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ΠρόλόΓός

Η δικιά μας Γεωργία Ξάνθη

Ήταν Φθινόπωρο του 2008. μόλις είχε δημιουργηθεί στη 

γειτονιά μας μια πρωτοβουλία κατοίκων ενάντια στην 

ανέγερση ενός 7όροφου διοικητηρίου της τότε νομαρχίας 

αθήνας. Η Γεωργία Ξάνθη μας συστήθηκε, πολλοί τη 

γνώριζαν ως γειτόνισσα. δεν τη γνώριζα τότε, αν και τα 

σπίτια μας απείχαν μόλις 40 μέτρα. από εκείνη τη στιγμή, 

μέχρι και το άδικο φευγιό της, η Γεωργία έγινε η ψυχή του 

αγώνα μας για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον της ακα-

δημίας Πλάτωνα. Έγινε η φίλη μου, η συντρόφισσα στους 

κοινούς μας αγώνες για δέκα χρόνια. 

Πνεύμα ανήσυχο, με πολλά ενδιαφέροντα, γεμάτη ψυ-

χή, με πηγαία φινέτσα, μια αριστροκράτισα-όπως την έλε-

γα πειράζοντας την- του κολωνού, η Γεωργία βρήκε πολύ 

γρήγορα το δρόμο της. ταυτισμένη με την ιστορία της 

περιοχής, τις εικόνες της, τις μυρωδιές των δρόμων, 

έπαιρνε σβάρνα τις γειτονιές και έβρισκε ιστορίες. ίστο-
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ρίες που μετέφερε με μοναδική ευαισθησία στην εφημε-

ρίδα της ακαδημίας Πλάτωνα, την έντυπη έκδοση της τότε 

επιτροπής κατοίκων. ςτην αρχή είχε άγχος, ήθελε να εί-

ναι, να τα κάνει όλα τέλεια. και τα κατάφερε. μέσα στα 

κείμενα της, στη 2η σελίδα της εφημερίδας, άνθισε το 

μοναδικό ταλέντο της ευαίσθητης, διαφορετικής ματιάς 

της. Γιατί αυτό ήταν η Γεωργία Ξάνθη. διαφορετική. με 

έναν μοναδικό τρόπο έλεγε τις ιστορίες της, για τον ςω-

τήρη Πέτρουλα και τη δολοφονία του στη γειτονιά μας, 

για την θεία μαρουσώ και το παρ΄ολίγο γάμο της, για τη 

βιβλιοθήκη της Βουλής στο καπνεργοστάσιο της κρέοντος, 

για τον λόφο του ίππίου κολωνού…Έκανε έρευνα, χωνόταν 

σε αρχεία, συναντούσε ανθρώπους, άκουγε…Η υπογραφή 

της Γεωργία Π.Ξάνθη έγινε συνώνυμο της μνήμης στις 

γειτονιές μας. 

αλλά η Γεωργία μας δεν δεχόταν τα πάντα. Όπως άνθιζε 

το ταλέντο της στο γράψιμο, έτσι άνθιζε η μνήμη των 

αγώνων που δόθηκαν για αυτή τη γειτονιά. Για τους 

αγώνες του ελας εδώ στις γειτονιές μας, για τους αγώνες 

της οικογένειας της για το δίκιο των φτωχών και κατετραγ-

μένων. Πάλευε για το δίκιο και δεν μπορούσε να κατα-

λάβει τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, τα ύπουλα χτυπή-

ματα όσων δεν άντεχαν τους αγώνες. 

μετά το 2015 η εφημερίδα της ακαδημίας Πλάτωνα 

σταμάτησε να κυκλοφορεί. Η Γεωργία δεν σταμάτησε να 

αγωνίζεται, να ερευνά, να γράφει. είχε στα σκαριά μια 

ακόμη ιστορία. «Θα σου τη γράψω», μου έλεγε. δεν 

πρόλαβε. Η αρρώστεια τη χτύπησε ύπουλα, δεν άντεξε. 

Έφυγε στις 21 δεκεμβρίου του 2017. 

Η Γεωργία Ξάνθη ήταν μέχρι το τέλος εδώ. μαζί μας, 

δίπλα μας, προπορευόταν με το ανάλαφρο βήμα της. Ίσα 

που την έπιανε το μάτι σου κι όμως σφράγιζε κάθε ενέρ-

γεια μας. και είναι ακόμη εδώ. ςαν να την ακούω στην 

ευκλείδου να μου φωνάζει «πόσες λέξεις είπαμε το κεί-

μενο;».

Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας μικρός 

φόρος τιμής στη Γεωργία Π. Ξάνθη, τη γειτόνισσα που 

ομόρφυνε τον αγώνα μας για μια καλύτερη ακαδημία 

Πλάτωνα, τη φίλη μας που ήταν πάντα μαζί μας. με 12 

κείμενα δικά της, ένα για κάθε μήνα, δημοσιευμένα στην 

εφημερίδα της ακαδημίας Πλάτωνα και στο διαδίκτυο. 

με ένα δικό της «γράμμα αγάπης» για τη γειτονιά που 

τόσο αγαπούσε και αγωνιζόταν για αυτήν και με ορισμένα 

μόνο από τα δεκάδες σχόλια που έγραφε στην εφημερίδα. 

Η εικονογράφιση της έκδοσης έγινε με πίνακες του πατέρα 

της, του λαϊκού ζωγράφου Παναγιώτη Ξάνθη τους οποίους 

η ίδια επέλεξε. Ήταν τόσο περήφανη για αυτούς. Όπως 

περήφανη είμαι και εγώ για τη φιλία μας. 

ματίνα ΠαΠαχρίςτόύδΗ 
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Γράμμα Αγάπης στην μεγάλη και όμορφη γειτονιά μου: 

Κολωνός- Ακαδημία Πλάτωνα

μεγάλωσα σε αυτήν την γειτονιά . Ηλιόφωτη, φεγγαρόφω-

τη, αφού ήλιος και φεγγάρι, δεν την άφησαν ποτέ από τα 

μάτια τους, δεν θέλησαν ποτέ να χάσουν την εικόνα της 

στους αιώνες των αιώνων. Γειτονιά τεράστια, με όνομα 

επιβλητικό, στο μεγαλείο μιας ιστορικής διαδρομής που 

φανερώνει ότι η γειτονιά μας θα έχει μέλλον, η ελλάδα μας 

θα έχει μέλλον. Άργησα όμως πολύ, να την αγαπήσω. Η 

μάλλον να τη ξανά αγαπήσω. Ίσως επειδή έπαψα να την 

βλέπω και να την αισθάνομαι όπως την αισθανόμουν τότε. 

με την παιδική αθωότητα που κουβαλάμε όλοι μας. να 

την βλέπω και να την μυρίζω όπως τότε. αυλές με γιασεμί, 

αγιόκλημα, γαζία, ασβεστωμένες αυλές και χρώματα κα-

θαρά, χρώματα φυσικά,χρώματα ζωής. ς› αυτή μεγάλωσα, 

σ› αυτή έμαθα να παίζω, να κάνω φίλους και να παλεύω 

για το δίκιο μου, για την ίδια τη ζωή! ςε αυτή την γειτονιά 

με τις τεράστιες αλάνες και περιβόλια, παιχνίδια από 

αγόρια και κορίτσια ομαδικά, γέλια και δάκρυα μαζί, και 

ας υπήρχαν ατυχήματα,ζαβολιές και καυγάδες, καυγάδες 

ομηρικοί. κρύο και βροχή σε παιχνίδια που δεν στοίχιζαν 
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τίποτα, αλλά μας έμαθαν πολλά. την φιλία, την συνανα-

στροφή και τον τρόπο επιβίωσης για το μετά.

όι δρόμοι της γειτονιάς μου οδηγούσαν σε μια πλατεία. 

ςτην πανέμορφη πλατεία μεταξά με το τεράστιο μαρμάρι-

νο σιντριβάνι στην μέση. την θυμάμαι πάντα γεμάτη μα-

μάδες και μπαμπάδες, καρότσια αλλά και νεαρούς,όμορ-

φους,για το απαραίτητο χάζεμα και συζήτηση για τα πα-

νέμορφα κορίτσια της γειτονιάς, πλανόδιοι φωτογράφοι 

για την ζωντανή ανάμνηση της στιγμής, παγωτατζήδες με 

στολή και το καροτσάκι με την φίρμα του παγωτού στο 

πλάι. αλλά και το μαλλί της γριάς είχε την πελατεία του. 

μπαλόνια πολύχρωμα και γλειφιτζούρια. ςκάμμα με άμ-

μο για πύργους και σπιτάκια. μαμάδες με κολατσιό αφού 

με το παιχνίδι άνοιγε η όρεξη,γουργούριζε το στομάχι, 

που προαισθανόταν ότι μέσα στην τσάντα της μάνας υπήρ-

χε ένα νοστιμότατο σάντουιτς που θα στο έδινε έστω και 

αν τα χέρια σου ήταν μέσα στη βρώμα από το παιχνίδι στο 

χώμα, το ποτισμένο. Ήταν φυσικά τα αντισώματα, αφού 

η αλλεργία, ήταν λέξη άγνωστη.

δίπλα, η πανέμορφη παιδική χαρά του δήμου. ό Παράδει-

σος . κούνιες για νήπια, μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, 

μύλος για γύρους γρήγορους και αργούς, σκάμμα και μο-

νόζυγα για τους πιο αθλητικούς και γήπεδα. Για βόλεϊ και 

μπάσκετ. όνομαστές ομάδες, ονόματα που έχουν μείνει 

στην ιστορία. και το πιο ωραίο, πρωτοποριακό για την 

αθήνα, φυσικά μόνο στην γειτονιά μας. Η Πισίνα, για 

κολύμπι και παιχνίδια για τις καλοκαιρινές ζεστές ημέρες. 

και στο πανέμορφο κτήριο,πριν τα μετατρέψουν σε γρα-

φεία των δημοτικών υπηρεσιών, αίθουσες προσφοράς για 

τους μικρούς δημότες. Παιδικό Θέατρο, κουκλοθέατρο, 

κινηματογράφος κάθε βδομάδα, βιβλιοθήκη, και μαθή-

ματα για μικρές του μέλλοντος νοικοκυρές.

ςε ποια γειτονιά, τόσα πολλά, για την χαρά; ςήμερα η 

γειτονιά μου μπορεί να μην είναι όπως ήταν πριν, αλλά ας 

μην αφήσουμε να φύγουν οι νύκτες εκείνες οι μαγικές, 

με ιστορίες, τραγούδια αστεία από ένα κόσμο που δεν 

πρέπει να μένει κλεισμένος στα σπίτια του όπως κάνει η 

χελώνα για το καβούκι της. Πολυαγαπημένη μου γειτονιά, 

να ξέρεις ότι είναι πολλοί αυτοί που θλίβονται, πονάνε για 

το χάλι που σου επέβαλαν, χωρίς αιδώ και τύψεις. Που σε 

συρρίκνωσαν και σε μαράζωσαν γυρνώντας σου την πλάτη.

ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον, εμείς τώρα, που μας 

ενώνουν τα τόσα πολλά της ζωής κοινά, οι ίδιοι καημοί, 

και ο κοινός αγώνας για μια καλύτερη ζωή.
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Ο φασισμός δεν χωράει στη γειτονιά μας

Η παρέμβαση της Γεωργίας Π. Ξάνθη 

στην Εφημερίδα με σχόλια

μήπως ξεχάσαμε την ιστορία μας και αυτή μας υποχρεώνει 

να την ξαναζήσουμε;

μήπως ξεχνάμε τη φρίκη των Γερμανών ναζί, που έζη-

σαν γονείς και παππούδες, ανθρώπων δικών μας, που 

τώρα βρίσκονται στη δύση της ζωής του ;

εχουμε την τιμή να κατοικούμε σε έναν τόπο, σε μια 

γειτονιά που πείνασε, υπέφερε, αλλά και αγωνίστηκε στα 

πολύ δύσκολα χρόνια της γερμανικής μαύρης κατοχής. 

Η πείνα, ο φόβος, οι θάνατοι τους έκαναν να πολεμούν 

τον κατακτητή - και όχι να τον υπηρετούν. αγώνες σε 

αυτήν τη γειτονιά, τη φτωχή και δοκιμασμένη, αγώνες 

τιμής και όχι ντροπής. Η ελπίδα να μείνεις ελεύθερος δεν 

σε κάνει κουκουλοφόρο. δυστυχώς, ναι, υπήρχαν και αυ-

τοί, οι συνεργάτες των ναζί, που έδρασαν και με μεγάλη 

λύσσα, ζητούσαν εκδίκηση για όποιον τολμούσε να πει 

ότι θέλει να μείνει ελεύθερος.

ςτην πλατεία μεταξά τότε, ςωτήρη Πέτρουλα σήμερα, 

οι φίλοι των ναζί έδειχναν με το δάχτυλο τους γείτονες, 

Matina Papachristoudi
εδώ φωτο-Φασισμός Αγιου Γεωργίου -σελ15掠
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τους φίλους, τους συγγενείς. Πάντα κρυμμένοι. με αυ-

τούς όμως δεν θα ασχοληθώ. όύτως ή άλλως όσοι από 

αυτούς επέζησαν από τους «φίλους τους» τους ναζί, ντρο-

πιασμένοι και δακτυλοδεικτούμενοι, σαν φαντάσματα της 

γειτονιάς κυκλοφορούσαν. Η τιμή αξίζει στους αγωνιστές, 

τους ήρωες αυτής της συνοικίας. 

αξέχαστοι αγωνιστές που πάλεψαν ενάντια στον φασι-

σμό, όπως ο σεμνός ΓίωρΓός μίχόΠόύλός, με το ψευ-

δώνυμο μπόης. ετσι τον ήξεραν όλοι, ο μπόης, που εξα-

κολουθεί να κρατάει μνήμες. ό ποιητής της ςτοάς Φέξη. 

Γραμματέας της ε.Π.O.ν 1945-1947 στον κολωνό, στον 

Πλάτωνα, στα ςεπόλια. τον δεκέμβρη πήρε μέρος στην 

επιχείρηση ανατίναξης της μ. Βρετανίας. χώθηκε με άλ-

λους αγωνιστές στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της 

αθήνας, στο ύψος της οδού λένορμαν. μετριέται τόσο 

θάρρος;

ό ςΠΗλίός αμΠελόΓίαννΗς. ό μικρός ήρωας της 

Πλατείας μεταξά. ςε μπλόκο που είχε στηθεί στην πλατεία 

μεταξά συλλαμβάνεται από φασίστες ταγματασφαλίτες 

έχοντας επάνω του παράνομο τύπο. τον απρίλη του 1944 

μεταφέρεται στο χαϊδάρι, όπου παραμένει μέχρι την 1η 

μάη του 1944. Η εκτέλεση θα γίνει το πρωί της Πρωτομα-

γιάς του 1944, στο ςκοπευτήριο της καισαριανής, τραγου-

δώντας τον εθνικό ύμνο. το πουκάμισό του βρέθηκε από 

κάποιον περαστικό, «αποχαιρετιστήριο γράμμα» ενός 

22χρονου παιδιού στη μάνα του. κατοικούσε στην οδό 

αστρους, στο νούμερο 93, και αν και καθημερινά αγγίζου-

με το κεφαλόσκαλο, δεν γνωρίζουμε την ιστορία του. 

