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Κ
λειστή παραµέ-
νει η πόρτα για
την πρόσβαση
στο βυζαντινό
εκκλησάκι που

βρίσκεται στο κτήµα Γερου-
λάνου και η οµάδα των αρ-
χαιολόγων µαζί µε τον π.
∆ιονύσιο Κατσούλη, έµεινε
εκτός του περιφραγµένου
χώρου. Ο π. δηµοτικός
σύµβουλος Αλίµου κ. Αρι-
στείδης Θωµόπουλος, µε
αφορµή το ρεπορτάζ του
ΠΑΛΜΟΥ που δηµοσιεύτηκε
σε προηγούµενο φύλλο,
µας έστειλε την κάτωθι επι-
στολή µέσα στην οποία ανα-
φέρει ενέργειες που
συντελέστηκαν στο παρελ-
θόν και µέσα από αυτή την
ιστορική αναδροµή φτάνει
στις εξελίξεις του σήµερα,
ζητώντας το εκκλησάκι «Να
καταστεί ελεύθερα επισκέ-
ψιµο το µνηµείο του Ναού,
ώστε να µπορέσουν να το
απολαύσουν, ως ναό αλλά
και ως στοιχείο του ιστορι-
κού ανθρωπογενούς περι-
βάλλοντος, όλοι οι πολίτες».

Άλιµος  14η Ιουνίου 2013 
Προς
Την εφηµερίδα «Ο ΠΑΛΜΟΣ
της Γλυφάδας»
Γρ. Λαµπράκη 13 ΓΛΥΦΑ∆Α
-------------------------------------- 

Κυρία ∆ιευθύντρια,
Έλαβα µε ευχαρίστηση,

το φύλ. της 8.6.2013 της έγ-
κριτης εφηµερίδας σας, και
διάβασα µε ενδιαφέρον το
εξαιρετικό ρεπορτάζ µε
τίτλο «Αγώνας για την πρό-
σβαση στο Βυζαντινό εκ-
κλησάκι στο κτήµα
Γερουλάνου – Άλλη µια επί-

σκεψη και . . . . .  η πόρτα
κλειστή», µε τις φωτογρα-
φίες πολιτών και της οµά-
δας αρχαιολόγων, ως και
την περιλαµβανόµενη σε
αυτό επιστολή του πρεσβύ-
τερου-αρχαιολόγου ∆ιονυ-
σίου Κατσούλη, από την
οποία προκύπτει ανάγλυφο
το αµέριστο ενδιαφέρον
του για τη µελέτη/ ανάδειξη
του µνηµείου. 

Αφορµή για την
παρούσα, αποτέλεσε η,
στην επιστολή εκείνη, εκ-
φραζόµενη προς τη ΜΑΚΡΟ
Α.Ε. «ευγνωµοσύνη προς
την εταιρία που παρέσχε τα
χρήµατα ώστε να εκτελε-
στεί η µελέτη αναστύλωσης
του βυζαντινού ναού των Ει-
σοδίων της Θεοτόκου», η
κατάφαση του «έµπρακτου

ενδιαφέροντος και η δα-
πάνη της εταιρίας», και η
διαπίστωση ότι η ΜΑΚΡΟ
«αναδεικνύεται µέγας χορη-
γός του ελληνικού πολιτι-
σµού και αρωγός της
επιστηµονικής έρευνας»,
γεγονός που «είναι µεγάλη
τιµή» για αυτήν.

Κατανοώ τη θέση του
συντάκτη της επιστολής
αυτής, και τον, µε αυτή, επι-
διωκόµενο ευγενικό σκοπό.
Πολλοί εκτιµούν (όχι κατ
ανάγκη και η τα-πεινότητά
µου) ότι οι φιλοφρονήσεις
σε τέτοιες περιπτώσεις είναι
αναγκαίες. Όταν όµως, τέ-
τοιες επιστολές, λαµβάνουν
δηµοσιότητα, εκτιµώ ότι,
προς ενηµέρωση των ανα-
γνωστών, επιβάλλεται η
αποκατάσταση της αλή-
θειας, όταν η πραγµατικό-
τητα είναι διαφορετική.

