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ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 118 (ΕΝΤΟΣ ΝΗΑΡ ΗΣΤ)

ΤΚ 16122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΤΗΛ. 2107218570

WEB www.mikrasiatikos.gr

Email mikrasiatikos05@gmail.com

Αγαπητά μέλη,

Ο Σύλλογος μας δημιουργήθηκε το 2005 στη Καισαριανή μετά από επιθυμία Μικρασιατών
πρώτης και δεύτερης γενιάς, ως ένας Σύλλογος που θα αναδείκνυε την ιστορία της
πατρίδας μας ,τα ήθη και τα έθιμα των Μικρασιατών καθώς οι παλιές γενιές έφευγαν και οι
μνήμες χάνονταν. Πριν από 15 χρόνια με μπροστάρη τον τότε Πρόεδρο Σαράντη Μολυνδρή,
στα πρώτα βήματα βρήκαμε συμπαραστάτη τη δημοτική αρχή του τότε Δημάρχου Σπύρου
Τζόκα ο οποίος παραχώρησε χώρο για την στέγαση του νεαρού εγχειρήματος. Η
παραχώρηση και στήριξη του Συλλόγου συνεχίστηκε και από τις επόμενες δημοτικές αρχές
του Αντώνη Καμπάκα και Γιώργου Κοντόσταυλου χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί κανένα
πρόβλημα.
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Το 2015 με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημόσιου Πρότυπου Παιδικού
Γυμναστηρίου Καισαριανής (Δ.Π.Π.Γ.Κ.) «Νήαρ Ήστ » με πρόεδρο τον τότε Δήμαρχο Ηλία
Σταμέλο, παραχώρησε για στέγαση των γραφείων του Μικρασιατικού Συλλόγου ένα από τα
γραφεία του. Στεγαστήκαμε σε έναν χώρο που το αισθανθήκαμε σαν το σπίτι μας, αφού
όπως αναφέρεται και στο site του Δήμου ΚαισαριανήςÂÂ "Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του
Νήαρ Ηστ δημιουργήθηκαν από την οργάνωση Near-East Foundation, στο πλαίσιο της
αρωγής προς τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, που αποτέλεσαν και τους πρώτους
κατοίκους της Καισαριανής. Το στάδιο εγκαινιάστηκε το 1932 με την επωνυμία “Δημόσιο
Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής” και αρχικά εξυπηρετούσε τους σκοπούς της
οργάνωσης. Το 1939 παραχωρήθηκε στο ελληνικό δημόσιο ως κληροδότημα. Είναι ένα από
τα ελάχιστα γήπεδα που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ είναι ο
εκάστοτε Δήμαρχος της Καισαριανής και Διευθυντής ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας".
Από τότε στέγη του Συλλόγου μας είναι ένα γραφείο στο πρότυπο στάδιο της Νήαρ Ήστ.

Αυτά τα 15 χρόνια, ο Σύλλογος μας ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα, απέκτησε πολλά
μέλη, ένωσε τους Μικρασιάτες εντός και εκτός Καισαριανής, έγινε γνωστός πανελλαδικά,
συνεργάστηκε με το ΚΕΜΙΠΟ, στήριξε εκδηλώσεις του Δήμου μας, μαζικών φορέων της
πόλης μας, συνεργάστηκε με πολλούς μαζικούς φορείς σε πολλές περιοχές της Ελλάδος.
Έφτιαξε ομάδες χορού (ενηλίκων, νέων, παιδιών), διοργάνωσε φεστιβάλ χορών &
χορωδιών, έφτιαξε παιδικά τμήματα χορού μέσα στα σχολεία και πρόσφερε τη γνώση και
την αγάπη του για την παράδοση με εκδηλώσεις και έθιμα σε όλες τις ηλικίες από τους
παιδικούς σταθμούς έως και τα ΚΑΠΗ. Ίδρυσε θεατρική ομάδα και ανέβασε πολλές
θεατρικές παραστάσεις που παρακολούθησε πάρα πολύς κόσμος, παρουσίασε αυτές σε
πολλά μέρη εντός και εκτός Αττικής, δημιούργησε χορωδία με μεγάλη δραστηριότητα εντός
και εκτός της πόλης, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από το
ΚΕΜΙΠΟ επί Δημαρχίας Α.Καμπάκα, οργάνωσε εκδρομές και συναντήθηκε με αδελφά
σωματεία, οργάνωσε εκδρομές «προσκυνήματα» στις αξέχαστες πατρίδες, εξέφρασε την
αλληλεγγύη του για το κύμα προσφύγων, κατέγραψε εμπειρίες και μαρτυρίες, δώρισε στο
Δήμο και στο ΜΕΕΑ εκθέματα, συμμετείχε σε πανεπιστημιακές έρευνες Ελληνικών και
ξένων Πανεπιστημίων, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και ντοκιμαντέρ
που γυρίστηκαν από σχολεία. Έχει συνεργαστεί με όλους τους μαζικούς φορείς της πόλης,
τις παρατάξεις, τα πολιτικά κόμματα, όπου μας έχει ζητηθεί. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν
για ΟΛΟΥΣ γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι αγαθό και πρέπει να είναι για όλους
δωρεάν! Βεβαίως, αυτό γινότανε σε ένα βαθμό εφικτό εξασφαλίζοντας τη στήριξη από την
εκάστοτε δημοτική αρχή.