Πίσω από τη στάση του 051, στην εκκλησία του αϊ-Γιώρ-

γη, στην Πλάτωνος, λίγοι θα έχετε παρατηρήσει τη χάλκι-

νη στήλη με τα ονόματα. όνόματα νεαρών που βρήκαν 

τον θάνατο στα χρόνια της μαύρης γερμανικής κατοχής. 

διαβάστε τα ονόματα, αποτυπώστε τις ηλικίες. 

Πρώτος στη λίστα, ο 22χρονος ίωάννης Βαμβακούσης. 

εκτελέστηκε μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους στις 

10 Φεβρουαρίου του 1944 στην καισαριανή. κατοικούσε 

στην οδό κίμωνος, τον συνέλαβαν καθ΄ υπόδειξη, ως αντί-

ποινα για τη δολοφονία κάποιων Γερμανών στρατιωτών.

αντιστάθηκαν πληρώνοντας το ακριβότερο των τιμη-

μάτων: τη ζωή. και εμείς σήμερα πρέπει να αντισταθούμε, 

να μείνουν μέσα μας αυτές οι «ενοχλητικές ιστορίες» και 

να μην ξεχνάμε ότι «πάντα θα έρχονται γνωστικοί -λογάδες 

και γραμματικοί - για να σε πείσουν - εχε το νου σου στο 

παιδί - κλείσε την πόρτα με κλειδί - θα σε πουλήσουν...»
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Η Οικογένεια της χαράς….

Πήρε θέση στον φακό του νεαρού φωτογράφου της γειτο-

νιάς. του αλέκου η του γνωστού μας σήμερα Φώτο- αλεκ, 

γωνία αλεξανδρείας και αίμωνος.

και αφού, τελείωσε με την πόζα, έτρεξε γρήγορα, στο 

μικρό του εργαστήρι, στην λένορμαν, δίπλα από τον φούρ-

νο, της πλατείας μεταξά, για να συγκρατήσει τα φυσικά 

χρώματα και μυρουδιές , του λόφου, στον ΄ίππειο κολω-

νό, στο καφενεδάκι του καπράλου.

ςτον ιστορικό λόφο του ίππείου κολωνού, το γέλιο βρή-

κε και το φυσικό άρωμα της ψυχής μαζί με τα χρώματα, 

τις μυρουδιές και το απέραντο φώς μιας ημέρας που το 

γέλιο του μπαμπά χρήστου, βρήκε την ζεστή ανταπόκρι-

ση από τα αγαπημένα του παιδιά.

τελικά υπήρχαν πολλές παιδικές χαρούμενες στιγμές, 

τότε, το έτος 1956 όπως γράφεται και στο πίσω μέρος της 

φωτογραφίας.
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Οι Σουλιωτοπούλες του 60ου Δημοτικού Σχολείου 

Ακαδημίας Πλάτωνα

και ξύπνησε με αγωνία, αν η μαμά της, είχε ετοιμάσει την 

στολή της Ηπειρωτοπούλας. αν τη στολή της θα την στόλι-

ζε και η κεντημένη με τις πολύχρωμες μικρές πέτρες νυ-

φιάτικη ζώνη .Φυλαγμένη καλά, η ολοκέντητη στολή, 

άφηνε την κρυψώνα της μόνο τέτοια μέρα. Ήταν δώρο, 

σεβαστό,της γιαγιάς μαρίας. Έφερε και τα αρχικά της, 

αφού είχε πάρει το όνομα της. την είδε κρεμασμένη και 

ησύχασε. χαρούμενα άρχισε να ετοιμάζεται για την γιορ-

τινή σχολική ημέρα. Όλη την εβδομάδα έκανε πρόβα το 

ποίημα της για το σκετς που είχε ορίσει ο δάσκαλος – διευ-

θυντής του 60ου δημοτικού ςχολείου στην οδό κρατύλου, 

Παπαμιχαήλ. Έχοντας στο νου της να μην ξεχάσει την 

κούκλα της « το μωρό της που θα γκρεμιζόταν μαζί της », 

άρχισε για τελευταία φορά να λέει από μέσα της το ποίημα.

Έφτασαν στο σχολείο και αντάμωσαν και με τους άλλους 

γονείς. το σκηνικό έτοιμο. τίποτα δεν έλειπε. Η μάλλον 

έλειπε. Η κούκλα της. το κατάλαβε όταν είδε τον βράχο 

του σκηνικού. τώρα? Η μαμά της δεν την άφησε να γυρί-
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σει πίσω. ό πατέρας της, είχε φτιάξει και τον βράχο, από 

κόλλες σκληρές του κρεοπώλη της γειτονιάς. κόλλες πολ-

λές που αφού τις έβρεξε για να δώσει σχήμα, βάφτηκε 

γκρι, και φάνταζε άγριος στα παιδικά βλέμματα των 9χρο-

νων κοριτσιών. ςταύρωσε τα χέρια, κλείνοντας την 

απώλεια της κούκλας και άρχισε να λέει το ποίημα.

« Έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή. και συ 

δύστυχη πατρίδα έχε γεια παντοτινή. Έχετε γεια βρυσού-

λες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες. ςτη στεριά δε ζει το ψάρι 

όυτ΄ άνθος στην αμμουδιά. και οι ςουλιώτισσες δε ζούνε 

δίχως την ελευθερία. Έχετε γεια . ςαν να πάν΄ σε πανη-

γύρι ς΄ ανθισμένη πασχαλιά. μες τον αδη κατεβαίνουν 

με τραγούδια με χαρά. Έχετε γεια.»

και όλα τελείωσαν, όπως ακριβώς είχαν αρχίσει. με 

χειροκροτήματα από τους περήφανους γονείς που έβλεπαν 

τα φωτεινά πρόσωπα των παιδιών τους να αποδίδουν πιστά 

την υψηλότερη έκφραση του μεγαλείου των ανθρώπων με 

ελεύθερο ψυχή .μια ηρωική στιγμή από τις τόσες πολλές, 

της ταλαιπωρημένης πατρίδας μας.

ςτο πίσω μέρος της φωτογραφίας, πάντα με καλλιγρα-

φικά γράμματα, η ημερομηνία. τετάρτη, 25 μαρτίου 1959. 

δραχμές 3.

Ένα ποδήλατο, για επτά μικρούς κυρίους

ςτην οδό εριβοίας,του εσταυρωμένου στην κολοκυνθού, 

επτά αγόρια, μία βέσπα, ένα ποδήλατο, και το μοναδικό 

κορίτσι, γέμιζε με άρωμα φρεσκάδας την παλιά γειτονιά.

την γειτονιά, που είχε συνηθίσει να ξεσηκώνεται από 

τις καμπάνες του εσταυρωμένου, την γειτονιά που μπο-

ρούσε να ξεχωρίζει τον ήχο της καμπάνας,πιο πολλές της 

χαράς και λιγότερο της λύπης.

ςτην οδό εριβοίας του εσταυρωμένου,στην παλιά μυρω-

δάτη συνοικία των περιβολιών, στην κολοκυνθού, επτά 

αγόρια και ένα μικρό κορίτσι ,ήταν αρκετά, για να την 

ξεσηκώνουν από τις φωνές και τα γέλια που πολλές, μα 

πάρα πολλές φορές,ο αέρας τα ταξίδευε και τα σκορπούσε 

στην άλλη γειτονιά της κολοκυνθούς,στην Παναγίτσα. 

ςτην Παναγίτσα του κηφισού, όπου συχνά το ποτάμι θύ-

μωνε από την αχαριστία των ανθρώπων, και άφηνε τα νε-

ρά του ελεύθερα να κατακλύζουν τους σκληρούς κακο-

τράχαλους χωμάτινους δρόμους, όπως την οδό εριβοίας, 

μια ανάσα απόσταση από τον σταθμό απορριμματοφόρων 

του δήμου της αθήνας. και γέμιζε ο δρόμος νερά, γινότα-

νε ποτάμι, και το ποδήλατο έμενε για μέρες στην αυλή, 
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μέχρι να καθίσουν τα νερά, και να φανούν τα σημαδεμένα 

μελλοντικά πεζοδρόμια.

Ένα ποδήλατο για εφτά αγόρια, και πολλές βόλτες. μια 

βέσπα για μια ξεχωριστή βόλτα για κάθε έναν Άγγελο προ-

στάτη της μικρής του μπαμπά, προσφορά αγάπης στην 

φιλία.

μια φωτογραφία ασπρόμαυρη, στο μέσο της 10ετίας 

του΄60, με χίλια χρώματα από αναμνήσεις στην παιδική 

αλάνα της οδού εριβοίας του εσταυρωμένου.



27

Το κοριτσάκι με τον …..φιόγκο.

ό μπαμπάς χρήστος πήρε στην αγκαλιά του την μικρή 

Πόπη και κοίταξαν μαζί τον φακό του πλανόδιου. μόνο 

που « το πουλάκι » αργούσε να κάνει την εμφάνισή του, 

αργούσε να δώσει την στιγμιαία λάμψη του, επιβεβαίωση 

αποτύπωσης της στιγμής , του λαμπερού γέλιου στα φω-

τεινά πρόσωπα.

Για όλα έφταιγε ο φιόγκος. Έτσι είπε ο πλανόδιος.

Γυρνούσε ο φιόγκος στα μαλλιά, δεν έλεγε να κάτσει στην 

όμορφη θέση του, γύρναγε σαν ελικόπτερο,έκανε αστεία.

επιτέλους τον σταθεροποίησε ο μπαμπάς, κοίταξε το 

αστέρι του τρυφερά, με αγάπη, για να βγει η φωτογραφία 

της μνήμης,μπροστά από την εξέδρα της μικρής φιλόξενης 

στα αστέρια της εποχής σκηνής, στο δημοτικό καφενεδάκι 

του καπράλου.

 εκεί ψηλά στον λόφο, τον φωτεινό λόφο του ίππείου 

κολωνού,από όπου μπορούσες να αγναντέψεις και τις 

κάτω γειτονιές, μέχρι την αστραφτερή θάλασσα του Φα-

λήρου, εκείνη την χρονιά του 1954.



ΙανουαρΙος  
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Κολωνός 1940-1949: Η «Μόσχα» της Αθήνας

ενα ταξίδι στο παρελθόν, εβδομήντα χρόνια πίσω, ένα 

ταξίδι με μνήμες, εικόνες και πρόσωπα χωρίς να ξύνει 

πληγές. ας σφραγίσουμε μέσα μας μια εποχή που ούτε να 

λησμονηθεί πρέπει ούτε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να 

επανεμφανιστεί επιτρέπεται. 

Παραμονές της ιταλικής επιδρομής τραγούδι της μόδας 

ήταν η «ριρίκα». ενθουσιασμός από τις νίκες του ελληνι-

κού στρατού στην αλβανία, αλλά και τα σατιρικά τραγού-

δια για τον ίταλό δικτάτορα, σατιρικό θέμα σε μουσικές 

επιθεωρήσεις, γελοιογραφίες και τραγούδια.

27 απριλίου 1941, η είσοδος των Γερμανών στην αθήνα. 

Η ύψωση της ναζιστικής σβάστικας στην ακρόπολη ση-

ματοδότησε την αρχή της γερμανικής κατοχής. τι άνθρω-

ποι αυτοί οι Γερμανοί. δεν είχαν οικογένειες και παιδιά 

στη Γερμανία; τι ένιωθαν όταν εκτελούσαν τόσους αθώους 

πολίτες; ςτις γωνιές των δρόμων οι ντενεκέδες με τα σκου-

πίδια δεν περιμένουν το κάρο του δήμου να τους αδειάσει, 

περιμένουν τους πεινασμένους ανθρώπους που ψάχνουν 

κάτι φαγώσιμο: λεμονόκουπες, φύλλα κρεμμυδιού . Η 

πείνα, ο φόβος, οι θάνατοι αλλά και οι αγώνες μαζί με την 

ελπίδα για ένα ελεύθερο και όμορφο μέλλον. Πολλοί 

εντάσσονται στις τάξεις της αντίστασης. 

Matina Papachristoudi
εδώ φωτο από σελίδα 14, Κολωνός ελεύθερη πόλη
�



Η  Γ ε ω ρ Γ ί α  τ Η ς  α κ α δ Η μ ί α ς  Π λ α τ ω ν α Η  Γ ε ω ρ Γ ί α  τ Η ς  α κ α δ Η μ ί α ς  Π λ α τ ω ν α

32 33

 αξέχαστος αγωνιστής, ο Γιώργος ο μιχόπουλος. Ψευ-

δώνυμο μπόης. λογιστής στον φούρνο του Ξάνθη. ό 

ποιητής της ςτοάς Φέξη. Γραμματέας της ε.Π.O.ν 1945-

1947 στον κολωνό, στον Πλάτωνα, στα ςεπόλια. Πιάστηκε 

τον μάρτιο του 1944 και κλείστηκε στις φυλακές χατζη-

κώστα (σημερινό κτίριο του ίκα στην Πειραιώς) ως τον 

αύγουστο του ίδιου χρόνου. τον δεκέμβρη πήρε μέρος 

στην επιχείρηση ανατίναξης της μ. Βρεταννίας. χώθηκε 

με άλλους αγωνιστές στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο 

της αθήνας στο ύψος της οδού λένορμαν. δώδεκα ώρες 

μέσα στα βρόμικα νερά των οχετών, με κίνδυνο της ζωής 

τους μετέφεραν κάτω από την πλατεία ςυντάγματος, κάτω 

από τη «μεγάλη Βρεταννία», έναν τόνο εκρηκτικής ύλης. 

εκεί βρισκόταν η έδρα του στρατιωτικού επιτελείου των 

αγγλων. Η διαταγή όμως δεν θα έρθει ποτέ. Ξαναπιάστη-

κε το 1947 και πήγε εξορία στην ίκαρία.

τον καιρό της τρομοκρατίας, συνεργάζονταν με τις δυ-

νάμεις κατοχής, αλλά και με τους αγγλους, οι γνωστοί 

κουκουλοφόροι της Πλατείας μεταξά. ό κωδικός «αλκα-

ζάρ» (δείγμα του θαυμασμού τους προς τους Φρανκικούς). 

εψαχναν συνεχώς τον μπόη. «εφυγε» το 1981, ξημερώμα-

τα καθαράς δευτέρας, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο του 

Περιστερίου. Για τους φίλους του της πλατείας, των κα-

φενείων του λουκάτου, του μαμάη (λένορμαν και μύ-

λων) ο μπόης ο ποιητής έφυγε, ο λόγος του δεν χάθηκε. 

όι ποιητές δεν πεθαίνουν. ό όιδίποδας τελειώνει στον 

φωτεινό κολωνό μ’ έναν τρόπο που δεν είναι ο θάνατος.

ό κολωνός εθεωρείτο η μόσχα της αθήνας. ςτις 28 

μαΐου 1941 ιδρύεται, σε μια σύσκεψη στον κολωνό Η 

μάνα του αγώνα, η εθνική αλληλεγγύη. Πολεμούν τον 

κατακτητή με όσα μέσα και τρόπους διαθέτουν. από την 

πρώτη ημέρα της κατοχής έσπαγαν τις πινακίδες που είχαν 

βάλει οι Γερμανοί στους δρόμους, στην περιοχή κολωνού, 

μεταξουργείου και Βοτανικού. ςτη γειτονιά μας, ευκλεί-

δου και Βίαντος, στο χαμηλό σπίτι με τα καλυμμένα πα-

ράθυρα, ο νότης Ξ., ο ζωγράφος, αποτυπώνει με συνθή-

ματα στα πανό την απέχθεια του λαού για τον κατακτητή. 