Επιτρέψτε µου, για χάρη
της αλήθειας, να υπενθυ-

µίσω τα ακόλουθα:
Το 2004-2005 η κατά-

σταση του ναού, κηρυγµέ-
νου ιστορικού διατηρη-τέου
µνηµείου, ήταν πράγµατι
τραγική, αφού, όπως προ-
κύπτει από έγγραφο (αρ.
πρ. 3299/11.7.2005) της 1ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων/ΕΒΑ «άµεσης
προτεραιότητας είναι η αν-
τικατάσταση της στέγης
του ναού, η οποία λόγω της
θραύσεως πολλών κερά-
µων, της συσσώρευσης
φύλλων και χωµάτων και
της βλάστησης που έχει
αναπτυχθεί, παρουσιάζει
πρόβληµα και ευνοεί την
εισροή υγρασίας στο εσω-
τερικό του µνηµείου. Οσον
αφορά τις τοιχογραφίες του
ναού, αυτές παρουσιάζουν
σε ορισµένα σηµεία σηµαν-
τικές φθορές, ενώ το κυριό-
τερο πρόβληµά τους είναι οι
αποκολλήσεις από την τοι-
χοποιϊα  και η αποδυνά-
µωση της συνδετικής ύλης
του υποστρώµατός τους, το
οποίο εντοπίζεται κυρίως
στις τοιχογραφίες που κο-
σµούν τον ανατολικό τοίχο
της βόρειας κεραίας του
ναού».

Η πιο πάνω ΕΒΑ, που
έδειχνε επισταµένο ενδια-
φέρον, δήλωνε ότι, «αδυνα-
τούσε να προχωρήσει σε
εκπόνηση µελέτης και εργα-
σίες συντήρησης και απο-
κατάστασης του µνηµείου,
λόγω ελλείψεως πιστώ-
σεων». Είχε όµως αποστεί-
λει προς τη ΜΑΚΡΟ,
τουλάχιστον τρία έγγραφα
(αυτά κατέχω) τις
11.2.2002, 7.12. 2004 και
8.2.2005, µε τα οποία επε-
σήµαινε την πιο πάνω κατά-
σταση κι υπενθύµιζε στην

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

° Επιστολή του Αριστείδη Θωµόπουλου

Η «Συνεργασία πολιτών για τον Αλιμο» 

Οι επίσημοι φορείς γνώριζαν
το μεγάλο πρόβλημα, και γνώριζαν

ποια ήταν η λύση. Που υποδείκνυε η ΕΒΑ.
Όμως η αδράνεια κυριαρχούσε. Υπήρχαν

όμως και «οι μη επίσημοι»= οι πολίτες, που
αγρυπνούσαν. Προς τούτο η (τότε) δημοτική
κίνηση «Συνεργασία πολιτών για τον Αλιμο»

αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία,
προς επίλυση του προβλήματος. 

“
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εταιρία τις υποχρεώσεις της
από τη νοµοθεσία για τις
αρχαιότητες, χωρίς να έχει
λάβει καµία απάντηση ή
ενηµέρωση. Η Μητρόπολη
Νέας Σµύρνης είχε αποστεί-
λει προς την ΕΒΑ το από
19.4.2004 έγγραφό της και
ζητούσε «την παρέµβαση
της ΕΒΑ», που όµως ήταν
αδύνατη. Ο ∆ήµος Αλίµου
είχε αποστείλει το µε αρ.
πρωτ. 9477/26.4.2005 έγ-
γραφό του προς την ΕΒΑ,
και ζητούσε πληροφορίες
και ενηµέρωση.

