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Aκαδηµία Πλάτωνος - η εφηµερίδα

H ΘEΣH MAΣ
Eγινε µόνο η αρχή,
εµείς συνεχίζουµε
ο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προέβη σε αναστολή των οικοδοµικών έργων στη περιοχή του αρχαιολογικού άλσους της Ακαδηµίας Πλάτωνα για ένα
χρόνο. Ή πράξη αυτή του ΥΠΕΚΑ είναι θετική καταρχάς, αλλά πολύ σύντοµα –εντός δύο χρόνων το πολύ– πρέπει ή πολιτεία να επανασχεδιάσει την ανάπλαση της περιοχής µε σοβαρές µελέτες και κυρίως να ξεπαγώσει τα κονδύλια για τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις.
Οι κάτοικοι έχουµε πολλές φορές ακούσει διακηρύξεις και δηλώσεις αλλά στην
πράξη δεν γίνεται τίποτε.Το πάγωµα της
οικοδόµησης της Ακαδηµίας Πλάτωνας
δεν είναι παρέµβαση αλλά µόνο ένα βήµα.Τώρα είναι ώρα για τις πραγµατικές
παρεµβάσεις της πολιτείας.Ειδικά σε εποχές κρίσης η ανάπτυξη της περιοχής
και η ανάπλαση της Ακαδηµίας Πλάτωνα µπορεί να δώσει «ανάσα» και όχι µόνο στη γειτονιά µας.
∆εν εφησυχάζουµε. Συνεχίζουµε τις
κινητοποιήσεις µας επιµένοντας πως η
µόνη λύση είναι η ανάπλαση.Η Επιτροπή
κατοίκων της Ακαδηµίας Πλάτωνα πήγε στη Βουλή και κατέθεσε τις προτάσεις της.∆ιοργάνωσε επιστηµονική ηµερίδα µε την συµβολή αξιόλογων πνευµατικών ανθρώπων που στάθηκαν στο
πλευρό της. Ο λαός της περιοχής µε τη
µεγαλειώδη συγκέντρωση του και πορεία στις 24 Μαρτίου έδειξε ότι είναι
εδώ, αντιδρά στα σχέδια τσιµεντοποίησης. ∆ιαδηλώνει και αγωνίζεται για
τον σεβασµό της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς,θέλει να βάλει φρένο στην κερδοσκοπική τσιµεντοποίηση που οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθµιση. Ο αγώνας µας. Θα είναι µακρύς και δύσκολος, θα είναι όµως νικηφόρος.
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H στάση έχει την
δική της ιστορία

ερικά πράγµατα τελικά δεν µπορείς να τα αποφύγεις. Oπως,
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 Βερόπουλου.Από τον σταθµό των υπεραστικών λεωφορείων στον Κηφισό, ανηφορίζοντας την οδό ∆ράκοντος,
το λεωφορείο της γραµµής, 051 - Ακαδηµία Πλάτωνος πραγµατοποιεί την στάση
«Μαυροµµάτη». Η στάση του Μαυροµµάτη λοιπόν, καταγράφεται στους χάρτες της
πόλης, διαβάζεται και εκφωνείται και θα εκφωνείται από κατοίκους,επισκέπτες της περιοχής, καθηµερινά και για πάντα.
Ποιος είναι όµως ο Μαυροµµάτης τον
οποίο τιµούµε όλοι εµείς οι της Ακαδηµίας
Πλάτωνος δίνοντας το όνοµά του? Αυτός
ήταν 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 συναίσθηµα, αφού µπορείς να καταλάβεις µε απλά
λόγια, όποια ιστορική περίοδο θελήσεις.
Ο κ. Απόστολος Χρ. Μαυροµµάτης,
(ΤΑΜΟΣ) παντοπώλης,διετέλεσε πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Παντοπωλιακών
Εταιρειών Συνεταιρισµών Κοινοπραξίας
Ελλάδος ΠΕΠΕΣΚΕ και της Συνεταιριστικής Ένωσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων τροφίµων «ΑΘΗΝΑ market ΕΠΕ».
Στο γραφείο του,οι φωτογραφίες των γονιών του, Χρήστου και Βασιλικής Μαυροµµάτη, από το ορεινό χωριό Τζούρτζια
του Ασπροποτάµου του Νοµού Τρικάλων.
Ανθρωποι που µόχθησαν και έστησαν το σπιτικό και το παντοπωλείο τους στην γωνία
Πλάτωνος και Κρατύλου. Το παντοπωλείο
της οικογένειας στη γωνία Πλάτωνος [U1] και
Κρατύλου στάθηκε η αφορµή όχι µόνο να
«βαπτισθεί» σε στάση λεωφορείων της γραµµής 051-Ακαδηµία Πλάτωνος «Στάση Μαυροµµάτη» αλλά ενέπνευσε και τον Γιώργο
Ζαµπέτα που τραγούδησε «Στου Μαυροµµάτη τη γωνιά, στη βρύση του Λεµπέση.
Ο 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. Ο Από-
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στολος Μαυροµµάτης, κάνει συγκρίσεις µε
το παρόν. Θυµάται και δεν
εγκαταλείπει µια ποιητική διάθεση που προσθέτει µια µοναδική οµορφιά στις ιστορίες
του, χωρίς να τις βαραίνει, να τις δραµατοποιεί ή να τις εξωραΐζει. Το παντοπωλείο
Μαυροµµάτη στην Ακαδηµία Πλάτωνος ήταν
το πρώτο πανελλαδικά που δηµιούργησε
πλήρες τµήµα κατεψυγµένων προϊόντων µε
τα περίφηµα κατεψυγµένα ψάρια µε την επωνυµία ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ. Η κοινωνική προσφορά τωναδελφώνΑποστ.και Κων/νουΜαυροµµάτη µεγάλη.Τρανή απόδειξη η ευχαριστήρια επιστολή του ∆ιευθυντή του 6Οου ∆ηµόσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Ι.Παπαµιχαήλ,
για τα πλούσια δώρα στους αριστεύσαντες µαθητές το σχολικό έτος 1958-1959. (Το σχολείο βρισκόταν τότε πάνω στην σηµερινή µικρή πλατεία της οδού Κρατύλου.)