το επόμενο βράδυ φωτίζονται με κλεμμένο ρεύμα από τις 

κολώνες της δεΗ, στη λένορμαν.

τα χριστούγεννα του 1944 ο ςτρατηγός ςκόμπι εξαπο-

λύει τη μεγάλη επίθεση. όι αγγλοι ελέγχουν ένα μικρό 

κομμάτι του κέντρου, τη «ςκομπία», όπως την αποκαλού-

σε ο λαός, δηλ. όμόνοια, πλατεία ςυντάγματος και κολω-

νάκι. ςτις 4 ίανουαρίου του 1945, ο ςκόμπι βομβαρδίζει 

τις λαϊκές συνοικίες της αθήνας ως τον κηφισό. το 4ο 

ςύνταγμα του ελας έδινε μάχη από λένορμαν, ευκλείδου, 

αίμωνος (χώρος στάθμευσης των τραμ). εκεί έγινε και η 

σκληρότερη μάχη με στόχο τον λαό της αθήνας. Η συνοι-

κία μας δοκιμάστηκε σκληρά επειδή αντιστάθηκε στα γερ-

μανικά στρατεύματα κατοχής αλλά και στους γνωστούς 

ντόπιους συνεργάτες τους. 

όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να 

τη ξαναζήσει. αφιερωμένο στη γενιά αυτής της γειτονιάς 

που βίωσε τη γερμανική κατοχή και τώρα, στη δύση της 

ζωής της, της μέλλει να ξαναζήσει το σήμερα, ίσως σε μια 

από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας.



ΦεβρουαρΙος  
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Από το δημόσιο καπνοκοπτήριο του 1903  

στο δημόσιο καπνεργοστάσιο του 1930

διασχίζουμε τη λενορμάν και αναγκαστικά σταματάμε στο 

κόκκινο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό κρέοντος. 

ενα φευγαλέο και αφηρημένο βλέμμα στο ανακαινισμένο 

κτίριο του δημόσιου καπνεργοστασίου. αφηρημένη μα-

τιά, σίγουρα άγνοιας, για ένα κτίριο που στέκεται σε συ-

νολικό εμβαδόν 9.085 τ.μ., σε ένα τεράστιο οικοδομικό 

τετράγωνο μεταξύ των οδών λενορμάν, αμφιάραου, λέαν-

δρου και κρέοντος. τεράστιο σε διαστάσεις και επιβλητι-

κό. Η ιστορία της κατασκευής του γνωστή. το 1903 ψηφί-

στηκε και εγκρίθηκε στη Βουλή των ελλήνων η ανέγερση 

του νέου καπνοκοπτήριου στην αθήνα. το 1927 αγοράστη-

κε το οικόπεδο για να χτιστεί το δεύτερο δημόσιο καπνο-

κοπτήριο, όπως το ονόμαζαν, προτού γραφτεί με τεράστια 

γράμματα στην είσοδο η τελική, σύγχρονη της εποχής του 

1930, ονομασία του. 

το 1989, το καπνεργοστάσιο χαρακτηρίστηκε ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο, με απόφαση του υπουργείου Πολι-

τισμού. ςτο διώροφο με ημιυπόγειο κτίριο, συστεγάστη-

καν στα 60 χρόνια λειτουργίας του 25 συνολικά βιομηχα-

νίες. Πρώτη εγκαταστάθηκε η καπνοβιομηχανία λέρτα 
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και τελευταία αποχώρησε η καπνοβιομηχανία αφοί κων-

σταντίνου (SANTE). ςτο ημιυπόγειο τοποθετήθηκαν οι 

αποθήκες των καπνοβιομηχάνων, στο ισόγειο γινόταν η 

κατασκευή των τσιγάρων και στον πρώτο όροφο η συ-

σκευασία. κάθε καπνέμπορος μπορούσε να ενοικιάζει 

μέχρι δύο αίθουσες για την αποθήκευση των καπνών του. 

ςτους ορόφους υπήρχαν τρεις αίθουσες των 600 τ.μ. η 

καθεμία, οι οποίες μπορούσαν να ενώνονται σε μια κοινή 

αίθουσα, ανάλογα με τις ανάγκες. 

Πόσα άραγε κρυμμένα μυστικά να βρίσκονται εδώ, πί-

σω από τη μεγάλη σιδερένια πόρτα, που όμως οδηγεί, 

μέσω μιας μικρής στοάς, σε αόρατο για τους περαστικούς 

του πολύβουου δρόμου τζαμωτό στέγαστρο με μεταλλικό 

σκελετό αίθριο; όι τοίχοι όμως πολλές φορές αποκτούν 

μιλιά και λειτουργούν σαν καθημερινή εφημερίδα πα-

λαιότερων χρόνων για τους σημερινούς επισκέπτες. Η ζωή 

των καπνεργατών στο δημόσιο καπνεργοστάσιο της οδού 

λενορμάν, τα ατέλειωτα καθημερινά 12ωρα με έναν αυ-

στηρό εργοδότη, ήταν πολύ δύσκολη. δεν προλαβαίνουν 

να πάρουν αναπνοή. από την υπερεντατικοποίηση της 

δουλειάς έχουν καταντήσει εξαρτήματα των μηχανών. 

μόλις πατήσεις στο καπνεργοστάσιο, σου κόβεται η 

ανάσα, νιώθεις ένα τσούξιμο στον λαιμό, αναπνέεις νικο-

τίνη, που προέρχεται από την κατεργασία του καπνού. ςτο 

τμήμα της τσιγαροποίησης, ο θόρυβος που κάνουν οι μη-

χανές ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο αντοχής. 

το χειρότερο τμήμα, από άποψη συνθηκών δουλειάς, είναι 

η αποθήκη. Βρίσκεται στο υπόγειο του εργοστασίου και 

είναι «ιδανικός» χώρος για τις εργάτριες που κόβουν τα 

σχοινιά από τα δέματα του καπνού. εκεί μαραζώνουν τα 

κορίτσια· κορίτσια από τον κολωνό, το Περιστέρι, τα Πε-

τράλωνα, το μπαρουτάδικο. αν και η δουλειά τους είναι 

ιδιαίτερα ανθυγιεινή, δεν έχουν ενταχθεί στα ανθυγιεινά 

επαγγέλματα. το κράτος, ο άμεσος εργοδότης, το δη-

μόσιο, μόνο γάλα μπορεί να προσφέρει. Η φυματίωση 

είναι η σκληρή αρρώστια που βασανίζει τους εργάτες. τους 

βασανίζει και τους πεθαίνει. το 1934, οι φυματικοί κα-

πνεργάτες της αθήνας κατέβηκαν σε απεργία πείνας, αφού 

από το υπουργείο εργασίας υπήρχε η τέλεια εγκατάλειψη.

κατά την περίοδο της κατοχής, οι Γερμανοί κατακτητές 

χρησιμοποίησαν τους χώρους του κτιρίου. κάποιοι έλεγαν 

φυλακές τα μπουντρούμια των υπογείων και άλλες μαρ-

τυρίες αναφέρονται σε κάποια γερμανική υπηρεσία μετα-

γωγών. ίσως αυτός να είναι και ο λόγος των ζημιών που 

προκλήθηκαν μετά την αποχώρηση των γερμανικών δυ-

νάμεων κατοχής από τους εξαγριωμένους πολίτες. ςτις 4 

ίανουαρίου του 1945, ο ςκόμπι βομβαρδίζει τις λαϊκές 

συνοικίες της αθήνας μέχρι τον κηφισό. το 4ο ςύνταγμα 

του ελας έδινε μάχη από λένορμαν, ευκλείδου, αίμωνος. 

Η συνοικία μας δοκιμάστηκε σκληρά - και φυσικά το κα-

πνεργοστάσιο δεν θα γλίτωνε από τις εγγλέζικες βόμβες. 

το 1948 ξεκινάει μια άλλη θλιβερή ιστορία, που «φιλο-

ξενήθηκε» αναγκαστικά στο κέντρο Περιθάλψεως Προ-

σφύγων κολοκυνθούς. από τους στρατώνες του ςταθμού 

λαρίσης μεταφέρθηκαν 52 οικογένειες ελλήνων, άπορες 

και ανήμπορες. μεταξύ αυτών και οικογένειες ελλήνων 
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από τη ρουμανία και τη ρωσία. όι πρόσφυγες ελληνες 

πήραν σπίτια στον καρέα και στο καπνεργοστάσιο πα-

ρέμειναν οι άποροι ελληνες, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ σπί-

τια ή είχαν, αλλά καταστράφηκαν στον πόλεμο. τα βοη-

θήματα και τα συσσίτια του ερυθρού ςταυρού στο στενό 

του προαύλιο του καπνεργοστασίου, που χωρίζεται με 

συρματόπλεγμα και που πάνω του τεντώνονται πλυμένα 

ρούχα, σεντόνια, ένα πλήθος από μωρουδιακά, χωρίς 

διάκριση, παιδικό παιχνίδι και αρρώστιες, αχώριστα. Ηταν 

χάος και το χάος οι παλαιοί κάτοικοι το ονόμαζαν δημόσιο 

καπνεργοστάσιο. Πέρα από το συρματόπλεγμα λειτουργεί 

το καπνεργοστάσιο. Πριν από το συρματόπλεγμα λειτουρ-

γεί σκοτάδι ή το κέντρο Περιθάλψεως Προσφύγων κολο-

κυνθούς. τον ίανουάριο του 1964 ήλθε και η οριστική 

απόφαση για την αποχώρηση «εκ του κέντρου Περιθάλ-

ψεως Προσφύγων κολοκυνθούς και των υπολοίπων φτω-

χών οικογενειών». ύπήρχε ελπίδα άραγε; 

ναός ανθρώπινων ιστοριών. ίστορίες που πια κανείς 

δεν θυμάται ή, αν τις θυμάται, είναι πολύ ηλικιωμένος για 

να τις διηγηθεί. ενα κτίριο που δεν θα λυγίσει ποτέ από 

το βάρος της ίστορίας αμέτρητων χρόνων και αναμνήσεων.

ΜαρτΙος 
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100 χρόνια φούρνοι, έχουν ψήσει...!

 

το 2600 π.χ., οι αρχαίοι αιγύπτιοι ανακάλυψαν τυχαία, 

από τη παρασκευή και τη μαγιά της μπύρας, τη χρήση της 

ζύμης στην παραγωγή του ψωμιού. ςτην αρχαία ελλάδα 

ναυτικοί και έμποροι έφεραν το αιγυπτιακό αλεύρι κι έτσι 

ξεκίνησε η παρασκευή και το ψήσιμο του ψωμιού. Η αθή-

να «καμάρωνε» για τον Θεάριο, τον καλύτερο αρτοποιό 

της. Προτιμούσαν το λευκό ψωμί και μεταξύ των πόλεων 

υπήρχε πολύ έντονος ανταγωνισμός για το ποια παράγει 

το καλύτερο ψωμί.

ςτις αρχές του 20ου αιώνα τα αρτοποιεία δεν είχαν βιτρίνες 

και ράφια για να μπαίνει το ψωμί μετά το ξεφούρνισμα. 

Γι’ αυτό το ψωμί πολλές φορές πουλιόταν από τον πάγκο, 

που εκτελούσε και χρέη ταμείου. κουραστική δουλειά 

αφού από τα χαράματα άρχιζε η προετοιμασία της ζύμης 

και το «πιάσιμο» του προζυμιού, το ζύμωμα στη μακριά 

ξύλινη σκάφη, το οποίο γινόταν με τα χέρια.

Η είσοδος του φούρνου έκλεινε με πόρτα από λαμαρίνα 

που έφερε λαβή. δεξιά και αριστερά του φούρνου ήταν τα 

μάγουλα. Φουρνιά λέγανε την ποσότητα που χωράει ο 

φούρνος, δηλαδή 60-80 οκάδες ψωμί. κάθε φορά που 

Matina Papachristoudi
φωτο-Κολωνός-γειτονιάπσελ42 �
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άναβε ο φούρνος έψηναν και λίγα κουλούρια τα λεγόμενα 

«σιμίτια».

ςτις παλαιότερες εποχές οι φούρνοι έκαναν δύο κυρίως 

δουλειές. Η μία ήταν η παρασκευή του ψωμιού σε δύο 

βασικούς τύπους, άσπρο και μαύρο, και τρία σχήματα, τη 

στρογγυλή κουλούρα με άνοιγμα στο κέντρο, το στρογγυ-

λό καρβέλι και τη μακρόστενη φραντζόλα. τα δύο πρώτα 

είχαν βάρος μια περίπου οκά και το τρίτο μισή οκά. το 

ψωμί πάντοτε ζυγιζόταν και σε περίπτωση που το βάρος 

του δεν ήταν ακριβώς οκά ή μισή οκά, τότε ο φούρναρης 

πρόσθετε ένα κομματάκι ψωμιού μέχρι να φτάσει στο σω-

στό βάρος, γιατί η αγορανομία τότε ήταν πάντα παρούσα.

Η άλλη εργασία που έκαναν οι φούρνοι ήταν το ψήσιμο 

φαγητών, αφού ελάχιστοι είχαν ηλεκτρικές κουζίνες. τότε, 

αντίθετα με το σήμερα, οι φούρνοι ήταν τα μόνα καταστή-

ματα τα οποία είχαν το δικαίωμα να πουλάνε ψωμί.

την περιοχή μας την επέλεξαν στην αρχή του περα-

σμένου αιώνα Ηπειρώτες, ταυτισμένοι με την αρτοποιη-

τική τέχνη αιώνων, και άνοιξαν τα αρτοποιεία τους σε 

συνθήκες επιβίωσης που θα τις χαρακτηρίζαμε άθλιες, με 

πολέμους και φτώχεια.

Παρόλα αυτά, αυτό μας φέρνει εδώ σήμερα, να απο-

λαμβάνουμε μία ιστορία για μία τέχνη που δεν βασίζεται 

πουθενά αλλού παρά μόνο στην κουλτούρα και τη φιλο-

σοφία εκείνης της εποχής. όι φουρναραίοι έβαζαν όλη 

την τέχνη τους. εξάλλου το ψωμί θέλει αλχημεία, θέλει 

πάθος για να γίνει.

Πόσο και τι έχει αλλάξει στην περιοχή μας; ςτη συνοι-

κία του κολωνού και της ακαδημίας του Πλάτωνα υπήρχαν 

από την αρχή του περασμένου αιώνα τέσσερις φούρνοι.

με καταγωγή από το δεσποτικό της Ηπείρου, αφού ο 

μύθος θέλει τους Ηπειρώτες κατ’ επάγγελμα αρτοποιούς, 

ο δημήτρης Ξάνθης ήρθε για να χτίσει το όνειρό του που 

δεν ήταν άλλο από έναν μεγάλο φούρνο. ετσι δημιουργή-

θηκε ο φούρνος του Ξάνθη (1902), στη γωνία λένορμαν 

και μύλων, απέναντι από την πρώην πλατεία μεταξά, 

πρώην πλατεία αγίου κωνσταντίνου (εκεί ήταν και η θέση 

της εκκλησίας στις αρχές του 1900, αλάνα τότε, όπου 

έπαιζαν ποδόσφαιρο τα παιδιά), πλατεία ςωτήρη Πέτρου-

λα πλέον. μικρή η απόσταση και από το καφενείο του 

λουκάτου, γωνία λένορμαν και επιδαύρου, τόπος συ-

νάντησης, κατά τη γερμανική κατοχή, ελεύθερων αν-

θρώπων.

