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Αγαπητά μέλη,

  

Μπροστά στα δεκάδες μηνύματα στήριξης που έχει λάβει ο Σύλλογος μας από φορείς,
Μικρασιατικούς Συλλόγους, προσωπικότητες και πολλά μέλη προκειμένου να μην
παραδώσουμε τον χώρο όπου μέχρι σήμερα στεγάζεται, αλλά και την θέση όλων των
παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός της Δημοτικής Αρχής, περιμέναμε ο
Πρόεδρος του ΝΠ και Δήμαρχος Καισαριανής να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Νήαρ
Ήστ και να προσπαθήσει να αποτρέψει την προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση,
προτείνοντας έστω μια λύση! Αντ’ αυτού διαβάζοντας κάποιος την ανακοίνωση δικαίως
αγανακτεί. Διαβάζουμε ότι ο Δήμαρχος βλέπει κομματικά συμφέροντα στην πρώτη
ανακοίνωσή μας προσπαθώντας να θολώσει τα νερά, απαντάμε ότι απλά προσπαθούμε με
διάλογο να μην μείνουμε στο «δρόμο»! Ο Δήμαρχος Καισαριανής και Πρόεδρος του Ν.Π.
προσπαθεί να πετάξει την «μπάλα» στην εξέδρα ότι δηλαδή ευθύνεται  το Δ.Σ. του Ν.Π. της
Νήαρ Ήστ που πήρε την απόφαση. Ασφαλώς ο Δήμαρχος και Πρόεδρος έχει ευθύνη και για
την απόφαση του ΝΠ και κυρίως για τη στάση του. Λέει ότι έχει μια ψήφο στην διοίκηση της
Νήαρ Ήστ , ενώ υπάρχουν τρία μέλη από την Καισαριανή, γνωστά στελέχη της ΝΔ, μάλιστα
το ένα και μέλος του συλλόγου μας(!) που θα μπορούσαν να έχουν πράξει διαφορετικά. Η
απόφαση τους να εκδιωχθεί ο Μικρασιατικός Σύλλογος , φαίνεται καθαρά ότι είναι
προσχεδιασμένη και εκδικητική. Μία πράξη που παίρνει σάρκα και οστά με πρόσχημα την
πανδημία, αλλά και μπροστά στον εορτασμό για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική
καταστροφή, δηλαδή να εμποδίσει , να δυσκολέψει το έργο του Συλλόγου.

  

      

  

Φίλοι και φίλες, αγαπητά μας μέλη,
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Ζήσαμε τα προγράμματα που έκανε η Νήαρ Ήστ όλα αυτά τα χρόνια. Οι γυμναστές
χρησιμοποιούσαν τα γραφεία του Συλλόγου απρόσκοπτα, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί
κανένα πρόβλημα. Όπως είναι γνωστό, το πρωί ο Σύλλογος δεν λειτουργεί και οι
συναντήσεις με τα μέλη γίνονταν κάθε Τετάρτη απόγευμα. Από αρχές Μαρτίου 2020 οι
δραστηριότητες του Συλλόγου έχουν ανασταλεί λόγω πανδημίας. Η μοναδική μας δράση
ήταν η αναβίωση του Κλήδονα τον Ιούνιο σε συνεργασία με τον Δήμο μέσο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
–Α.Σ.Ι. με όλα τα υγειονομικά μέτρα . Άρα, δεν ενοχλεί σε τίποτα στα εκπαιδευτικά
προγράμματα που θα γίνουν, όταν αυτά επιτραπούν. Αυτό που ενοχλεί είναι η δράση του
Συλλόγου και το γεγονός ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στις ομάδες συμμετέχουν δωρεάν!
Φτάνει στο σημείο η ανακοίνωση του Δημάρχου να χαρακτηρίζει «επαίτη» τον Μικρασιατικό
Σύλλογο γιατί εδώ και 15 χρόνια συνεργάζεται με τον Δήμο Καισαριανής, λόγω της
καταγωγής και υπεράσπισης της ιστορικής μνήμης. Είναι ανέντιμο από τον Δήμαρχο
Καισαριανής που προσπαθεί να φέρει σε αντιπαράθεση τους Συλλόγους της πόλης μας,
κάνει ένα ακόμα λάθος προσπαθώντας να ταυτίσει τον Μικρασιατικό με την προηγούμενη
διοίκηση. Ψέματα κύριε Δήμαρχε, όπως προαναφέραμε ο Σύλλογος είχε συνεργασία με
όλους τους Δημάρχους και Προέδρους του Ν.Π. της Νήαρ Ήστ, από την ίδρυση του που δεν
είναι ούτε της ίδιας παράταξης, ούτε ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Ο Σύλλογός μας δεν είναι
κομματικό όργανο κανενός αλλά η ζωντανή έκφραση της μνήμης ΟΛΩΝ των πολιτών της
Καισαριανής. Όλοι είμαστε πολιτικοποιημένοι άνθρωποι και συμμετέχουμε με ανιδιοτέλεια
σε αυτή την προσπάθεια. Κανείς δεν κρύφτηκε ποτέ αλλά και κανείς δεν πρέπει να βλέπει
φαντάσματα. Καλούμε τους Καισαριανιώτες να πυκνώσουν τις γραμμές του συλλόγου μας
αλλά και όλων των αθλητικών, πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας. Θέλουμε μια
συμμετοχική και δημοκρατική τοπική κοινωνία. Θέλουμε να ζούμε ο ένας πλάι στον άλλο και
να μην καταλήξουμε μοναχικές υπάρξεις σε μια κοινωνία που αποθεώνει το κέρδος, αλλά
προωθεί τις ανθρώπινες αξίες!

