
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ  

Στις 21 Απρίλη 2016 η νέα δίκη του Δημάρχου Καισαριανής Σπύρου Τζόκα 

και εργαζόμενων στο Δήμο Καισαριανής. 
 

Διαρκούσης της προσφυγικής κρίσης και, εν γένει, της ανθρωπιστικής η λειτουργία του Κράτους 

συνεχίζεται αξιοθαύμαστα!!!! 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ; η προάσπιση της ιστορικής μνήμης και των θυσιών του λαού μας. Συγκεκριμένα ο 

π. Δήμαρχος Καισαριανής Σπύρος Τζόκας, ο τότε Διευθυντής της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

Αλέκος Λασπιάς και ο Κωνσταντίνος Βουβούσιρας κατηγορούνται από ένα ιδιωτικό σωματείο 

(ΠΣΕ) που λυμαίνεται τον Ιστορικό χώρο του Σκοπευτηρίου, για την μετατροπή ενός επικίνδυνου 

χώρου αποβλήτων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής σε Μουσείο Εθνικής Αντίστασης!!! Ένα 

κόσμημα για την ιστορική πόλη και τους αγώνες της. 

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «κατηγορούνται ως υπαίτιοι ότι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής διέπραξαν 

περισσότερα αδικήματα, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου 

εγκλήματος!!!!!....................................................» 

Σήμερα με αγώνες, συλλήψεις και δικαστήρια ένας σκουπιδότοπος, εστία μόλυνσης για τους 

περίοικους και τα παρακείμενα σχολεία μετατράπηκε σε στολίδι. Το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής 

Αντίστασης, απότοκος αγώνων και αγωνίας, συγκρούσεων και διώξεων είναι σήμερα 

πραγματικότητα και εγκαινιάζεται σύντομα από το Δήμο Καισαριανής. 

Ένα όνειρο χιλιάδων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, που δεν πρόλαβαν να το δουν να 

πραγματοποιείται. 

Μια νίκη του λαού, των εργαζομένων και των δημοτικών αρχών της Καισαριανής. 

Η Σκοπευτική Εταιρεία, όμως, εκεί παρούσα.... και τα δικαστήρια αμείωτα. Το ένα ακολουθεί το 

άλλο. Τα παρακάτω είναι τα μέχρις στιγμής γνωστά: 

1. 15 Μαρτίου 2016 

2. 1 Απριλίου 2016 

3. 21 Απριλίου 2016 

4. 19 Σεπτεμβρίου 2016 

Το σκηνικό θυμίζει κάτι σαν την μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα... 

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ; 

Πόσες φορές ακόμα θα περάσουμε όλοι οι Δήμαρχοι της Καισαριανής τον προθάλαμο των 

Δικαστηρίων; 

Πόσες φορές ακόμα θα σταθούμε απέναντι σε δοσίλογους μηνυτές, απολογούμενοι γιατί κάναμε 

το καθήκον μας; 

Πόσες φορές θα φορτωνόμαστε ενδεχομένως ποινές; Αν αυτό δεν είναι φάρσα είναι τότε 

τραγωδία και διασυρμός. 

Το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης αποτελεί χωρική ενότητα με 

βαρύ και σημαίνον ιστορικό φορτίο, τόπος σύμβολο των αγώνων του λαού μας για λευτεριά και 

κοινωνική απελευθέρωση. Τόπος θυσίας. 



Ας δώσουμε ένα τέλος στη λεηλασία αυτή. Ας προχωρήσουμε στην απόδοση τιμής που 

ταιριάζει στους ήρωες και ας αναδείξουμε τα μνημεία μας. 

Ο αγώνας του λαού, των εργαζομένων και των αιρετών θα δικαιωθεί. 

Όχι μόνο δικαστικά με την αθώωσή τους, αλλά και ιστορικά, με την ανατροπή των πολιτικών και των 

δυνάμεων που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. 