όι γιοι του, Πάτροκλος και νότης, επίσης αρτοποιοί, 

συνέχισαν την παράδοση, βίωσαν την αθήνα της κατοχής 

διατηρώντας τις ίδιες συνταγές, πλάθοντας κάθε καρβέλι 

και καθένα από τα βουτήματα με μεράκι και αγάπη.

ςτις μέρες μας ο φούρνος συνεχίζει να λειτουργεί στην 

ίδια γωνία χωρίς μεγάλες αλλαγές στο εσωτερικό του, 

παραμένοντας πιστός στη χειροποίητη και όχι τυποποι-

ημένη παραγωγή των προϊόντων του από έναν μάστορα 

του ψωμιού, τον κ. δρίτσα, που εξακολουθεί να τοποθε-

τεί το ψωμί στον «φουρνέχτη», το μακρύ ξύλινο φτυάρι 

με το οποίο φουρνίζει και ξεφουρνίζει τα ψωμιά. απα-

ραίτητο εργαλείο του και η ξύστρα, ένα κομμάτι σαν 

σπάτουλα από γερό μέταλλο, με το οποίο καθαρίζει τον 
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κύλινδρο τώρα -παλιά τη σκάφη- από τα υπολείμματα του 

ζυμαριού.

από τη λένορμαν περνούσε με θόρυβο δυνατό το τραμ. 

Η γραμμή 11 ίπποκράτους - κολοκυνθούς έφτανε στο τέρ-

μα, στις καταπράσινες όχθες του κηφισού, όπου υπήρχαν 

ταβέρνες και εστιατόρια μέσα σε κήπους. Η περιοχή είχε 

καθιερωθεί σαν τόπος αναψυχής των αθηναίων αφού στα 

απέραντα χωράφια ο κόσμος πήγαινε και μάζευε χόρτα 

και κολοκύθια. ύπήρχε κι ένα εκκλησάκι, η Παναγία η 

κολκυθιώτισσα, η γνωστή σε όλους μας Παναγίτσα στη 

γωνία λένορμαν και λ. κηφισού.

ςτο τραμ περισσότεροι ήταν αυτοί που κρέμονταν έξω 

από τις πόρτες και τα παράθυρα σαν τα σταφύλια, γαντζω-

μένοι από οποιοδήποτε στήριγμα ή καβαλώντας τους προ-

φυλακτήρες και τα σκαλάκια. το… φαινόμενο αυτό ονο-

μάστηκε «σκαλομαρία ».

επί της λένορμαν, εκεί που σήμερα βρίσκεται η τράπε-

ζα Πειραιώς, ο φούρνος του Βαϊμάκη. Για να μπει κάποιος 

στο εσωτερικό του κατέβαινε δύο σκαλοπάτια.

από το όνομα του ιδιοκτήτη προέκυψε και η ονομασία 

της στάσης του τραμ, στάση Βαϊμάκη. επειτα από πολλά 

χρόνια άλλαξε ο ιδιοκτήτης, άλλαξε κι η ονομασία της 

στάσης. ό φούρνος έγινε «ο φούρνος του Ζόγκαρη» και η 

στάση έγινε «αρμονία», από τον κινηματογράφο αρμονία, 

γωνία λεβιδίου και λένορμαν, όπου σήμερα στεγάζεται 

το σούπερ μάρκετ αΒ Βασιλόπουλος.

εκείνα τα χρόνια δεν ήταν δυνατόν να ανοίξει κανείς 

φούρνο οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε αριθμό. και εδώ 

ο αριθμός των φούρνων κάθε συνοικίας ήταν συνάρτηση 

του πληθυσμού της και της αποστάσεως ανάμεσα σε κάθε 

φούρνο.

το 1925 περίπου, ξεκίνησε να λειτουργεί ο φούρνος του 

κώστα του λάμπρου, στην οδό τριπόλεως. Φούρνος πα-

λιός, ξυλόφουρνος, παραδοσιακός, σκόρπιζε στη γειτονιά 

το γλυκό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού και τις 

ημέρες των χριστουγέννων και του Πάσχα δεν πρόφταινε 

να φουρνίζει και να ξεφουρνίζει τσουρέκια με τον γιο του, 

τον μηνά, που συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. ςή-

μερα στη θέση του φούρνου μια 9όροφη πολυκατοικία. Η 

χωμάτινη αλάνα που απλωνόταν μπροστά από την πόρτα 

του φούρνου του έγινε το μικρό παρκάκι μας, τριπόλεως, 

δημοσθένους και λεβιδίου .

ςτην κάτω γειτονιά, στη γειτονιά της ακαδημίας του 

Πλάτωνα, ένας άλλος φούρνος, από το 1925 περίπου, ο 

φούρνος του Γιώργου και του τάσου Φρέστη, στη γωνία 

Βασιλικών και κρατύλου. απέναντι από το γνωστό ιστορι-

κό μπακάλικο του απόστολου μαυρομάτη και δίπλα στο 

γαλακτοπωλείο του κωνσταντέλλου. ςτις μέρες μας ο 

φούρνος λειτουργεί με νέο ιδιοκτήτη.

ςτο διώροφο σπίτι του ξαδέλφου του Γεωρ. Φρέστη, 

στην οδό κρατύλου, σήμερα η αρχαιολογική υπηρεσία φυ-

λάσσει τα αρχαιολογικά ευρήματα από την ιστορική γειτο-

νιά μας.

τελικά μια γειτονιά δεν μένει ποτέ ίδια, όλα αλλάζουν. 

αλλά οι παλιές γειτονιές, αυτές που βιαστήκαμε να ξε-

γράψουμε, δεν μας αφήνουν να τις ξεχάσουμε.
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μια και η μοίρα μας λοιπόν είναι να ζήσουμε από δω 

και μπρος ανάμεσα σε όγκους μπετόν, ας συντηρήσουμε 

όσο μπορούμε τη νοσταλγία μας για ό,τι αληθινό συνέβη 

κι ας μην το αφήσουμε να χαθεί. απρΙλΙος 
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Ένα προικοσύμφωνο χωρίς υπογραφή

μέσα στην σιγαλιά, η ηρεμία της απογευματινής ανάπαυ-

λας, την οδήγησε πίσω από το εκκλησάκι του αι τρύφωνα 

και κάθισε με προσοχή, στην μεγάλη πέτρα με το νούμερο 

878, αριθμημένη από τους αρχαιολόγους. Ίσιωσε το από 

τσίτι λουλουδάτο με πιέτες φόρεμα, καλοραμμένο, από 

τα κομψά χεράκια της, με μοντέλο μια κούκλα, που της 

έμενε από τα μαθήματα μοδιστρικής, και άνοιξε τον μικρό 

οδηγό των καλών τρόπων, δανεικό από την φίλη της, την 

Φαίδρα. 

Ήθελε να εντυπωσιάσει η μαρουσώ τον λαέρτη, τον 

γαμπρό που θα έφερνε ο πατέρας, στο σπίτι τους την κυ-

ριακή. Ηπειρώτης, ο κυρ Πάτροκλος, δεν σήκωνε κου-

βέντα. τραπέζι, με το καθιερωμένο αρνάκι με πατάτες, 

ψημένο στον φούρνο του Φρέστη, κρασί βαρελίσιο από το 

μπακάλικο του μαυρομάτη, συζήτηση περί ανέμων και 

υδάτων με τα σχετικά ντροπαλά βλέμματα ανίχνευσης, και 

θα ακολουθούσε η συμφωνία κεκλεισμένων των θυρών 

μεταξύ των δύο ανδρών για να αποφασιστούν τα περαι-

τέρω. μεγαλοκοπέλα,ετών 35. Άτυχη έλεγαν οι άσπονδες 

φίλες της, παράξενη, μυστήρια και μη μου άπτου σιγοψι-

θύριζε η γειτονιά . τα παιδιά στην αλάνα την φώναζαν 

Matina Papachristoudi
Αλλη φωτο- σελίδα50, προικοσύφφωνο �
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θεία μαρουσώ. ό τίτλος της θείας σε ανύπαντρη των 

35,μετατρέπεται σε τίτλο γεροντοκόρης στα 50. 

Έφερε την εικόνα του επίσημου γεύματος μπροστά της. 

Πρέπει να προσέξει, γράφει ο οδηγός, τις μυρουδιές της 

κουζίνας, να είναι τα μαχαιροπήρουνα στην θέση τους, 

να χαμογελάει ακόμα και αν ανησυχεί για την επιτυχία του 

φαγητού, να βρίσκει ευχάριστα θέματα για συζήτηση, και 

φυσικά να μην αφήσει να γίνει καπνιστήριο η τραπεζαρία 

πριν το φαγητό.

όνειρεύομαι, φώναξε δυνατά, τόσο που τρόμαξε και 

το κυπαρίσσι που λύγισε από την θλίψη της, το κλάμα το 

βουβό, όπως βουβή ήταν και η αγωνία του πατέρα της για 

τα γούστα του γαμπρού για τις απαιτήσεις του.

λέγανε του πατέρα να πετάξει, οι κακεντρεχείς και το 

ράφι από την κουζίνα, έως ότου σφίξουν τα χέρια με τον 

γαμπρό, μην γυρίσουν τα πάνω κάτω για την μονάκριβη 

μοναχοκόρη του. τι χειρότερο δυστύχημα από έναν πα-

τέρα, η μια μάνα από το να τους μείνει ένα θηλυκό στο 

σπίτι; Η συνοικία Άστρυφος, της ενορίας του αι τρύφωνα, 

φημιζόταν για τις γεροντοκόρες –μεγαλοκοπέλες της από 

όλες τις άλλες γειτονιές της αθήνας. είχε τα πρωτεία όπως 

και στην φτώχεια που είχε δέσει καλά σε αυτήν την γειτο-

νιά με το αρχαίο παρελθόν, που το ψάχνουν, ανοίγοντας 

λακκούβες, μεγάλες για να σε καταπιούν, εκεί γύρω από 

τον αι τρύφωνα, σπήλαια, πηγάδια, παγίδες θανάτου όταν 

ο ήλιος δύει . 

και τα σπίτια; Άτακτα, που κόπιασαν συγγενείς και 

φίλοι και βοήθησαν στο κόψιμο της πλίθρας για να κάνουν 

τα δύο δωμάτια με την μικρή κουζίνα και το μέρος όπως 

εκείνοι έδιναν την ταυτότητα της τουαλέτας.

αυτή ήταν και η προίκα της. όι πλίθρες και ένα σεντού-

κι με κεντητά σεντόνια, ασπρόρουχα,φλοκάτες από την 

γιαγιά της, πουκάμισα, 1 πάπλωμα και ποδιές. τα φυσικά 

και επίκτητα προσόντα της, ομορφιά, ψυχική και πνευ-

ματική καλλιέργεια δεν μετράνε. όι φτωχοί γονείς, όταν 

με το καλό θα έφταναν στην εκκλησία,του αι τρύφωνα με 

τον γλυπτό σταυρό, θα έφευγαν για το χωριό, πέρα στα 

Γιάννενα, στην αγία τριάδα, για να ξαναφτιάξουν από την 

αρχή το γκρεμισμένο πέτρινο σπίτι, ευτυχισμένοι και ανα-

κουφισμένοι, έχοντας τώρα άλλη αγωνία, πότε με το καλό 

θα σφίξουν στην αγκαλιά τους τα εγγονάκια τους.

με αργές κινήσεις, ξέπλεξε τα μαλλιά της, και άρχισε 

σκεπτική να κοιτάει τις πρώτες σκιές που άρχισαν μπροστά 

της να χορεύουν. ςαν να έπεσαν από τον ουρανό, και 

στάθηκαν μερικά μέτρα από την γη. Πήραν μορφές, νέων, 

με γυμνασμένα κορμιά,και λαμπερά πρόσωπα. ό Πλάτω-

νας και οι μαθητές του, σκέφτηκε χαμογελώντας, δεν θα 

φύγουν ποτέ από αυτήν την γειτονιά την μέσα σε περι-

βόλια, γεμάτα ελιές και αμπέλια και πάνω από τους αρ-

χαιολογικούς θησαυρούς τους, καλά φυλαγμένους,παρ 

όλες τις ανασκαφές που στέκουν ανοικτές χωμάτινες με-

γάλες καταπακτές. Προσπάθησε να φανταστεί τον λαέρτη, 

50 χρονών της είπε ο πατέρας της, σοβαρός με τραχιά 

χαρακτηριστικά, κουρασμένος από την κατάκοιτη 90χρο-

νη μάνα του, που δεν θα την άφηνε μοναχή της.

νοσοκόμα, σύζυγος, ίσως και μάνα. Θα μπορεί; της 
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αξίζει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της μακριά από την 

μάνα, τον πατέρα για ένα στεφάνι, με δύο αγνώστους; τι 

στεφάνι θα είναι αυτό; Θυσιάζει το βέβαιο εις το αβέβαιο 

μέλλον της.

και η προίκα της; Θυσία του ταλαιπωρημένου πατέρα, 

βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα του. Προς τι λοιπόν η 

παντρειά της; Προς τι οι τόσες θυσίες αφού, η καρδιά της 

δεν αισθάνεται σκλαβωμένη για να ζητά ελευθερία, με την 

υποχρεωτική απαίτηση της υπανδρείας. όι πυγολαμπίδες 

χόρευαν γύρω της, της φάνηκε πως φόραγαν το κατάλευ-

κο κεντημένο νυφικό της, το καλά φυλαγμένο εδώ και 

πολλά χρόνια στο σεντούκι. ςαν να έκαναν πρόβες αντί 

για κείνη. χόρευαν με ένα χαρτί στα χέρια. το προικοσύμ-

φωνο,το αρραβωνοχάρτι, που το διάβαζαν δυνατά και 

γέλαγαν ακόμα πιο δυνατά, τόσο που βούιζαν από τα χα-

χανητά τους και τα αυτιά του αγίου. και τον θύμωσαν τον 

Άγιο και την έσπρωξε. και τότε πετάχτηκε με ορμή όρθια, 

το άρπαξε, και το έσκισε. και αισθάνθηκε χαρά, λες και 

ξέσκισε την λύπη από την καρδιά της. και ανακουφίστηκε 

η μαρουσώ όσο κανένας άλλος . δική της η ζωή, δικό της 

και το μέλλον. Που το είδε να βγάζει φώς για να φωτίσει 

το πλινθόκτιστο μικρό της σπίτι, στα δύσκολα και φτωχι-

κά χρόνια της δεκαετίας του ’30, η μαρουσώ των 35 

χρόνων.

Μαιος 
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Οι Σινεμάδες της Καρδιάς μας

ό αρχαιολόγος Πικάρ έγραφε πως στην αρχαία αθήνα 

υπήρχε από τα χρόνια του ευριπίδη θέατρο ςκιών,και ίσως 

ο Πλάτωνας αυτό να αναλογίσθηκε στο περίφημο σύμβο-

λο των ςκιών του ςπηλαίου.