Ο κ.Μαυροµµάτης υποστηρίζει µε θέρµη ότι ο παντοπώλης δεν τολµούσε τον παλιό καιρό να προσφέρει προϊόντα 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 σηµειωθεί ότι στο υπόγειο ή στα πατάρια του µαγαζιού κοιµόντουσαν οι παραγιοί, οι γνωστοί ως µπακαλόγατοι που έρχονταν από
το χωριό για µια καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Χρόνια δύσκολα που ταυτίστηκαν µε
ασπρόµαυρες φωτογραφίες λευκώµατος

της παλιάς Αθήνας και διαδέχτηκαν ευτυχισµένα χρόνια δηµιουργίας και ένωσης
των δυνάµεων των παντοπωλών. Οι καλύτερες µέρες ήρθαν µε την ίδρυση της «Προµηθευτικής Ένωσης Παντοπωλών Αθηνά
Market» που σκοπό είχε κατά κύριο λόγο
τον εφοδιασµό των µελών σε χαµηλές τιµές. Η πρωτοβουλία ευοδώθηκε και στη συνέχεια οι παντοπωλειακοί συνεταιρισµοί
δηµιούργησαν τα δικά τους υπερκαταστήµατα ιδιοκτησίας “ΑΘΗΝΑ S/M ΕΠΕ”, 17
στην Αττική και 7 στην επαρχία.Τα υπερκαταστήµατα των παντοπωλειακών συνεταιριστικών ενώσεων σε όλη την χώρα ήταν
περισσότερα από 100. Oµως στα τέλη του
1993, η αγορά άλλαξε και τα µαύρα σύννεφα του σκληρού ανταγωνισµού µε την είσοδο των ξένων επιχειρήσεων εµφανίστηκαν στον κλάδο.Τις συνθήκες περιγράφει
γλαφυρά ο κ.Μαυροµάτης στο βιβλίο του,
διευκρινίζοντας ότι µετά τα 30 χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας της «ΑΘΗΝΑ
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, λαχανικά, τυριά,
µανταλάκια και γλάστρες. Σπρώχνουµε
ανώνυµοι και ανενόχλητοι καροτσάκια που
τα γεµίζουµε ωραίες ταµπέλες και χηµικά.
Η λιτότητα µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία
να αναζητήσουµε πέρα από τις οικονοµικά
συµφέρουσες 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, υπογραµµίζοντας την ηθική και
ανθρώπινη πλευρά µιας επιχείρησης.
Ευχαρίστησα τον κο Απόστολο Μαυροµµάτη, αφού 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, που µόνο ένας µπακάλης γνωρίζει, πώς να την κανακέψει.
Γεωργία Π.Ξάνθη.