Ανακύπτει η απορία. Για
ποιο λόγο η Έφορεία Β.Α.
απευθύνθηκε προς τη
ΜΑΚΡΟ και την καλούσε να
εκπληρώσει τις υποχρεώ-
σεις της ;;

Σύµφωνα µε το ν.
3028/2002 «για την προ-
στασία των αρχαιοτήτων
και της πολιτιστικής κλη-
ρονοµιάς», άρθρο 11: «1. Ο
κύριος, ο νοµέας ή ο κάτο-
χος ακινήτου µνηµείου ή
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΟΠΟΙΟ ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΚΙ-
ΝΗΤΟ ΑΡΧΑΙΟ, ο φ ε ί λ ε ι
να συνεργάζεται µε την
Υπηρεσία και ΝΑ ΑΚΟΛΟΥ-
ΘΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ της
για τη διατήρηση, την ανά-
δειξη και εν γένει την προ-
στασία του µνηµείου.
Οφείλει επίσης να επιτρέ-
πει την περιοδική έκτακτη
επιθεώρηση του µνηµείου
από την Υπηρεσία µετά
από έγγραφη ειδοποίηση
και ΝΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ ΧΩΡΙΣ
ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
την Υπηρεσία ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝ-
∆ΥΝΟ.  2. Ο κύριος ή ο νο-
µέας µνηµείου   Υ Π Ο Χ Ρ
Ε Ο Υ Τ Α Ι  να µεριµνά ΓΙΑ

την ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
των ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σ Υ Ν Τ Η
Ρ Η Σ Η Σ,    ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ή  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ετοιµορρό-
που µνηµείου ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙ-
ΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ,   µε  ∆
Ι Κ Η  Τ Ο Υ   ∆ Α Π Α Ν Η
και  υπό την  ε π ο π τ ε ί α
και τις   υ π ο -δ ε ί ξ ε ι ς
της Υπηρεσίας σύµφωνα
και µε τις διατάξεις των άρ-
θρων 40, 41.  

Αν ο κύριος ή ο νοµέας
α δ ρ α ν ε ί   την ίδια ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΣΗ έχει ο κάτοχος, ο
οποίος µπορεί να ΑΝΑΧ-
ΘΕΙ κατά του κυρίου ή του
νοµέα.

Αν η Υπηρεσία κρίνει
ότι ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ η εκτέ-
λεση των εργασιών συντή-
ρησης ή στερέωσης για
οποιονδήποτε λόγο ή ότι
αυτές είναι ανεπαρκείς,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ, δια-
τηρώντας τη ∆ΥΝΑΤΟ-
ΤΗΤΑ ΝΑ   Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ι
Ζ Ε Ι  το σύνολο ή µέρος
της δαπάνης σε βάρος των
υποχρέων, κατά τις σχετι-
κές περί εισπράξεως δη-
µοσίων εσόδων διατάξεις.

Το ∆ηµόσιο ή οι Ο.Τ.Α.
Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ο Υ Ν Τ Α Ι  να
καλύπτουν το σύνολο ή
µέρος των δαπανών συν-
τήρησης, στερέωσης ή
άλλης εργασίας προστα-
σίας µνηµείου που δεν
τους ανήκει, ΕΦΟΣΟΝ
ΑΥΤΕΣ αφορούν µνηµείο
που κρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού
ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου ότι πρέπει να
καταστεί επισκέψιµο για το
κοινό και υπερβαίνουν ένα
εύλογο ποσό, ο κύριος ή ο
νοµέας ∆ΕΝ είναι υπαίτιος
για τη φθορά που το µνη-

µείο έχει υποστεί, ΚΑΙ η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ του υποχρέου ∆ΕΝ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑ-
ΒΑΛΕΙ ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ. . . . .».

Με βάση τις διατάξεις
αυτές, η ΕΒΑ νοµίµως
οχλούσε κατ επανάληψη τη
ΜΑΚΡΟ, η οποία όµως, επί
σειρά ετών, εκώφευε, δη-
λαδή ουσιαστικά αρνιόταν
να συµµορφωθεί, ενώ είχε
ρητή υποχρέωση ενέργειας.

Οι επίσηµοι φορείς γνώ-
ριζαν το µεγάλο πρόβληµα,
και γνώριζαν ποια ήταν η
λύση. Που υποδείκνυε η
ΕΒΑ. Όµως η αδράνεια κυ-
ριαρχούσε.