ό καραγκιόζης, η πιο σημαντική και η πιο ολοκληρω-

μένη δημιουργία μέσα στα πλαίσια του λαϊκού θεάτρου από 

τα χρόνια του ‘όθωνα, που στα χέρια ενός προικισμένου 

καραγκιοζοπαίκτη στέκεται ισάξια με την όποια εκδήλωση 

της λαϊκής μας τέχνης. Γλυκιά νοσταλγία για αυτήν την 

φιγούρα που ήταν η ψυχαγωγία των παιδιών από την απε-

λευθέρωση κι έπειτα, ως τη δεκαετία του ΄50. ό καρα-

γκιόζης είχε την επίσημη του έδρα στην δεξαμενή στο κο-

λωνάκι, και υποκαταστήματα σε κάθε συνοικία .όι καρα-

γκιοζοπαίκτες αυτοί οι αυθόρμητοι δημιουργοί της ευθυ-

μίας με δάσκαλο τον δαιμόνιο καραγκιοζοπαίχτη, τον 

μόλλα, και μαθητές του τον Ξάνθο, και τον μανωλόπου-

λο,τον χαρίδημο, τον ςπαθάρη, δημιούργησαν σχολές και 

έστησαν λαϊκά θέατρα σε αστικά κέντρα και στην επαρχία. 

και επειδή το ̈  Γέλιο και το κλάμα κάνει καλό στην υγεία “ 

προκαλούσαν άφθονο γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. ό 

Ξάνθος είχε το θέατρο του τέρμα στην οδό ίπποκράτους, 

και ο μανωλόπουλος στην γειτονιά μας, στα σίδερα,στη 
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κωνσταντινουπόλεως στην Βίό, γωνία κίμωνος και Πιερί-

ας,σε μια μάντρα με χάρτινα τελάρα με μπλε και κόκκινα 

κεφαλαία γράμματα που ειδοποιούσαν το κοινό : αΠόΨε 

ό καραΓκίόΖΗς ΓαμΠρός- Γελία ακρατΗτα. ςΠεύ-

ςατε- ςΠεύςαςτε . τα μαντράκια, ο φυσικός χώρος για 

παραστάσεις καραγκιόζη χάθηκαν, το ίδιο εξαφανίστηκαν 

και οι τελευταίοι ελεύθεροι χώροι. την θέση τους κατέλαβε 

το τσιμέντο και η άσφαλτος. μεγάλες οι δόξες στις δεκαε-

τίες ‹10, ‹20 και ‹30,αλλά μετά τον πόλεμο πέφτει όταν 

εμφανίζεται ο κινητός και σταθερός κινηματογράφος.

το τραγούδι τότε ήταν κάτι νύκτες με φεγγάρι μες τα 

θερινά τα σινεμά, νύκτες που περνούν, που δεν ξαναρ-

θούν,μ’ αγιόκλημα και γιασεμιά αναφέρεται στις γλυκές 

μνήμες,από εποχές δύσκολες αλλά ανθρώπινες με ανοικτά 

παραθυρόφυλλα και ανοικτές πόρτες . τα χειμερινά σινε-

μά είχαν ήδη κρεμάσει την ταμπέλα ραντεΒόύ τόν ςε-

ΠτεμΒρΗ .

Όμως στον θερινό κόλωνό,διαφημιζόταν στα θεάμα-

τα των εφημερίδων, της 19ης ίουνίου 1948, η προβολή της 

ταινίας ρομπέν των δασών. ςάμαλι,λουκούμια, χωνάκια 

με στραγάλια, πασατέμπο και η απόλαυση της ταινίας δί-

πλα στο γιασεμί και το αγιόκλημα που σκεπάζει τον τοίχο, 

χαρίζοντας την μυρωδιά του. Η εθνική τράπεζα σήμερα-

,στέκεται στην θέση του. Παρακάτω το ακρόν, θερινός 

και αυτός, με πάνινες πολυθρόνες και χαλίκι και αγιόκλη-

μα. να μπαίνει το χαλίκι στα πέδιλα και η μυρωδιά απ’ το 

αγιόκλημα στην ψυχή. ταινίες εποχής με ηθοποιούς που 

θα μείνουν στη μνήμη μας και ατάκες που και σήμερα 

προκαλούν πολύ γέλιο. ςτην 10ετία του 80 έγινε αναψυ-

κτήριο και ήρθε το τέλος με την κατεδάφιση του .ςτην 

θέση του σήμερα τα MAC DONALDS μας προσφέρουν τα 

γνωστά υγιεινά που όλοι γνωρίζουμε. το αΘΗναί,θερινός 

και αυτός στέκεται σήμερα κλειστός και τίποτα δεν θυμί-

ζει την δόξα του παλιού καλού καιρού του.

τα χειμερινά σινεμά της περιοχής αρκετά. ςε αριθμό, 

όσα είναι και τα σουπερ μάρκετ σήμερα. όι κινηματο-

γράφοι αςτόρία, και εν συνεχεία η αρμόνία, πρώτης 

προβολής με δύο έργα έκαστος την εβδομάδα . καταπλη-

κτικές ταινίες μιούζικαλ, ταινίες βραβευμένες με ‘όσκαρ 

και ο κόσμος της γειτονιάς δεν τις έχανε με τίποτα. δεν 

ξέφυγαν όμως ούτε και αυτοί από την τύχη την γνωστή 

που ακολουθεί τους κινηματογράφους που κλείνουν. το 

σούπερ μάρκετ αΒ πήρε την θέση τους για να μας προ-

σφέρει προϊόντα και μείς να τα καταναλώνουμε.

το λενόρμαν, η αρίαννα στην κολοκυνθού, ο Πλα-

τωνας,στην ναυπλίου, αγαπημένα, και αυτά προσέφε-

ραν στους ανυπόμονους θεατές αριστουργήματα της 7ης 

τέχνης. ςήμερα στο λενόρμαν βρίσκεται η δημοτική 

αστυνομία,σ το αρίαννα μια εισαγωγική εταιρεία και ο 

Πλατωνας,ερμητικά κλειστός.

Όλα διαφορετικά. Η νέα γενιά θέλει δικούς της κινη-

ματογράφους. κινηματογράφους σε εμπορικά κέντρα δί-

χως προσωπικότητα αφού ακόμα και οι αίθουσες είναι 

αριθμημένες. Όμως η νέα γενιά έχει τον τελικό λόγο,και 

όταν περάσει και αυτή θα περιμένει την «συνέχεια επί της 

οθόνης». Ποια οθόνη? κανείς δεν ξέρει.



ΙουνΙος 
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Το κατρούτσο του ρετσινοδίαιτου

δύο θηλυκά υμνήθηκαν τόσο πολύ στην αθήνα: Η γυναί-

κα και η ρετσίνα. λέει το τραγούδι: «ό έρωτας και το 

κρασί το ίδιο κάνουνε μεθύσι». το κρασί, η ρετσίνα, η 

ξανθιά νύφη της αττικής, υμνήθηκε από αξέχαστους μου-

σικοσυνθέτες και ποιητές και ηθοποιούς. 

ό όρέστης μακρής, ο ωραιότερος μεθύστακας του ελ-

ληνικού κινηματογράφου, με ασταθή βηματισμό, φτάνει 

στο στέκι που θα τον φιλοξενήσει για αρκετές ώρες, αφού, 

αν και ζαλισμένος, θέλει να γευτεί την «άριστη ποιότητα 

του οίνου». 

Η ζέστη στην καρδιά της θύμησης των οινομαγειρείων, 

των κρασοπουλειών, της μπακαλοταβέρνας, μας οδηγεί 

σε μιαν άλλη εποχή, αυθεντική και μερακλίδικη. Ηταν 

πολύ φτωχά τα χρόνια τότε, φτωχή και η γειτονιά της τα-

βέρνας, ακόμη πιο φτωχός και ο μεζές. 

ςτη γειτονιά μας τα ταβερνάκια ήταν συγχρόνως και 

μπακάλικα. δίπλα από τα τσουβάλια με τα όσπρια, κάποια 

σιδερένια τραπεζάκια με ψάθινες καρέκλες για να καθίσει 

κάποιος να πιει το κρασάκι του με τον απαραίτητο μεζέ. 

ελιά, σαρδέλα πάνω σε αμπελόφυλλο, λακέρδα σε λα-

δόκολλα ή και κάτι της ώρας, από τη γυναίκα του ταβερ-
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νιάρη. μπορεί τα οινομαγειρεία να ήταν λίγα, αλλά προ-

σέφεραν τα καλύτερα. Ξεκινώντας από το περιβάλλον, 

ζεστό και οικείο, και καταλήγοντας στο καλό χύμα κρασί 

από τα μεσόγεια. λευκό η κόκκινο, σκέτο για τους μερα-

κλήδες ή με μια ντομάτα στα τέσσερα, έτσι «για να μη σε 

κόψει το στομάχι». όι περισσότερες διέθεταν και υπόγειο 

ή υπόγα. τα υπόγεια κουτούκια, γεμάτα βαρέλια, πάντα 

αριθμημένα, με τη μυρωδιά του οξειδωμένου κρασιού, 

μέσα στην τσίκνα και την κάπνα, χωρίς όμως να ενοχλεί 

κανένα. ςτέκι για τους ρετσινοπότες της Παλιάς αθήνας, 

με έναν διάκοσμο με λαϊκές τοιχογραφίες και θέματα από 

την ελληνική μυθολογία, που απέδιδαν και την μεγάλη 

ιστορική αξία ενός δώρου ευλογημένου, του οίνου, που 

εύφραινε τις καρδιές των ανθρώπων. 

ςτη γειτονιά μας υπήρχε και μια ονομαστή μπιραρία. 

Η γνωστή από το όνομα του ιδιοκτήτη της, μπιραρία του 

μαυρομάτη, στη γωνία λ. κωνσταντινουπόλεως και ίεράς 

όδού. μεγάλη αίθουσα, με κήπο, με φοίνικες, δάφνες, 

γιασεμιά και αγιοκλήματα, σέρβιρε μεζέδες ορεκτικότα-

τους, συνοδευόμενους πάντα με μαύρη μπίρα της εταιρί-

ας κλωναρίδη, σε χοντρό, ψηλό ποτήρι. Η εταιρία κλω-

ναρίδη δεν υπάρχει σήμερα, αλλά ούτε και η μπιραρία. 

Η Φανερή κάνουλα, διστόμου και αλεξανδρείας, του 

ςπαταναίου Γιώργου Φράγκου, με γεύσεις σπιτικές, μα-

γειρευτά φαγητά αρίστης ποιότητας, αφού την κουζίνα 

επέβλεπε η γυναίκα του, η κούλα. εξάλλου το κρασί δεν 

το πίνεις μια κι έξω σαν πρωτάρης, αλλά σιγά σιγά, για να 

γευτείς και το εντελώς ξεχωριστό άρωμα του πεύκου που 

ξενίζει τους άμαθους. ςήμερα η Φανερή κάνουλα είναι 

κλειστή και οι πόρτες σφραγισμένες. 

ςτην οδό αλεξανδρείας και αστρους, ο αττικός, με αυ-

λή και κληματαριά. χρόνια πολλά ιδανικό καλοκαιρινό 

στέκι για τους ντόπιους κολωνιώτες που εκτιμούσαν τις 

χορταστικές, και κυρίως σε φτηνές τιμές, μερίδες. ςήμερα, 

στην ίδια θέση, κομμωτήριο εξαώροφης πολυκατοικίας. 

Η κοτταρού, στην οδό αγίας ςοφίας, υπόγειο κουτούκι. 

Πάντα τα υπόγεια απέπνεαν μια μαγεία. μάλλον ένα 

τέτοιο κουτούκι πρέπει να ενέπνευσε και τον κώστα Βάρ-

ναλη για να γράψει το καταπληκτικό στους «μοιραίους»: 

μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε 

βρισιές, απάνω στρίγκλιζε η λατέρνα, όλη η παρέα πίναμε 

εψές. ςτην κοτταρού το περιβάλλον ήταν ζεστό και οικείο 

και η σπεσιαλιτέ έφτανε αμέσως στο τραπέζι. μπακα-

λιάρος ξαρμυρισμένος, τηγανισμένος στο κουρκούτι, 

αφράτος, που παραμένει μέχρι τώρα αξέχαστη η νοστιμιά 

του σε μνήμες παλιών του πελατών. 

Η ταβέρνα του ςκαλούμπακα, από τις πολύ παλιές τα-

βέρνες στον κολωνό, γωνία μύλων και διστόμου. ςπεσια-

λιτέ τα γαρδουμπάκια. αξέχαστες γεύσεις που εκτιμούσαν 

ντόπιοι και επισκέπτες άλλων συνοικιών. 

ό μανωλιάς, στην οδό ακαδημία Πλάτωνος. και σή-

μερα τα ωραιότερα παϊδάκια. όλα μετρούν έναν αιώνα 

ζωής κι όμως αντέχουν και διατηρούν αναλλοίωτο το ύφος 

και τον χαρακτήρα της ταβέρνας. 
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ςτις παλιές ταβέρνες, οινομαγειρεία της συνοικίας μας, 

χωρίς τους πληθωρικούς κατάλογους, αλλά με τις απλές 

γεύσεις, όπως ρεβιθάδες, φασολάδα, φάβα, ψαράκια τη-

γανητά και χύμα βαρελίσιο κρασί, τραγουδούσαν κα-

ντάδες, ρεμπέτικη μουσική, και θαύμαζες τους μερακλή-

δες με τις ασίκικες στροφές. 

από τα κατρούτσα και τα γιοματάρια οδηγηθήκαμε στον 

οικοδομικό οργασμό, μαζί με την έλλειψη χώρου, και οι 

παραδοσιακές ταβέρνες έγιναν τα πρώτα θύματα της ανοι-

κοδόμησης, καθώς γκρεμίστηκαν και πολύ γρήγορα στη 

θέση τους υψώθηκαν πολυκατοικίες. ςήμερα, σε πείσμα 

των καιρών, ας προσπαθήσουμε να βρούμε την αυθεντι-

κότητα εκείνης της αυθόρμητης, της αθώας και μερακλί-

δικης εποχής. 

ας καληνυχτίσουμε τα τερατώδη σε όγκο και θόρυβο 

σκυλάδικα ή πολιτιστικά κέντρα, όπως τα λένε, της ίεράς 

όδού, της κωνσταντινουπόλεως και της Πειραιώς, με το 

«καλά κρασιά» και «εις άλλα με υγεία» για τους αισιόδο-

ξους της αθήνας. 

ΙουλΙος 

 



Το τραμ το κίτρινο

Πρωινή αναμονή του 012, του τρόλεϊ της γραμμής Περι-

στέρι - ςύνταγμα, στη στάση αρμονία της λένορμαν. Η 

πραγματική ζωή είναι εδώ, στη στάση της αναμονής του 

τρόλεϊ ή του λεωφορείου, έχοντας ένα και μοναδικό σκο-

πό. να προλάβεις να φτάσεις στον προορισμό.