  

Με πρόσχημα την πανδημία, φίλοι και φίλες, στήνουν νέους όρους σχέσης φορέων με την
εκάστοτε δημοτική αρχή. Για να δυσκολέψει και να βάλει εμπόδια στην δράση τους. Μας
λέει η δημοτική αρχή ότι δεν είναι υποχρεωμένη να συνδράμει αλλά είναι φιλεύσπλαχνη και
αν το κάνει πρέπει να την ευχαριστούμε. Μήπως τέλος βάζοντας μπροστά έναν Σύλλογο,
τον Μικρασιατικό αρχίζει να ξηλώνει το πουλόβερ; Ποιος είναι ο επόμενος; Και τώρα ο
«Ανεξάρτητος» Μικρασιάτης, Καισαριανιώτης , Δήμαρχος , αποπειράται να χωρίσει τους
Συλλόγους σε δικούς του και μη, ζητώντας υποταγή προκαταβολικά, προσπαθεί δηλαδή να
διχάσει τον Μικρασιατικό κόσμο, και αντί να κάνει πράξη όπως λέει τη θέση του για
στέγαση όλων των Μικρασιατικών Συλλόγων, «ξεσπιτώνει» και αυτόν που του έχει
παραχωρηθεί, γιατί έχει κάνει λάθος να είναι ενεργός, πολυμελής, να παρέχει δωρεάν
μαθήματα σε όλα τα μέλη του!

  

Κύριε Δήμαρχε, σταματήστε να μας αποκαλείτε «ιδιωτικό σύλλογο»!  Είμαστε ο
Μικρασιάτικος Σύλλογος Καισαριανής που γεννήθηκε μέσα από την αγωνία των
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Μικρασιατών πρώτης και δεύτερης γενιάς, αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε μέσα και έξω από
την Καισαριανή . Όλες οι παροχές στα μέλη μας θα συνεχίσουν να είναι δωρεάν, γι’ αυτό
απλώς σας καλούμε για μια ακόμα φορά, να πραγματοποιήσετε συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Ν.Π. Δ.Π.Π.Γ.Κ. με την παρουσία αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Μικρασιατικού Συλλόγου, να
συζητήσουμε το θέμα , με μία συγκεκριμένη πρόταση: Μέχρι ο Δήμος να βρει αξιοπρεπή
χώρο να στεγάσει τον Μικρασιατικό Σύλλογο Καισαριανής και τους άλλους Συλλόγους, για
να μπορέσουν να συνεχίσουν την προσπάθεια στήριξης και ανάδειξης της Μικρασιατικής
κληρονομιάς, να παραμείνει στον σημερινό χώρο. Αν και πάλι τα μέλη της διοίκησης της
Νήαρ Ήστ δεν πεισθούν να άρουν την απόφασή τους έως ότου ο Δήμος βρει αξιοπρεπή
λύση, σας καλούμε να στηρίξετε το δίκαιο αίτημα μας και να απαιτήσουμε συνάντηση με τον
υπεύθυνο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  

Το Δ.Σ.
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