Υπήρχαν όµως
και «οι µη επίση-
µοι»= οι πολίτες,
που αγρυπνούσαν.
Προς τούτο η (τότε)
δηµοτική κίνηση «Συ-
νεργασία πολιτών
για τον Αλιµο» απο-
φάσισε να κινήσει τη
διαδικασία, προς
επίλυση του προβλή-
µατος. Ετσι:

*** Τα µέλη της
Συντονιστικής Επι-
τροπής της, Ευγενία
Ζακυνθινού, Στάθης
Γεωργόπουλος, Στέ-
φανος ∆ιαµαντής,
Σπύρος Ευστρατίου,
Θωµάς Ζακυνθινός,
Σταύρος Παπαγιαν-
νόπουλος, Βλάσης
Παύλου και ο υπο-
γράφων την πα-
ρούσα, καταθέσαµε
κατά της ΜΑΚΡΟ,
στο Μονοµελές

Πρωτοδικείο Αθηνών, διαδι-
κασία ασφαλιστικών µέ-
τρων, την από 1.9.2005
αίτηση, µε την οποία ζητού-
σαµε από το ∆ικαστήριο να
ληφθούν ασφαλιστικά
µέτρα, να τεθεί υπό δικα-
στική µεσεγγύηση ο µνηµει-
ακός ναός και ο περιβάλλων
αυτόν χώρος για έξη µήνες,
µε σκοπό να γίνουν οι απα-
ραίτητες εργασίες και πα-
ρεµβάσεις, αφού συνταχθεί
µελέτη µε την εποπτεία της
ΕΒΑ, να υποχρεωθεί η
ΜΑΚΡΟ να παραδώσει τη
χρήση της εσωτερικής διό-
δου, να διοριστεί µεσεγ-
γυούχος ο ∆ήµος Αλίµου ή

η (τότε) δηµοτική επιχεί-
ρηση ΑΝΕ∆Α, ή ο δήµαρχος
Κων. Μαντζουράνης ή ο Αρ.
Θωµόπουλος, να υποχρεω-
θεί η ΜΑΚΡΟ να προκατα-
βάλει τις δαπάνες. Και,

*** Καταθέσαµε προσε-
πίκληση σε αναγκαστική πα-
ρέµβαση κατά του ∆ήµου
Αλίµου και της Μητρόπολης
Νέας Σµύρνης, προς υπο-
στήριξη των πιο πάνω αιτη-
µάτων και την αποδοχή
τους µε την απόφαση του
∆ικαστηρίου.

Ηµεροµηνία συζήτησης
ορίστηκε η 19.10.2005.

Λόγω του νοµικά και ου-
σιαστικά βάσιµου της αίτη-
σης, και προς αποφυγή
έκδοσης δικαστικής απόφα-
σης που θα την υποχρέωνε
στα πιο πάνω, η ΜΑΚΡΟ,
υποχρεώθηκε και την
11.10.2005 υπόγραψε µε το
µελετητικό γραφείο «Μαµα-
λούκου-Καµπόλη» σύµβαση
για σύνταξη µελέτης  απο-
κατάστασης του ναού. Με
βάση το συµφωνητικό αυτό,
ζήτησε και πήρε αναβολή
της συζήτησης της αίτησης.
Όπως πήρε και άλλες ανα-
βολές, λόγω της κάθε
φορά, εγγράφως αποδει-
κνυόµενης, προόδου της
µελέτης.

Ο ∆ήµος Αλίµου έδειξε
ενδιαφέρον και έλαβε τη µε
αρ. 445/5.10.2005 οµόφωνη
απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την οποία
αποδεχόταν το διορισµό
του ως µεσεγγυούχου,
έδινε εντολή στο δικηγόρο
για άσκηση πρόσθετης πα-
ρέµβασης υπέρ της αίτη-
σης, και, παρίστατο σε όλες
τις αναβολές. Η Μητρόπολη
Νέας Σµύρνης, δεν έδειξε
κανένα ενδιαφέρον και δεν
παραστάθηκε σε καµία δια-
δικασία. ∆εν έκανε ούτε ένα
τηλεφώνηµα.

Τελικά συντάχθηκε η µε-
λέτη «συντήρησης-αποκα-
τάστασης και εκτέλεσης
των σχετικών εργασιών», η
οποία εγκρίθηκε µε τη µε
αρ. ΥΠΠΟ /
∆ΑΒΜΜ/71641/2885/11.10.
2006 απόφαση του ΥΠΠΟ.

