ρ Ε Ι  Τ Ι Σ 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Γράφει ο Θόδωρος Ιωαννίδης, 
τέως δημοτικός σύμβουλος Καισαριανής

Η «Ε» δημοσιεύει το Γ’ και τελευταίο 
μέρος της αφήγησης όπου ο Θόδωρος 
Ιωαννίδης αναφέρεται στον πατέρα του 
Σάββα Ιωαννίδη, που γεννήθηκε το 1915 
στην Προύσα της Μ. Ασίας και κατέληξε 
πρόσφυγας στην Καισαριανή. Το 1922, 
μπροστά στην προέλαση του τουρκικού 
στρατού, ο μικρός Σάββας, μαζί με τις δύο 
αδελφές του Ανδρονίκη και Αριάδνη και 
τη χήρα μητέρα του, Αθανασία, επιβιβά-
ζονται, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, σε 
πλοίο στα Μουδανιά της Προύσας.

Ό πως αναφέρω στο προηγούμε-
νο σημείωμα το πλοίο στο οποίο 

είχαν επιβιβαστεί στα Μουδανιά ο πα-
τέρας μου μαζί με την μητέρα του, την 
αδελφή της μητέρας του Θεοδώρα Πέ-
ρου και τις αδελφές του Ανδρονίκη και 
Αριάδνη για να έλθουν στην Ελλάδα, 
τους αποβίβασε στην Ραιδεστό. Εκεί 
παρέμειναν περίπου 10 ημέρες και μετά 
ειδοποιήθηκαν ότι θα πρέπει να φύγουν 
γιατί η Ραιδεστός θα δινόταν στην Τουρ-
κία. Έτσι επιβιβάστηκαν ξανά σε νέο 
πλοίο το οποίο τους μετέφερε στην Θεσ-

σαλονίκη. Στο διάστημα αυτό η υγεία 
της μητέρας του είχε κλονισθεί σοβαρά. 
Έτσι, μόλις έφθασαν στη Θεσσαλονίκη η 
μητέρα του τον έβαλε στο Ορφανοτρο-
φείο «Η Μέλισσα». 

Εκεί, ελλείψει άλλων στοιχείων, κα-
ταχώρησαν στο μητρώο τον πατέρα μου 
με το επώνυμο Θεοδώρου, χρησιμοποι-
ώντας ως επίθετο το όνομα του πατέρα 
του. Στο Ορφανοτροφείο λειτουργούσε 
Δημοτικό Σχολείο. Ο πατέρας μου τελεί-
ωσε το Δημοτικό τον Ιούνιο του 1927 με 
άριστα. Όταν έφυγε από το Ορφανοτρο-

φείο, η διευθύντρια Αικατερίνη Κοντο-
στάθη - Τουρτούρη, του έδωσε μια επι-
στολή στην οποία έγραφε ότι είχε έφεση 
στα γράμματα και έπρεπε να συνεχίσει 
τις σπουδές του.

Στην Καισαριανή έφτασε στο τέλος 
Ιουνίου 1927 με το όνειρο ότι θα υλο-
ποιούσε τη σύσταση της διευθύντριας.

Εδώ συνάντησε τη θεία του Θεοδώρα 
Πέρου που είχε φτιάξει ένα παράπηγμα 
στην περιοχή του Νοσοκομείου Συγ-
γρού, που είχε πρόσωπο στο ρέμα που 
κατέβαινε από το Σκοπευτήριο. Δίπλα σε 

αυτό το παράπηγμα, ο πατέρας της μητέ-
ρας μου Γιάννης Βλαντής, είχε φτιάξει 
το δικό του παράπηγμα, στο οποίο κα-
τοικούσε ο ίδιος με τη σύζυγό του και 
τα 3 από τα 7 παιδιά του την Μέλπα, τον 
Απόστολο και την μητέρα μου Στέλλα.