Σήμερα η διοίκηση της Νήαρ Ηστ με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο μας ζητάει
με τελεσίγραφη επιστολή του, ως πρόεδρος του ΝΠΔΔ Νήαρ Ήστ, να φύγουμε από τα
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γραφεία με το πρόσχημα της πανδημίας και τα προγράμματα του ΥΠΑΙΘ που θα ξεκινήσουν
κάποια στιγμή... Ενημερωθήκαμε για πρώτη φορά τηλεφωνικά την 1η Αυγούστου 2020,
περίοδος που ο Σύλλογος είναι κλειστός και ζητήσαμε να μας ενημερώσουν εγγράφως για
τους λόγους. Η απάντηση ήρθε τελικά με επιστολή στις 9 Νοεμβρίου 2020 ενώ αυτός τελεί
σε αναστολή λειτουργίας, η οποία μας ενημέρωνε για τους λόγους και κατέληγε ότι πρέπει
να αδειάσουμε τα γραφεία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020!

Από την 1η Αυγούστου, ο Δήμαρχος δεν μας είχε αναφέρει τίποτα, δεν είχε καν θέσει το
ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, προφανώς επενδύοντας στον αιφνιδιασμό, εν
μέσω πανδημίας οπότε και ο Σύλλογος μας έχει περιορίσει την δράση του. Από τον
Φεβρουάριο τα γραφεία του Συλλόγου δεν λειτουργούν για τις συναθροίσεις των μελών του,
τηρώντας υπεύθυνα τα περιοριστικά μέτρα, ενώ οι συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνονται διαδικτυακά. Τα γραφεία μας ουδέποτε τα έχουμε χρησιμοποιήσει
πρωί και επομένως δεν υφίσταται το επιχείρημα ότι παρεμπόδιζαν τις αθλητικές
δραστηριότητες του γηπέδου αντιθέτως η διεύθυνση της Νήαρ Ήστ έχει κλειδιά για
ελεύθερη χρήση των χώρων για τους γυμναστές. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι τα
προγράμματα σχολικού αθλητισμού του ΥΠΑΙΘ είναι δύσκολο να γίνουν το επόμενο
διάστημα λόγω της πανδημίας, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι άλλαξε. Ακόμα πιο
λυπηρή είναι η απόπειρα του Δημάρχου να "κρύψει" το ζήτημα από το Δημοτικό Συμβούλιο,
το επιχείρημά του ότι ο Σύλλογος δεν έχει καμία σχέση με τους σκοπούς του
κληροδοτήματος(!) κι ας είναι οι Μικρασιάτες ο λόγος ύπαρξής του, η προτροπή του να
βρούμε λεφτά από τα μέλη μας για να νοικιάσουμε ένα χώρο των ... 100ευρώ (!) και η
πρόθεσή του να μας βάλει σε αντιπαράθεση με άλλους Συλλόγους που αναζητούν χώρο για
να στεγαστούν, εξάλλου, όπως ο ίδιος ανέφερε θα αγοραστεί χώρος κάποια στιγμή για να
στεγάσει τις ανάγκες των φορέων της πόλης που ασχολούνται με την μικρασιατική
παράδοση, οπότε προς τί η τελεσίγραφη έξωση;!

Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο συζήτησε το θέμα μετά από παρέμβαση της
Προέδρου του Συλλόγου, αλλά πήρε και ξεκάθαρη θέση ενάντια στην απόφαση του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Νήαρ Ηστ. Όλες οι
παρατάξεις πλην της Δημοτικής Αρχής στήριξαν το δίκαιο αίτημα του Συλλόγου μας.
Δηλώνουμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια.

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής δικαιωματικά βρίσκεται στο χώρο και θα συνεχίσει
το έργο του, παρά τις απόπειρες παρεμπόδισής του.
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Το ΔΣ
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