ςκέψεις διασκεδάζουν την αναμονή. δρόμος ανοίγεται 

μπροστά μου, ένας δρόμος με ράγες. ό μεγάλος αυτός 

δρόμος κάποτε στέναζε από το βάρος των τραμ και των 

αμαξών. είναι το 1882, όταν εμφανίζεται το πρώτο ιππή-

λατο τραμ στους δρόμους της αθήνας και το νο 7, με πι-

νακίδα βυσσινί και μεγάλα γράμματα «κόλόκύνΘόύ». 

Ξεκινά από την όμόνοια να κατεβαίνει την Πειραιώς για 

να διασχίσει την οδό κολοκυνθούς (κατόπιν λενορμάν ) 

έως το τέρμα της, το προάστιο της εξοχικής τότε κολοκυν-

θούς. τα οχήματα ήταν χειμερινά κλειστά 16 θέσεων και 

θερινά ανοιχτά 20 θέσεων. Η έλξη τους γινόταν από 3 ίπ-

πους. απόλαυση η διαδρομή μέχρι τα περιβόλια και το 

τοπίο αποζημίωνε τους επιβάτες μέχρι το τέρμα της κα-

ταπράσινης κολοκυνθούς. κατά τα δημοσιεύματα δε της 

εποχής, φαίνεται ότι, όταν απεργούσαν οι αμαξηλάτες, οι 

δρόμοι έχαναν την ομορφιά που έδινε η θέα της ορμητι-
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κότητας του αλόγου, έλειπε η νότα εκείνη που έδινε η 

κίνηση των αμαξών και του πλήθους, που έτρεχε να απο-

φύγει τον κίνδυνο της σύγκρουσης. Γιατί ήταν πολλά τα 

ατυχήματα, όταν ο αμαξηλάτης δεν φώναζε δυνατά, έτσι 

ώστε να ειδοποιούνται οι διαβάτες προς αποφυγή ατυχη-

μάτων.

ωσπου το 1908 κυκλοφόρησαν τα πρώτα ηλεκτρικά 

τραμ, τα οποία και αντικατέστησαν σταδιακά τα ιππήλατα.

το τραμ το 11, χρώματος μπεζ, το δικό μας τραμ, ίΠ-

Πόκρατόύς - κόλόκύνΘόύ, με αφετηρία την ίππο-

κράτους, έως το 1959, έφτανε στους κήπους της κολοκυν-

θούς διασχίζοντας την Πανεπιστημίου, την Πεσμαζόγλου, 

τη ςοφοκλέους, την αριστείδου, την ευριπίδου, τη διπύ-

λου, την Πλατείας ελευθερίας, την οδό λένορμαν· έφτανε 

με οδηγό τον τραμβαγέρη στο προάστιο της κολοκυνθούς, 

όπου ήταν και το τέλος της διαδρομής. μεγάλες δόξες για 

τη γραμμή 11, ίπποκράτους - κολοκυνθούς. την Πρωτο-

μαγιά και κάθε Πρωτομαγιά, πλήθος κόσμου από τη Βάθη, 

τον αγιο Παύλο, με κιθαρούλες και μαντολίνα και καλάθια 

με τρόφιμα, γιόρταζε και τραγουδούσε το πανάρχαιο 

«μάιέ μου χρυσομάλλη». 

το 1914, στον τύπο της εποχής καταγράφονται και τα 

πρώτα παράπονα. από τον ανδρικό πληθυσμό, βέβαια, 

για τον τρόπο που οι γυναίκες κατέβαιναν από τα τραμ. 

όι περισσότεροι παρακολουθούσαν τον τρόπο που οι αμα-

ζόνες των αθηνών κατέβαιναν ανάποδα από το τραμ, με 

κίνδυνο να πιαστεί η φούστα τους. αλλά, δεν βαριέσαι, 

κάποιος θα βρισκόταν να τις πιάσει στην αγκαλιά του για 

να μη χτυπήσουν. Η ευχή των περισσότερων νεαρών της 

εποχής. Η τιμή της διαδρομής ήταν μια δεκάρα. Ηταν 

τέτοια η εντύπωση που προκάλεσαν τα νέα τραμ στους 

αθηναίους, ώστε πολλοί ταξίδευαν ως το τέρμα και 

επέστρεφαν μόνο και μόνο για να απολαύσουν την άνεση 

και τα πρωτοποριακά τοποθετημένα αναπαυτικά καθίσμα-

τα. το 1939 τα οχήματα ανακαινίστηκαν και βάφτηκαν 

πράσινα. ςτις 28 όκτωβρίου 1940 οι γνωστές εικόνες των 

υπερφορτωμένων τραμ με τους ενθουσιασμένους επίστρα-

τους που έσπευδαν να φύγουν για το μέτωπο. αξέχαστες, 

ηρωικές εικόνες. ςτην κατοχή καταργούνται ορισμένες 

γραμμές και το τελικό ξήλωμα γίνεται το 1953. ςτην οδό 

λένορμαν, στο ύψος της πλατείας Πέτρουλα, μπορούσε 

κάποιος να διακρίνει τις γραμμές του τραμ μέχρι πριν από 

μερικά χρόνια.

Από το 11 του Κολωνού στο 051 όλης της Αθήνας  

Η συνοικία μας όμως διέθετε και διαθέτει το γνωστό σε 

όλη την αθήνα με το νούμερο 051 ακαδημίας Πλάτωνος. 

το τέρμα της διαδρομής, πριν από το τέρμα στον κηφισό, 

ήταν η χωμάτινη αλάνα στη σημερινή Πλατεία του Πλάτω-

να. Η αφετηρία του ήταν στην οδό Βερανζέρου, κάτω από 

την πλατεία λαυρίου, από όπου και μεταφέρθηκε σε νέα 

αφετηρία, προ του κινηματογράφου ςταρ, το 1948. εξυ-

πηρετούσε πάντα τους κατοίκους της συνοικίας μας και 
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σήμερα όλη την αττική και όσους κατευθύνονται στον 

υπεραστικό σταθμό του κηφισού, με προορισμό την 

υπόλοιπη ελλάδα.

ίσως κάτι που μπορεί είναι άγνωστο σε πολλούς είναι 

μια άλλη λεωφορειακή γραμμή. κολωνός - όμόνοια. αφε-

τηρία η πλατεία δημαρχείου στην όμόνοια και τέρμα στο 

σημείο που είναι σήμερα η τράπεζα Πειραιώς. καταργή-

θηκε περίπου το 1968, αφού η λένορμαν ένωνε πια και 

άλλες περιοχές από τις δυτικές συνοικίες της αθήνας.

Πάντα με ρομαντική διάθεση στην αναπόληση της πα-

λιάς αθήνας σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά αγαπημένη, 

πολλές φορές πικραμένη, μα που όμως η ψυχή της δεν 

πεθαίνει. 

 

αυγουςτος 
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Οι κήποι του Κηφισού

ςε μια άλλη εποχή, όταν το ποτάμι, ο κηφισός δεν απο-

τελούσε παρελθόν για την πόλη της αθήνας, μπορούσες 

να καθίσεις ήσυχα στην όχθη του, να ακούς το τραγούδι 

του, το παφλασμό, τον ήχο του νερού που κυλάει και ακού-

γοντάς το, ονειροπολείς και με λαχτάρα παρακολουθείς το 

ταξίδι του και την αιώνια ένωση του με το άλλο, μικρό 

ποτάμι που ξεκινούσε από τις υπώρειες του λυκαβηττού, 

περνούσε από τη σημερινή πλατεία ςυντάγματος, συνα-

ντιόταν με τον ίλισό, πέρναγε από το νεκροταφείο του 

κεραμεικού για να καταλήξει στον λατρεμένο κηφισό.

ό κηφισός, που λατρευόταν σαν Θεός, εμφανίζεται με 

κέρατα ταύρου στο κεφάλι, και το άγαλμα του περιλαμ-

βάνεται στη σύνθεση του δυτικού αετώματος του Παρθε-

νώνα, κάτι που δεν άφησε ασυγκίνητο τον ευριπίδη, που 

τον αποκαλεί « ω ταυρόμορφον όμμα κηφισού.». ό ταύρος 

αποτελούσε το ιερό ζώο του Ποσειδώνα που ήταν θεός του 

υγρού στοιχείου. ςήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό μου-

σείο μαζί με τα άλλα ελγίνεια μάρμαρα Η εγγονή του κη-

φισού, Πραξιθέα, υπήρξε σύζυγος του βασιλιά της αθή-

νας, ερεχθέα.

Για τον σοφό Πλάτωνα, η ίδρυση του Γυμνασίου της 
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ακαδημίας,έξω και μακριά από την πόλη, κοντά στην τότε 

όχθη του κηφισού, ήταν η σίγουρη εξασφάλιση του νερού, 

αναγκαίο για το λούσιμο των νέων που γυμνάζονταν σε 

αυτά. 

Βορειοδυτικώς του λόφου του κολωνού και του παρα-

κείμενου λόφου του αγίου αιμιλιανού εκτείνεται η κατα-

πράσινη αττική περιφέρεια της κολοκυνθούς, των ςεπο-

λίων, και του λεβή.( το χωριό του λεβή άρχιζε από τις τρείς 

Γέφυρες και έφτανε μέχρι τους ‘Άγιους ανάργυρους. ) 

από τα παλιά, υπήρχε σύγχυση για τα όρια των δύο 

συνοικιών, ςεπολίων και κολοκυνθούς. αν και χωριστές 

ενορίες, οι προ του 1922 κάτοικοι, ςεπόλια ονόμαζαν ότι 

σήμερα εμείς ονομάζουμε κολοκυνθού. ςτην Παναγία, 

οπού και η γέφυρα της κολοκυνθούς, ήταν το τέρμα της 

γραμμής του τραμ.

 κτήματα πολλά βόρεια και δυτικά του κολωνού, κη-

πουρικές συνοικίες, ευλογημένες και πανέμορφες,απέρα-

ντοι ανθόκηποι από τα Πατήσια, και τα κάτω λιόσια μέχρι 

της πεδιάδας του αιγάλεω και της ίεράς όδού. τότε.. 

γιατί ..

τότε υπήρχαν καταπράσινοι λαχανόκηποι, αφού το κυ-

ριότερο ποτάμι του λεκανοπεδίου, ο κηφισός, έδινε ζωή 

και δεν τα άφηνε να διψάσουν. τότε που οι σκιεροί κήποι, 

που αρδεύονται από τον κηφισό ποταμό, είναι αγαπη-

μένος τόπος περιπάτου για τους αθηναίους.

και όταν το τραμ σε έφερνε στους κήπους, και οι μυ-

ρουδιές της εύφορης γης σε ζάλιζαν, από τους μενεξέδες 

και τις τριανταφυλλιές,από τα χρυσάνθεμα και τα γαρύ-

φαλλα, το νεράκι του κηφισού, πηγή ζωής, σου έκανε 

παρέα με το φεγγάρι να παρακολουθεί και να μην θέλει 

να αφήσει τον παράδεισο.

και τις παρέες των αθηναίων, που συρρέουν από όλη 

την αθήνα στις όχθες του κηφισού, εκεί, στο εξοχικό 

κέντρο, ροσινιόλ, πέρα στην δυρραχίου, στα ςεπόλια για 

χορό και γλέντι . 

Όταν όμως νευριάζει ο θεός, επειδή δείχνεις ασέβεια 

και περιφρόνηση και αδιαφορία, σε εκδικείται σπέρνοντας 

την καταστροφή, όπως έγινε στην μεγάλη πλημμύρα του 

1896, όπου τα νερά του αφήνιασαν και ξέρναγαν λάσπη 

καταπλακώνοντας σπίτια και ανθρώπους.

τα ορμητικά νερά δεν λυπήθηκαν κανέναν, τόσο θυμό 

κουβάλαγαν. « όι λαχανόκηποι σκεπάστηκαν από λάσπη 

ερυθρόχρουν, παρά πέρα δένδρα κατακείμενα με τας ρίζας 

εκτός εδάφους, αι οικογένειαι της κολοκυνθούς ωδηγή-

θησαν εις την επί της οδού κολοκυνθούς και παρά τον 

εσταυρωμένον οικίας όπως διέλθουν την νύκτα. . Η ορμή 

του ρεύματος ήτο τοιαύτη ώστε τούτο εξήλθε της κοίτης 

και μέρος μεν αυτού εξηκολούθησε τον δρόμον του, μέρος 

δε επλημμύρισε τους αγρούς και έφθασε μέχρι τού επί της 

οδού κολοκυνθούς γνωστού φούρνου. εν τη ορμή του δε 

παρέσυρε και κατέρριψε την οικίαν Βουτσαρά, της οποίας 

οι κάτοικοι κατόρθωσαν να διαφύγουν τον κίνδυνον εγκαί-

ρως εγκαταλιπόντες αυτήν. τα μόνα βεβαιωθέντα θύματα 

εν κολοκυνθού είνε ικανά ζώα ήτοι ίπποι, ημίονοι και βόες 

τούς οποίους έπνιξεν ο κηφισός...». έτσι περιέγραφε την 

καταστροφή η εφημερίδα εμπρός τον νοέμβριο του 1896. 
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Η εκκλησία του ςταυρού, ο Άγιος νικόλαος, του έμεινε 

και το όνομα, ο Άγιος νικόλας ο χωστός, η Παναγία, κα-

λύφτηκαν από λάσπες και χώματα.

και σήμερα ; ςτεγνό ποτάμι αδάκρυτο κάτω απ› την 

πόλη τρέχει και η αθήνα του σήμερα είναι η μόνη πρωτεύ-

ουσα στην ευρώπη πού έχει ποτάμι αναξιοποίητο, βου-

τηγμένο στα απόβλητα, και πνιγμένος στα μπάζα, ντρο-

πιασμένη πληγή σκεπασμένη, για να κρύβει την ασυδοσία 

και την τεράστια ευθύνη των κατοίκων της.

ςεπτεΜβρΙος 
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Νίκος Πλουμπίδης

Μια τραγωδία με τα μάτια της γειτονιάς

Η 25η νοεμβρίου του 1952, μια ανάσα χρόνος από τον 

Eμφύλιο, που τόσο έντονα έζησε η συνοικία, είχε ήδη 

ξεκινήσει και έμελλε να μείνει αξέχαστο, να μείνει στην 

Iστορία, στην οδό Πρεβέζης του κολωνού, στην πάνω γει-

τονιά, με τα χαμηλά σπίτια και τις μεγάλες αυλές, στα 

πόδια του ίππείου κολωνού, και λίγο πριν από το ένωμα 

με την ίωαννίνων. τίποτα δεν έδειχνε πως τις επόμενες 

ημέρες η γειτονιά θα ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, 

δίπλα ακριβώς από τα δημοσιεύματα που ενημέρωναν τον 

λαό της αθήνας και του Πειραιά για τη μεγαλειώδη και 

ενθουσιώδη υποδοχή που ετοίμαζε στον αγαπημένο 

εθνάρχη και φίλο πρόεδρο της τουρκίας τζελάλ μπαγιάρ 

ένας άλλος εθνάρχης, ο δικός μας, ο στρατηγός αλέξαν-

δρος Παπάγος.