Έτσι ξεκίνησε, πάλι από την αρχή, τη 
ζωή του. Νέος τόπος, άλλο περιβάλλον, 
άλλοι άνθρωποι νέες συνθήκες ζωής, 
άγνωστος και πάλι στον περίγυρο της 
περιοχής που φιλοξενούνταν χωρίς 
κανένα φίλο εκτός από την αδελφή του 
Αριάδνη. Η μεγαλύτερη αδελφή του 

Μ ε λαμπρότητα, και χωρίς τους περσι-
νούς περιορισμούς για την αντιμετώπι-

ση της διασποράς του Covid19,  πραγματο-
ποιήθηκε φέτος ο εορτασμός για την Επέτειο 
του “ΟΧΙ” στη Νέα Σμύρνη.

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό, ξεκίνη-
σαν με την τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό 
Αγίας Φωτεινής. Ακολούθησε   κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο της Εθνικής Μνημο-

σύνης από τον δήμαρχο, κόμματα και φορείς 
της πόλης καθώς και η μαθητική παρέλαση 
επί της οδού Αγίας Φωτεινής.

Ο τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων και 
υποψήφιος βουλευτής του Νότιου Τομέα 
Β3 Αθηνών Μιχάλης Χριστοφίδης, εκπρο-
σώπησε την Ελληνική Λύση, καταθέτοντας 
στεφάνι εκ μέρους του Κόμματος και του 
προέδρου του Κυριάκου Βελόπουλου.

Στην Νέα Σμύρνη κατέθεσε στεφάνι ο υποψήφιος 
βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μιχ. Χριστοφίδης

Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ  2 8 η  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ

To Ορφανοτροφείο «Η Μέλισσα» στη Θεσσαλονίκη, όπου 
παρέμεινε την περίοδο 1922 -1927 ο Σάββας Ιωαννίδης.

Προσφυγόπουλα στο Ορφανοτροφείο «Η Μέλισσα» μαθαίνουν 
την τέχνη της υποδηματοποιίας (1926). Μουσείο Μπενάκη.

Ο τομεάρχης εξωτερικών υποθέσεων και υποψήφιος 
βουλευτής του Νότιου Τομέα Β3 Αθηνών Μιχάλης Χριστοφίδης.
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Πρόσφυγες από τα Μουδανιά στην Καισαριανή
Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Τ ΟΥ  Π ΑΤ Ε ΡΑ  Τ ΟΥ  Σ Α Β Β Α

Ανδρονίκη είχε παντρευτεί, σε ηλικία 
15 ετών, με τον Αλέξανδρο Μηλιώνη. 
Υπήρχαν πολλές δυσκολίες προσαρμο-
γής στο νέο περιβάλλον. Ευτυχώς, μετά 
από λίγο καιρό, διαπίστωσε ότι στη γει-
τονιά κατοικούσαν οι φίλοι και γείτονές 
του στην Προύσα Αναστάσης Καφετζής 
και Παναγιώτα Σπανού. Η παρουσία 
τους ήταν καταλυτική. Τον βοήθησαν να 
εγκλιματιστεί ευκολότερα και να γνωρι-
στεί με τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας 
τους, ανάμεσα στα οποία ήταν και η μη-
τέρα μου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντι-
μετώπιζε ήταν το οικονομικό. Για να 
επιβιώσει έπρεπε να εργαστεί. Η επι-
θυμία του για συνέχιση των σπουδών 
έμεινε ανεκπλήρωτο όνειρο. Οι θέσεις 
εργασίας ήταν ελάχιστες ενώ η προ-
σφορά ήταν πολύ μεγάλη. Οι πρόσφυγες 
που είχαν έρθει από την Μικρά Ασία ζη-
τούσαν απελπισμένα εργασία. Η μεγάλη 

προσφορά εργασίας έριχνε τα ημερομί-
σθια των εργαζομένων. 

Η μόνη τέχνη που γνώριζε, την οποία 
είχε μάθει στο ορφανοτροφείο, ήταν να 
πλέκει καλάθια. Πέρασε αρκετός χρό-
νος μέχρι να βρει εργασία. Προσλήφθη-
κε σε ένα κατάστημα το οποίο βρισκόταν 
στην διασταύρωση των οδών Λέκκα και 
Πραξιτέλους, στο κέντρο της Αθήνας, 
στο οποίο έφτιαχναν και πουλούσαν 
καλάθια. 