Μετά από νέα αίτηση
της «Συνεργασίας» το ∆.Σ.
Αλίµου έλαβε τη µε αρ.
446/27.11.2006 οµόφωνη
απόφασή του µε την οποία
εξέφραζε την ικανοποίησή
του για την έκδοση της από-
φασης του ΥΠΠΟ, ζητούσε
την άµεση υλοποίηση αυτής
µε την εκτέλεση όλων των
προβλεπόµενων εργασιών,
και επί πλέον ζητούσε την
«ταχεία σύνταξη ειδικής µε-
λέτης και εκτέλεσης των
αναγκαίων επεµβάσεων για
τη συντήρηση και αποκατά-

σταση των τοιχογραφιών-
αγιογραφιών».

Από το 2006 πέρασαν
έξη ολόκληρα χρόνια για
την υλοποίηση της απόφα-
σης του ΥΠΠΟ, όσον αφορά
τις εργασίες συντήρησης
και στερέωσης. 

∆εν είναι στις προθέσεις
µου να αναζητήσω ευθύνες
ή παραλείψεις, για την τόση
καθυστέρηση. Προφανώς
υπάρχουν πληροφορίες
που δεν έχω, και θα το θεω-
ρούσα άδικο, χωρίς τη
γνώση τους, να κάνω εκτι-
µήσεις.

Εκείνο όµως που ανα-
δύεται από τα πραγµατικά
γεγονότα που πιο πάνω
ιστορήθηκαν, είναι ότι η
ΜΑΚΡΟ Α.Ε., αυτό που ΑΡ-
ΝΙΟΤΑΝ να κάνει επί τρία
χρόνια τουλάχιστον, ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΘΗΚΕ  και ΑΝΑΓΚΑ-
ΣΤΗΚΕ να το κάνει δέκα
ηµέρες µετά την επίδοση σε
αυτή της αίτησης. Ουδέ-
ποτε ενέργησε ΑΥΤΟΒΟΥ-
ΛΩΣ, αν και τη βάρυνε
συγκεκριµένη νοµική ευ-
θύνη και υποχρέωση. Νο-
µίζω λοιπόν ότι δεν
ταιριάζουν στην περίπτωση,
οι φιλοφρονήσεις που της
αποδίδονται.

Συντρέχω το ενδιαφέ-
ρον του πρεσβύτερου και
τις προσπάθειές του για το
ναό. Θεωρώ σηµαντικό πλε-
ονέκτηµα ότι είναι ΚΑΙ αρ-
χαιολόγος. 

Αποµένουν δύο ζητή-
µατα προς ικανοποίηση, για
τα οποία πρέπει να αγωνι-
στούν οι πολίτες και οι
αρχές:

α.- Να συνταχθεί η ει-
δική µελέτη (εκκρεµεί από
το 2006, ως γνωρίζω) για τη
συντήρηση των τοιχογρα-
φιών και αγιογραφιών του
Ναού, µερικές του τέλους
17ου - αρχές 18ου αιώνα,
όπως του Αγίου Νικολάου
και των Εισοδίων. (βλέπε ει-
κόνα στα αριστερά)

β.- Να καταστεί ελεύ-
θερα επισκέψιµο το µνηµείο
του Ναού, έστω και σε ορι-
σµένες ηµέρες (π.χ. δύο
φορές το µήνα) ώστε να
µπορέσουν να το απολαύ-
σουν, ως ναό αλλά και ως
στοιχείο του ιστορικού αν-
θρωπογενούς περιβάλλον-
τος, όλοι οι πολίτες. Ο
καθένας µε τις ευαισθησίες
του.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Με εκτίµηση
Αριστείδης Σπ.
Θωµόπουλος

πρώην δηµοτικός
σύµβουλος

(Φωτογραφίες
Νίκος Αναγνώστου)

ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ
Από το ΧΘΕΣ... στο ΣΗΜΕΡΑ
έβαλε τέλος στην αδράνεια που υπήρχε
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