ςτη γειτονιά του κολωνού ζούσαν απλοί άνθρωποι, με 

κρυφά ή φανερά πάθη, με συμπεριφορές άλλοτε γλυκές, 

άλλοτε βίαιες, αλλά με παραδείγματα αυτοθυσίας, κολω-

νιώτες που δεν δίστασαν να αφιερώσουν τη ζωή τους για 

ιδανικά που τα κουβαλούσαν από τους προγόνους τους. 
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Η ζωή είχε νόημα, όταν ζούσαν ελεύθεροι, ειρηνικά, σε 

μια ανεξάρτητη και δημοκρατική χώρα. Πολλοί την έχα-

σαν, πολλοί προδόθηκαν, οι μνήμες όμως δεν σβήστηκαν.

ςτην οδό Πρεβέζης 14 και αρυμάνθου της συνοικίας 

του κολωνού, τη μικρή μόσχα της αθήνας, όπως την 

αποκαλούσε ο πατέρας μου, ανακαλύφθηκε από την 

ασφάλεια το τελευταίο κρησφύγετο ενός αγνού αγωνιστή, 

του νίκου του Πλουμπίδη, ενός ανθρώπου που στις μνή-

μες πολλών θα μείνει για το σπάνιο πολιτικό του θάρρος, 

το εξαιρετικό του ήθος, την αυταπάρνηση με την οποία 

αντιμετώπισε τις βαριές κατηγορίες που εκτόξευσαν ενα-

ντίον του τόσο οι σύντροφοί του όσο και το μετεμφυλιακό 

καθεστώς, αντίδραση εκείνης της σκοτεινής εποχής, που 

εννοούσε να κρατά από το 1947 στην παρανομία αυτούς 

που έδωσαν την ψυχή τους και πάλεψαν ενάντια στους 

ναζί κατακτητές.

αυτός ήταν ο νίκος Πλουμπίδης, κόκκινος δάσκαλός, 

ο εύψυχος Πλουμπίδης, όπως ήταν γνωστός στο πανελλή-

νιο και το εξωτερικό, όπως τον αποκαλούσε και ο διευθυ-

ντής της αστυνομίας Πόλεων παρά τω ύπουργείω εσωτε-

ρικών, Πανόπουλος. 

τον συνέλαβαν σε σπίτι όπου οι ένοικοι με αυτοθυσία 

προσέφεραν στον κυνηγημένο παράνομο, αθόρυβα, τη 

βοήθειά τους.

εγινε μεγάλος ντόρος. Βούιξε ο τόπος, η γειτονιά πε-

ρικυκλώθηκε από ασφαλίτες με πολιτική περιβολή, ζητού-

σαν ταυτότητες και εξηγήσεις. τα παράθυρα κλειστά, 

αλλά οι ανάσες από μέσα παρακολουθούσαν και, αφού δεν 

σε έβλεπαν, δεν μπορούσαν να σε κατηγορήσουν για κα-

τασκοπία με τον αναγκαστικό μεταξικό νόμο 375 του 1936, 

σύμφωνα με τον οποίο, ακόμα και σε ειρηνική περίοδο, 

μπορεί να καταδικαστεί κάποιος από στρατοδικείο ακόμα 

και σε θάνατο για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. το 

πρόσχημα της κατασκοπίας ήταν πολύ εύκολο να το φο-

ρέσεις και να μείνει ένα με το σώμα σου, με την ύπαρξή 

σου, ακόμα και μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. 

κάθε άλλο παρά ειρηνική περίοδος ήταν. αλλά αυτούς 

που ενδιέφερε ευρίσκοντο μακριά, σε εξορίες και μακριά 

από την πατρίδα. Η γειτονιά μάθαινε τα νέα από τα δημο-

σιεύματα. όι περισσότεροι έλεγαν πως δεν γνώριζαν τη 

δράση του. όκτώ χρόνια τον έψαχνε η ασφάλεια σε όλες 

τις γειτονιές της αθήνας, στην καλλιθέα, στο Παλαιό 

Φάληρο, στη Γλυφάδα, με ανιχνευτές που συλλάμβαναν 

σήματα παράνομων ασυρμάτων, μηχανήματα χαρισμένα 

από τους υποστηρικτές της κυβέρνησης, των αμερικάνων. 

ασφάλεια αθηνών για την κολοσσιαία επιτυχία του επί 

οκτώ έτη καταζητούμενου αρχικομμουνιστή νικολάου 

Πλουμπίδη, μέλους της κεντρικής επιτροπής του κκε και 

αρχηγού του εδώ εργαζόμενου κλιμακίου του. ςυγχαρη-

τήρια στην ηγεσία για την έμπνευση και καθοδήγηση των 

υπουργού εσωτερικών λυκουρέζου, του Πανόπουλου, του 

τσαούση, του ρακιντζή, του κροντήρη, του αγγελόπουλου 

και, φυσικά, στο τοπικό ίε΄, που φωτίστηκε και αυτό από 

τη δόξα και πήρε τα πάνω του. εγραφαν με λεπτομέρεια 

για τη ζωή του παράνομου στελέχους του κκε με το συν-

θηματικό νούμερο 38. ετσι έμαθαν για τον νίκο τον Πλου-
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μπίδη και όσοι δεν τον γνώριζαν. μαζί του συνέλαβαν και 

τις δύο γυναίκες, που τον έκρυβαν. ςτη μία, την ειρήνη 

χ, ανήκε το σπίτι, τέως υπάλληλος του Γες, και οι κάτοι-

κοι της οδού Πρεβέζης έπεσαν από τα σύννεφα, αφού 

ποτέ δεν είχε κρύψει τα φρονήματά της. όικογένεια ύπε-

ρήφανων εθνικοφρόνων. Η άλλη, η νότα δ., στην ανάκρι-

ση έπεσε σε αντιφάσεις και δεν έπεισε τον Πανόπουλο. 

τον καταζητούμενο τον σύστησε ως συγγενή, άρρωστο, 

σε προχωρημένο στάδιο φυματίωσης, δεν ήθελε να βλέπει 

κανέναν, κλεισμένος στο ένα από τα τρία δωμάτια του 

σπιτιού της ειρήνης χ. 

ό μυστηριώδης ήταν ο νίκος Πλουμπίδης, που γεννή-

θηκε στα λαγκάδια Γορτυνίας την Πρωτοχρονιά του 1903. 

ςπούδασε στο διδασκαλείο Πύργου Ηλείας και διορίστηκε 

δάσκαλος στη Βούρμπα (μηλέα) ελασσόνας το 1924. Πα-

ρέμεινε στην εκπαίδευση έως το 1929, οπότε και απολύ-

θηκε λόγω της ένταξής του και της δράσης του στο κομ-

μουνιστικό κόμμα ελλάδας, από το 1925. εξορίστηκε στον 

αγιο ευστράτιο το 1939, στη Φολέγανδρο το 1941, όπου 

και αρρώστησε από φυματίωση, αρρώστια σε προχωρη-

μένο στάδιο.

από τις φυλακές των φυματικών στη ςωτηρία βρέθηκε 

στην τρίπολη, δραπέτευσε το 1942, και από τότε τον έψα-

χναν για να διακόψουν την παράνομη δράση του, αφού 

είχε αναλάβει ως ο σπουδαιότερος παράγοντας του κκε 

στην ελλάδα, παραμένοντας με αυτόν τον τίτλο μέχρι της 

απελευθέρωσης από τον ναζιστικό ζυγό. Η δίκη του στο 

στρατοδικείο της αθήνας θα αρχίσει στις 24 ίουλίου 1953. 

μαζί του θα δικαστούν και η ειρήνη χ., καθώς επίσης 

μαζί του δίκαζαν ερήμην και τους ν. Ζαχαριάδη, Γ. ίωαν-

νίδη, Β. μπαρτζιώτα, και θα καταδικασθεί δύο φορές σε 

θάνατο, για εσχάτη προδοσία. ό νίκος Πλουμπίδης δεν 

λύγισε ποτέ και δεν απαρνήθηκε το κόμμα του ούτε και 

την ηγεσία, που τον πλήγωσε, δεν κατηγόρησε ποτέ. Η 

εντιμότητά του, ο άδολος και αγνός χαρακτήρας του, αλ-

λά και η αφοσίωσή του στο κόμμα θα μείνουν στην ίστορία 

με τη φράση του: τιμή μου, η τιμή του κόμματος. Θα 

εκτελεστεί στις 14 αυγούστου 1954, στο δαφνί, φωνάζο-

ντας «Ζήτω η ελλάς» και τραγουδώντας τη «διεθνή».

ό νίκος Πλουμπίδης είναι η κορυφαία περίπτωση τρα-

γικού ήρωα, που βρέθηκε έστω και για λίγο στη γενέτειρα 

του ςοφοκλή. ίσως ως άλλος όιδίποδας περιμένει έναν 

νέο ςοφοκλή για να τιμήσει την αξιοπρέπεια που τον φώτι-

ζε μέχρι το τέλος.



οκτώβρΙος 
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Στην οδό Ισμήνης του ονείρου

την μάνδρα του αγησίλαου δεν μπορούσε κανένας να την 

πλησιάσει. από πλίθρα ψηλή, άγρια με τα ξερά χορτάρια 

να προεξέχουν, πάνω στον μακρύ χωματόδρομο της ίσμή-

νης που ένωνε τον ΄ίππειο κολωνό με τον αρχαίο λόφο 

της ευχλόου δήμητρας, τον λόφο ςκουζέ.

 δυο τρία πατήματα από τον τοίχο και πολύ ήταν. απα-

γορευόταν και το κρυφοκοίταγμα από τους περίεργους της 

γειτονιάς, που έγιναν περίεργοι από αγάπη,μετά τον 

πρόωρο χαμό της αγαπημένης του ίφιγένειας. Έκλεισε και 

σφάλισε την πράσινη σιδερένια πόρτα με τα ανάγλυφα 

πουλιά του έρωτα, δεξιά και αριστερά, έκλεισε την γειτο-

νιά απέξω και άφησε τα κλαδιά της ακακίας να κρέμονται 

και να μπερδεύονται με αυτά της μουριάς και της συκιάς. 

μπερδεμένα πράγματα, μπερδεμένες σκέψεις, δεμένες 

κόμπο με σφίξιμο στην καρδιά.

καθημερινές παρουσίες στην μάνδρα, το ερωτευμένο 

ζευγάρι των γάτων.

απολάμβαναν την ατίθαση ομορφιά του κήπου, παρακο-

λουθούσαν την κίνηση, και επειδή ήταν μαθημένοι να 
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κρυφακούνε, γνώριζαν με το νι και με το σίγμα τι γινόταν 

στην αυλή. αλλά δεν μαρτύραγαν. μόνο νιαούριζαν και 

η γειτονιά καταλάβαινε ότι έκλεβαν τα παραμιλητά του 

αγησίλαου, που δεν μπορούσαν να μεταφράσουν και πε-

ρίμεναν υπομονετικά την επιστροφή του . ςτ› αυτιά τους 

έφτανε μια μουρμούρα, από τον αγησίλαο που μιλούσε 

ολομόναχος.

ςτην οδό ίσμήνης του κολωνού, οι εποχές άλλαζαν και 

το καταλάβαινες αμέσως από τις μυρουδιές. Πες το χώμα 

του δρόμου, πες το άρωμα από τον λόφο του ςκουζέ, πες 

το κελαίδημα των πουλιών από τον λόφο του ίππείου κο-

λωνού, πες τα χρώματα των λουλουδιών, το αγιόκλημα, 

το γιασεμί, από τους κήπους των χαμηλών σπιτιών. 

Πάντως το καταλάβαινες αμέσως.

Η Άνοιξη ήταν αυτή που κτύπησε και την αφροδίτη , 

την έκανε να χάσει την υπομονή της. ςτην ανυπόμονη 

δυνατή φωνή της, τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο, διαπέρα-

σε την μάνδρα και δυνάμωνε από την ανάγκη να τον δει, 

τόσο που παρά λίγο να του τρυπήσει τα αυτιά. τα λόγια 

της φτάσανε καθαρά στ’ αυτιά του. δυστυχισμένε! του 

είπε …Θα σε ρημάξει η απελπισία.

της άνοιξε δίχως να μιλήσει.” Άφησέ με. Θέλω να μεί-

νω μονάχος.”το σαγόνι του έτρεμε απ’ το παράπονο. Η 

λύπη του άνδρα, μετατράπηκε σε παράπονο μικρού αγο-

ριού. Η γειτονιά παρακολουθούσε, στην αρχή πίσω από 

τα μισόκλειστα παράθυρα, μετά βγήκε στο δρόμο, στην 

ίσμήνης του κολωνού, στον δρόμο τον μαθημένο σε χα-

ρές,λύπες, αγωνίες, έγνοιες και μάχες. Ήταν κάτι σαν 

προαπάντημα. Η παρουσία τους του φαινότανε αλλόκοτη, 

αλλά συνειδητοποίησε πόσο του είχαν λείψει.

το ερωτευμένο ζεύγος των γάτων, άκουγε τις μελωδίες 

των πουλιών από τον κήπο και νιαούριζαν προσπαθώντας 

να καταλάβουν τον χαρούμενο ρυθμό της μελωδίας. μετά 

πρόσεξαν τον ήλιο,που του χρύσιζε τα χέρια, και ξαφνικά 

άκουσαν την καμπάνα, από την εκκλησιά του αγίου αιμι-

λιανού, που χτύπησε δώδεκα φορές. την άκουσε και ο 

αγησίλαος αυτήν την μελωδία,για πρώτη φορά μετά από 

τόσο καιρό. Ξαναγύρισε στην ζωή, εκεί στην αγαπημένη 

του γειτονιά, εκεί στο δρόμο της ίσμήνης, με τα χαμηλά 

σπίτια και τους κήπους με το αγιόκλημα και το γιασεμί 

κάτω από έναν τρυφερό αλλά αβάστακτο ουρανό.



νοεΜβρΙος 
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Η στάση εχει την δική της ιστορία

μερικά πράγματα τελικά δεν μπορείς να τα αποφύγεις. 

Όπως,για παράδειγμα,το να περιμένεις το λεωφορείο και 

να ανοίγεται ο νους σου στο ταξίδεμα μιας άλλης εποχής. 

τι απομένει σήμερα από αυτό το παρελθόν; μια στάση 

λεωφορείου. μια πέτρινη πινακίδα στον τοίχο του Βε-

ρόπουλου. από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων 

στον κηφισό, ανηφορίζοντας την οδό δράκοντος,το λεω-

φορείο της γραμμής, 051- ακαδημία Πλάτωνος πραγμα-

τοποιεί την στάση « μαυρομμάτη». Η στάση του μαυ-

ρομμάτη λοιπόν, καταγράφεται στους χάρτες της πόλης, 

διαβάζεται και εκφωνείται και θα εκφωνείται από κατοί-

κους, επισκέπτες της περιοχής,καθημερινά και για πάντα.

Ποιος είναι όμως ο μαυρομμάτης τον οποίο τιμούμε 

ολοι εμείς οι της ακαδημίας Πλάτωνος δίνοντας το όνομά 

του ? αυτός ηταν και ο λόγος που θέλησα να συναντηθώ 

και να μιλήσω μαζί του. μια συζήτηση που ξεκίνησε με 

ένα πλατύ χαμόγελο, που σου προκαλεί ένα υπέροχο συ-

ναίσθημα αφού μπορείς να καταλάβεις με απλά λόγια-

,όποια ιστορική περίοδο θελήσεις.

ό κ. απόστολος χρ. μαυρομμάτης,(ταμός) παντο-

πώλης,διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πα-
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ντοπωλιακών εταιρειών ςυνεταιρισμών κοινοπραξίας ελ-

λάδος ΠεΠεςκε και της ςυνεταιριστικής Ένωσης μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων «αΘΗνα market εΠε». 