Εκεί κοντά, επί της οδού Λέκκα, 
υπήρχε ένα τυπογραφείο στο οποίο 
ανήκε σε έναν πρόσφυγα από τη Σμύρ-
νη, τον Μαξούρη. Μόλις το είδε ο πα-
τέρας μου εντυπωσιάστηκε. Πίστεψε 
ότι ήταν η ευκαιρία που ζητούσε για να 
έχει επαφή με τα γράμματα. Πήγαινε 
καθημερινά και παρακολουθούσε από 
κοντά τη λειτουργία του τυπογραφεί-
ου. Παρακολουθούσε τον τρόπο που ο 
Μαξούρης μάζευε τα στοιχεία γράμμα – 

γράμμα διαμορφώνοντας την κάθε λέξη 
και το σύνολο του κειμένου που έπρεπε 
να τυπωθεί. Τον τρόπο που έβγαζε δο-
κιμαστική εκτύπωση του κειμένου για 
να διορθωθούν τυχόν λάθη φραστικά 
ή ορθογραφικά, πριν αυτό τοποθετηθεί 
στο πιεστήριο. Τέλος τον τρόπο που η 
φόρμα τοποθετείτο στο πιεστήριο ώστε 
το κείμενο να βρίσκεται μέσα στο πλαί-
σιο που είχε το χαρτί στο οποίο έπρεπε 
να τυπωθεί. Όλη αυτή η διαδικασία τον 
είχε μαγέψει. Δεν ξεκολλούσε καθόλου 
από εκεί. 

Βλέποντας ο Μαξούρης το πάθος που 
είχε για την τυπογραφία τον ρώτησε εάν 
θέλει να ασχοληθεί με αυτήν. Του εξή-
γησε όμως ότι τα οικονομικά ήτανε πολύ 
στενά η αμοιβή του θα ήταν μικρή και 
θα πληρωνόταν όποτε υπήρχαν εργασί-
ες. Άλλο που δεν ήθελε ο πατέρας μου. 
Εγκατέλειψε την προηγούμενη εργασία 
και κάθισε δίπλα στον Μαξούρη όπου 
έμαθε την τέχνη του τυπογράφου. 

Οι πρόσφυγες από την Μ. Ασία εισέ-
πραξαν αποζημίωση για την ανταλλά-
ξιμη περιουσία που είχαν αφήσει στις 
αλησμόνητες πατρίδες. 

Η οικογένεια του πατέρα μου είχε με-
γάλη ακίνητη περιουσία στην Προύσα. 

Κανείς δεν τον είχε ενημερώσει πως 
μπορούσε να πάρει την αποζημίωση. Το 
έμαθε πολύ αργότερα. Όταν προσπάθη-
σε να την εισπράξει είχε παραγραφεί το 
δικαίωμα.

Οι σωρευμένες δυσκολίες που αντι-
μετώπιζε δεν τον λύγισαν. Αντίθετα χα-
λύβδωσαν τον χαρακτήρα του. Ουδέποτε 
υπήρξε μεμψίμοιρος. Ούτε προσπαθού-
σε να ρίξει τις ευθύνες στο κράτος ή 
σε άλλους για τα εμπόδια που έβρισκε 

συνεχώς μπροστά του. Έλεγε σε κάθε 
δυσκολία «και Τα καλά δεχούμενα και 
τα κακά δεχούμενα» και με αυτό ξεπερ-
νούσε την δυσκολία. Παράλληλα είχε 
κάνει βίωμα ζωής το ρητό «καλύτερα να 
σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται». Και 
με αυτά τα δύο πορεύθηκε στη ζωή του.

Αργότερα, πολέμησε στην Αλβανία 
στην πρώτη γραμμή. Ποτέ δεν διεκδίκη-
σε κάποιο από τα προνόμια που χορη-
γούσε η Πολιτεία σε όσους πολέμησαν 
στην Πρώτη Γραμμή. Πίστευε ότι έκανε 
το καθήκον του απέναντι στην Πατρίδα 
και γι’ αυτό ήταν υπερήφανος.