ςτο γραφείο του, οι φωτογραφίες των γονιών του,χρή-

στου και Βασιλικής μαυρομμάτη,από το ορεινό χωριό 

τζούρτζια του ασπροποτάμου του νομού τρικάλων. αν-

θρωποι που μόχθησαν και έστησαν το σπιτικό και το πα-

ντοπωλείο τους στην γωνία Πλάτωνος και κρατύλου. το 

παντοπωλείο της οικογένειας στη γωνία Πλάτωνος και 

κρατύλου στάθηκε η αφορμή όχι μόνο να «βαπτισθεί» σε 

στάση λεωφορείων της γραμμής 051-ακαδημία Πλάτωνος 

«ςτάση μαυρομμάτη» αλλά ενέπνευσε και τον Γιώργο Ζα-

μπέτα που τραγούδησε «ςτου μαυρομμάτη τη γωνιά, στη 

βρύση του λεμπέση.

ό κ.μαυρομμάτης παρακολουθεί τις αλλαγές, ή μάλλον 

τη μετάλλαξη, της γειτονιάς του, της συνοικίας του, της 

πόλης του, των ανθρώπων. Παρακολουθεί μ› ένα βλέμμα 

τρυφερό και λυπημένο ταυτόχρονα. ό απόστολος μαυ-

ρομμάτης, κάνει συγκρίσεις με το παρόν. Θυμάται και δεν 

εγκαταλείπει μια ποιητική διάθεση που προσθέτει μια μο-

ναδική ομορφιά στις ιστορίες του, χωρίς να τις βαραίνει, 

να τις δραματοποιεί ή να τις εξωραΐζει. το παντοπωλείο 

μαυρομμάτη στην ακαδημία Πλάτωνος ηταν το πρώτο 

πανελλαδικά που δημιούργησε πλήρες τμήμα κατεψυγ-

μένων προϊόντων με τα περίφημα κατεψυγμένα ψάρια με 

την επωνυμία εύαΓΓελίςτρία .Η κοινωνική προσφορά 

των αδελφών αποστ.και κων/νου μαυρομμάτη μεγάλη. 

τρανή απόδειξη η ευχαριστήρια επιστολή του διευθυντή 

του 6όου δημόσιου δημοτικού ςχολείου ί. Παπαμιχαήλ, 

για τα πλούσια δώρα στους αριστεύσαντες μαθητές το σχο-

λικό έτος 1958-19859 .(το σχολείο βρισκόταν τότε πάνω 

στην σημερινή μικρή πλατεία της οδού κρατύλου.)

 ό κ.μαυρομμάτης υποστηρίζει με θέρμη ότι ο παντο-

πώλης δεν τολμούσε τον παλιό καιρό να προσφέρει προϊ-

όντα δεύτερης διαλογής, αφού πρώτα τα δοκίμαζε και 

μετά τα έβαζε μέσα στο μαγαζί του, το λάδι, τη φέτα, τη 

λακέρδα και τις σαρδέλες.

Για τα σημερινά μέτρα ελέγχου δεν έχει όμως και την 

καλύτερη εικόνα, λόγω έλλειψης δυνατότητας ελέγχου του 

μαγαζάτορα στα τυποποιημένα προϊόντα. αξίζει να ση-

μειωθεί ότι στο υπόγειο ή στα πατάρια του μαγαζιού κοι-

μόντουσαν οι παραγιοί, οι γνωστοί ως μπακαλόγατοι που 

έρχονταν από το χωριό για μια καλύτερη τύχη στην αθή-

να.. χρόνια δύσκολα που ταυτίστηκαν με ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες λευκώματος της παλιάς αθήνας και δια-

δέχτηκαν ευτυχισμένα χρόνια δημιουργίας και ένωσης των 

δυνάμεων των παντοπωλών. όι καλύτερες μέρες ήρθαν 

με την ίδρυση της «Προμηθευτικής Ένωσης Παντοπωλών 

αθηνά Market» που σκοπό είχε κατά κύριο λόγο τον εφο-

διασμό των μελών σε χαμηλές τιμές. Η πρωτοβουλία ευο-

δώθηκε και στη συνέχεια οι παντοπωλειακοί συνεταιρισμοί 

δημιούργησαν τα δικά τους υπερκαταστήματα ιδιοκτησί-

ας αΘΗνα S/M εΠε, 17 στην αττική και 7 στην επαρχία. 

τα υπερκαταστήματα των παντοπωλειακών συνεταιριστι-

κών ενώσεων σε όλη την χώρα ήταν περισσότερα από 100 

.Όμως στα τέλη του 1993, η αγορά άλλαξε και τα μαύρα 
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σύννεφα του σκληρού ανταγωνισμού με την είσοδο των 

ξένων επιχειρήσεων στον κλάδο. τις συνθήκες περιγράφει 

γλαφυρά ο κ.μαυρομάτης στο βιβλίο του διευκρινίζοντας 

ότι μετά τα 30 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της «αΘΗ-

να MARKET», η παλιά γενιά παντοπωλών δεν μπορούσε 

να βρει διαδόχους οπότε κι αναγκάστηκε να παραιτηθεί 

του αγώνα της πουλώντας τον κόπο μιας ζωής σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. και εμείς ως πελάτες στριμωχτήκαμε στα 

μεγάλα καταστήματα, για να ψωνίσουμε κρέατα, λαχανι-

κά, τυριά, μανταλάκια και γλάστρες. ςπρώχνουμε ανώνυ-

μοι και ανενόχλητοι καροτσάκια που τα γεμίζουμε ωραίες 

ταμπέλες και χημικά. Η λιτότητα μπορεί να αποτελέσει 

ευκαιρία να αναζητήσουμε πέρα από τις οικονομικά συμ-

φέρουσες λύσεις, να θυμηθούμε τις μυρωδιές του τυριού, 

του βαρελίσιου κρασιού αλλά να νιώσουμε την ζεστασιά 

της ανθρώπινης επαφής με τον μπακάλη. ςτο κάτω-κάτω, 

ζουν και κάποιες οικογένειες παραγωγών, υπογραμμίζο-

ντας την ηθική και ανθρώπινη πλευρά μιας επιχείρησης.

ευχαρίστησα τον κο απόστολο μαυρομμάτη,φού με 

ρομαντική διάθεση και προθυμία μου άνοιξε ένα αρχείο 

γεύσεων από μπακάλικα περασμένων δεκαετιών τα οποία 

δεν υπάρχουν πλέον.

Γιατί οι περισσότεροι από εμάς αγνοούν,ότι η γεύση 

είναι η πιο εκλεκτή των αισθήσεων, μόνο που ένας μπα-

κάλης γνωρίζει, πώς να την κανακέψει.

ΔεκεΜβρΙος 
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Οι ομορφοκκλησιές μας 

Έχει χρώμα η ευτυχία ; Για την όμορφη νύφη που κατέβαι-

νε τρέχοντας τα μαρμάρινα σκαλοπάτια του αγίου αιμι-

λιανού, στον λόφο ςκουζέ, ναι, είχε .Ήταν το λευκό, το 

χρώμα του νυφικού της, το χαμόγελο στο πρόσωπο των 

γονιών της, των παππούδων της, που και εκείνοι είδαν το 

ίδιο χρώμα της ευτυχίας τους, όταν κατέβαιναν, πολλά 

χρόνια πριν, τα μαρμάρινα σκαλιά της ίδιας ιστορικής και 

πολύ παλιάς εκκλησίας στον λόφο ςκουζέ.

από τον Άγιο αιμιλιανό ξεκινά το δεύτερο μέρος των 

εικόνων των παλιών εκκλησιών της συνοικίας μας. Βόρεια 

του κολωνού, είναι ο λόφος του αγίου αιμιλιανού . ό αρ-

χαίος λόφος της ευχλόου δήμητρας κατά τους αρχαιο-

λόγους όπου υπήρχε η λατρεία της θεάς. Προ του 1840 ο 

λόφος δεν είχε καμιά σχέση με την τωρινή μορφή του. 

Ήταν μια έκταση χωραφιών, χωρίς βλάστηση . 

 ό αθηναίος πρόκριτος Παναγής ςκουζές πατριώτης, 

αγωνιστής, μετά την αποκατάσταση του ελευθερίας από 

τον τουρκικό ζυγό, είχε βορειοδυτικά του λόφου κήπο 15 

στρεμμάτων, όπου έκτισε και μια εξοχική κατοικία για την 

οικογένεια για τους καλοκαιρινούς μήνες .το 1844,ο γιός 

του Παναγή ςκουζέ, Γεώργιος, αγόρασε και τον νότιο τμή-
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μα του λόφου, το κτήμα μαντρώθηκε, και ο λόφος πήρε 

το όνομα Άγιος αιμιλιανός, αφού στην κορυφή του υπήρ-

χε η εκκλησία. Η κόρη του πήρε το όνομα αιμιλία και εκεί 

θάφτηκε και ο πατέρας του Παναγής. ό Γεώργιος ςκουζές, 

δημιούργησε έναν καταπράσινο παράδεισο φυτεύοντας 

εκλεκτά ελαιόδεντρα, πεύκα, κυπαρίσσια μέχρι και σουλ-

τανίνα σταφίδα . και επειδή δεν επαρκούσε το νερό των 

δύο πηγαδιών που υπήρχαν στο κτήμα, κατασκεύασε δε-

ξαμενή και ανέβαζε το νερό με ατμομηχανή. Η τοπική 

παράδοση αναφέρει ότι ενώ την ημέρα ανέβαζαν το νερό 

το βράδυ εξαφανιζόταν. Η δεξαμενή κτίσθηκε δίπλα από 

την εκκλησία η οποία όμως κατέρρευσε στον σεισμό της 

αθήνας το 1880, και η σωζόμενη εικόνα του αγίου αιμι-

λιανού μεταφέρθηκε στην κοντινό ναό του αγίου μελετί-

ου . από τον Άγιο μελέτη και μέχρι της κατασκευής του 

νέου ναού, μεταφέρονται τα ιερά κειμήλια, για την καθιε-

ρωμένη περιφορά της ιερής εικόνας κάθε 18 ίούλη, ημέρα 

γιορτής του αγίου, στην συνοικία του λόφου. κοντά στην 

δεξαμενή, μέχρι το 1920 ένα καντήλι έκαιε νύκτα μέρα σε 

ανάμνηση της εξαφανισμένης εκκλησίας. νέοι ιδιοκτήτες 

του κτήματος του λόφου,το 1918 ο Πανταζόπουλος και ο 

ςάπαρης, Ηπειρώτες από την ρουμανία με τελευταίο ιδιο-

κτήτη την οικογένεια καστόρχη . ό περίβολος του κτήμα-

τος έφτανε μέχρι την οδό ίωαννίνων, και πάνω από την 

πόρτα του ετοιμόρροπου παλιού τοίχου ήταν στημένος 

παχύς κίονας ο οποίος έφερε την επιγραφή λεόν λεό-

ντός ελεύςίνίός. Παλιά γλυκιά εξοχή η αθήνα, παλιά 

και η γειτονιά του λόφου ςκουζέ, που δέχθηκε στην αγκα-

λιά της μυκονιάτες πρόσφυγες που με κόπους κατασκεύ-

ασαν έναν νέο ξύλινο ναό, στις αρχές του 1930, το 1953 

θεμελιώθηκε ο νέος ναός ο οποίος και εγκαινιάσθηκε, 

πολλά μα πολλά χρόνια αργότερα, το 1973.

ςτην κάτω γειτονιά, στην ακαδημία Πλάτωνα, στην 

συνοικία « ‘αστρυφος » η εκκλησία του αγίου τρύφωνα, 

με τον γλυπτό σταυρό, στις αρχές του προηγούμενου 

αιώνα, είχε δώσει όνομα, σε παντοπωλεία και καφενεία 

της γειτονιάς . Πολλοί περιηγητές προσκυνούσαν το εκ-

κλησάκι αυτό σε ανάμνηση της αρχαίας ακαδημίας . ςτην 

δεκαετία του 1920, ο ιερέας μικρασιάτης από την Φώκαια, 

κατοικούσε με την οικογένεια του εντός του ναού. Πολύ 

παλιό το εκκλησάκι του αγίου τρύφωνα, ανήκε τότε στην 

οικογένεια του χρ. δημητρέλη, παντοπώλη της συνοικίας 

΄αστρυφος, της ενορίας του αγίου τρύφωνα . ό πατέρας 

του ήταν ο πρώτος ο οποίος και το οικοδόμησε το 1875,μέσα 

σε περιβόλια γεμάτα ελιές και αμπέλια και πάνω από αρ-

χαιολογικούς θησαυρούς . ανοικοδομήθηκε αρχές του 

1900, χάνοντας αργά αλλά σταθερά τον χαρακτήρα του, 

φτάνοντας στο σήμερα, να σε στενοχωρεί αφού με ανού-

σιες παρεμβάσεις έχει χάσει εντελώς την γραφικότητά του. 

Η εικόνα της γειτονιάς του αι Γιώργη δεν έχει καμιά 

σχέση με την εικόνα της ίδιας γειτονιάς στις αρχές του 

20ου αιώνα. μια γειτονιά τόσο κοντά στο κέντρο της αθή-

νας αλλά εξοχική, κατάλληλη για να δημιουργεί το Βο νε-

κροταφείο της αθήνας το οποίο καταργήθηκε το 1911, 

κατεδαφίζεται ο περίβολός του για την κατασκευή γη-
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πέδου και μόνο μερικά ψηλά κυπαρίσσια και μερικές ακα-

κίες διατηρήθηκαν. ςτο βόρειο τμήμα του γηπέδου, άρχι-

σαν να οικοδομούν την εκκλησία που γνωρίζουμε όλοι 

σήμερα. το παλιό εκκλησάκι επί της οδού κίμωνος κατε-

δαφίσθηκε λίγο αργότερα. ςε αυτό ακριβώς το σημείο,στον 

αι Γιώργη, ο κούρτιος τοποθετεί τον βωμό του Προμηθέα, 

όπου άρχιζε η ακαδημία του Πλάτωνα.

και στην οδό λενορμάν, η εκκλησία του αγίου κωνστα-

ντίνου του « Παλαιού» κτισμένη από το 1885,και με δωρε-

ές από τους ευσεβείς μαγαζάτορες και κατοίκους της συ-

νοικίας, προσδιορίζει και την ενορία του κολωνού αλλά 

και την στάση του τραμ,της γραμμής 11, που οδηγεί τους 

κατοίκους της αθήνας, σε περιβόλια με πατητήρια,στην 

εξοχή της αθήνας. «Παλαιός» για να διαφέρει από τον νέο 

ναό του αγίου κωνσταντίνου της όμόνοιας, που κτίσθηκε 

μερικά χρόνια αργότερα, 1893. από το παλιό εκκλησάκι-

,είχαν απομείνει, μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, 

δύο κολωνίτσες, οι οποίες χάθηκαν και αυτές γιατί έτσι 

ορίζει η μοίρα . όι πρόχειρες προσθήκες, προσδιορίζουν 

το σήμερα αφού η αρχιτεκτονική παραδοσιακή μνήμη αυ-

τού του τόπου πάντα θα τραυματίζεται.