Ο Τάσος Μπούσιας, ιδιοκτήτης καταστήματος αγνών κρητικών 
προϊόντων στον Καρέα, ζήτησε από την «Ε» να αφιερώσει στους 
αναγνώστες της εφημερίδας, το παρακάτω ποίημα του Αργεντινού 
λογοτέχνη Jorge Luis Borges (1899 – 1986). Ο κ. Μπούσιας έχει 
ζήσει πολλά χρόνια στη Βενεζουέλα και ως εκ τούτου, θέλησε να 
μοιραστεί μαζί μας, ένα κομμάτι της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνί-
ας. Βέβαια, στην περίπτωση του Borges, μιλάμε για έναν συγγρα-
φέα διεθνούς εμβέλειας.

Αν μπορούσα τη ζωή μου να ζήσω εξ’ αρχής,
στην επόμενη θα προσπαθούσα να κάνω λάθη πιο πολλά.
Τέλειος τόσο να ‘μαι δεν θα προσπαθούσα
και πιότερη ξεκούραση θ’ αποζητούσα.
Ανόητος θα ήμουν πιο πολύ απ’ ό,τι υπήρξα
και λίγα πράγματα στα σοβαρά θα έπαιρνα.
Πιο λίγο την υγεία μου θα πρόσεχα,
περισσότερο τον κίνδυνο θ’ αποζητούσα,
ταξίδια πιο πολλά θα έκανα.
Πιότερα δειλινά θ’ ατένιζα,
σε περισσότερα βουνά θ’ ανέβαινα,
σε περισσότερα ποτάμια θα βουτούσα.

Σε τόπους νέους πιο πολλούς θα πήγαινα,
θα ‘τρωγα παγωτά περισσότερα, λιγότερα κουκιά.
Προβλήματα θα είχα πιο πολλά πραγματικά
από εκείνα που στη φαντασία μόνο υπάρχουν.

Ήμουν απ’ τους ανθρώπους που έζησαν λογικά
και γόνιμα της ζωής κάθε στιγμή.
Είχα, βεβαίως, και στιγμές ευτυχισμένες.
Αν όμως ξαναγύριζα θα προσπαθούσα
μονάχα τις καλές στιγμές να έχω.

Γιατί, αν δεν το ξέρετε, μόνο από τούτες είν’ η ζωή φτιαγμένη:
από στιγμές. Το τώρα μην το χάνετε λοιπόν.

Ήμουνα ένας απ’ αυτούς που ποτέ τους,
πουθενά χωρίς θερμόμετρο δεν πάνε,
χωρίς τη θερμοφόρα,
χωρίς ομπρέλα κι αλεξίπτωτο.
Αν ζούσα τη ζωή ξανά, μ’ αποσκευές πιο λίγες θα ταξίδευα.

Αν ζούσα τη ζωή ξανά,
ξυπόλυτος θ’ άρχιζα να βαδίζω απ’ την αρχή της Άνοιξης
και θα συνέχιζα ξυπόλυτος ώς του φθινόπωρου το τέλος.
Πιότερες ώρες με τα περιστρεφόμενα αλογάκια θα βολτάριζα,
θ’ ατένιζα περισσότερες αυγές,
με περισσότερα παιδιά θα έπαιζα,
μια δεύτερη ζωή μπροστά μου αν είχα.

Μα είμαι, βλέπετε, ετών ογδόντα πέντε
και ξέρω πως πεθαίνω.

Jorge Luis Borges
Απόδοση: Σπύρος Ηλιόπουλος – pteroen

Jorge Luis Borges:

Αν ζούσα τη ζωή ξανά

Λ. Καρέα 94, Βύρωνας
Τηλ.: 210 7659 049 • 697 446 8984

Το απολυτήριο Δημοτικού του 
Σάββα Ιωαννίδη το 1927. Ο Σάββας σε ηλικία 15 ετών.

Το σπίτι όπου έμενε η οικογένεια Ιωαννίδη στα παραπήγματα 
του Αγ. Νικολάου, από τη δεκαετία του 1920 μέχρι το 1956

Ο Συνοικισμός της Καισαριανής (1924) τρία χρόνια πριν την 
άφιξη του Σάββα. Στο αριστερό άκρο βρισκόταν το ρέμα του 
Αγίου Νικολάου, όπου κατοικούσε η οικογένεια Ιωαννίδη.








