
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 45 • Διανέμεται δωρεάν

Ε γ κ ρ ί θ η κ ε  η  λ ε ω φ ο ρ ε ι α κ ή  γ ρ α μ μ ή  τ ο υ 
Δ ή μ ο υ  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ  σ τ ο  Σ τ α θ μ ό  Κ α τ ε χ ά κ η

Ο λ ι κ ή  κα τ α σ τ ρ ο φ ή  τ ω ν  Λ υ ό μ ε ν ω ν  σ τ ο  Γο υ δ ή

Την έγκριση λειτουργίας 
της λεωφορειακής Γραμμής 
Ζωγράφου-Σταθμός ΜΕΤΡΟ 
Κατεχάκη της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας του Δήμου 
Ζωγράφου, αποφάσισε 
η αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υποδομών & 
Μεταφορών.

Για το θέμα είχε καταθέσει Κοινοβουλευτική Ερώτηση ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ζωγράφου, επισημαίνοντας ότι η 
έναρξη λειτουργίας της εν λόγω Γραμμής θα εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες που 
κατοικούν ή θέλουν να μετακινηθούν από και προς τις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή, ενώ θα 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής.
Για το θέμα είχε καταθέσει Κοινοβουλευτική Ερώτηση ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Ζωγράφου, επισημαίνοντας ότι η 
έναρξη λειτουργίας της εν λόγω Γραμμής θα εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες που 
κατοικούν ή θέλουν να μετακινηθούν από και προς τις περιοχές Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή, ενώ θα 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής.

Ολική είναι η καταστροφή των Λυόμενων από 

την πυρκαγιά που σημειώθηκε το βράδυ τις 17/1 

στο οικόπεδο του Δήμου Ζωγράφου επί της οδού 

Καλαβρύτων στο Γουδή.

Στην ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται :
» Ερωτηματικά προκαλεί η πυρκαγιά σε 
εγκαταλελειμμένους λυόμενους οικίσκους 

σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Ζωγράφου, στο Γουδή, στη διασταύρωση των οδών 
Αστερίου
Στον χώρο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί νηπιαγωγείο, μετά την απόσυρση των λυομένων, 
η οποία είχε δρομολογηθεί, και τη διαμόρφωση του χώρου.
Ο Δήμαρχος Βασίλης Θώδας και  ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Δήμας 
επισκέφθηκαν το σημείο προκειμένου να ενημερωθούν για το συμβάν.
Η Διοίκηση του Δήμου αναμένει το πόρισμα  της Πυροσβεστικής προκειμένου να 
αποφασιστεί αν και σε τι είδους νομικές ενέργειες θα προβεί .»

Α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Η Διοίκηση 
καλείται να 

αποδείξει ότι 
δεν είναι όλοι 

το ίδιο
Σελ. 3

Α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑ-

ΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ο πρόεδρος του 

ΝΠΔΔ Ζωγράφου 
μιλάει στην «Ε» 

για όλους και για 
όλα

Σελ. 9

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 

ΙΛΙΣΙΩΝ:
Σάρωσαν τα 
μετάλλια τα 

δελφίνια του 
Κ.Ο.Π.Ι. στο ΟΑΚΑ

Σελ. 10

Τ Η Σ  Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ι Τ Τ Α Σ

Αθλητικοί, πολιτιστικοί Σύλλογοι 
και πολιτικές παρατάξεις κόβουν 

την βασιλόπιτα
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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. 
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές 

δεν δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, δελτία 

τύπου, ανακοινώσεις ή επιστολές τρίτων, 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της 

εφημερίδας.
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Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727
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Οι γιορτές των Χριστουγέννων πέρασαν και ήδη 
πλησιάζουμε στις Aποκριές. Φέτος, για πρώτη 
φορά μετά από χρόνια, ζήσαμε πραγματικά 
Χριστούγεννα στην πόλη μας. Δεν αισθανόσουν 
την ανάγκη να κατέβεις στην Ερμού στο κέντρο της 
Αθήνας ή, εφόσον έχεις παιδιά, να ξοδέψεις ένα 
σημαντικό χρηματικό ποσό για να επισκεφθείς τα 
διάφορα χριστουγεννιάτικα πάρκα για να νιώσεις 
Χριστούγεννα. 
Υπήρξαν αντιδράσεις ως προς το κόστος των 
εκδηλώσεων από μερίδα της αντιπολίτευσης, 
γεγονός αστείο αν λάβει κανείς υπόψη το πρόσφατο 
παρελθόν και τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για 
πάσης φύσεως εκδηλώσεων, οι οποίες μπορεί να 
προσέλκυσαν νεολαίους από διάφορα σημεία της 
Αθήνας, ωστόσο, για τον ζωγραφιώτικο λαό ήταν 
μάλλον αδιάφορες.
Καλό θα είναι, η όποια κριτική ασκείται και καλώς, 
αφού αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να 
ελέγχει την Διοίκηση και όπου χρειάζεται να ασκεί 
κριτική, να έχει όρια και συνάμα στόχο το καλό της 
πόλης μας. 
Ωστόσο, ένα φαινόμενο που μαστίζει την ελληνική 
πολιτική σκηνή και η πόλη μας δεν αποτελεί 
εξαίρεση, είναι αυτό που αποκαλούμε «στείρα 
αντιπολίτευση», ήτοι η διαρκής απόρριψη και 
επίκριση του έργου της Διοίκησης, χωρίς παράλληλα 
να κατατίθενται ρεαλιστικές και ολοκληρωμένες 
προτάσεις. Ευτυχώς, στην περίπτωση του Δήμου 
μας ο παραπάνω όρος δεν χαρακτηρίζει το σύνολο 
της αντιπολίτευσης, καθότι υπάρχουν νέες πολιτικές 
δυνάμεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους 
με όρους προσφοράς και καλοπροαίρετης κριτικής 
προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των 
κατοίκων της πόλης μας. 
Ονόματα δεν θα αναφέρω στην παρούσα στήλη 
για ευνόητους λόγους, ωστόσο, τα ρεπορτάζ της 
εφημερίδας και της ιστοσελίδας μας μπορούν να 
δώσουν μια σαφή εικόνα για τον ρόλο της κάθε 
πολιτικής παράταξης στα έδρανα του Δημοτικού 
συμβουλίου.
Η κριτική έχει νόημα και βαρύτητα μόνο όταν 
παράλληλα αναγνωρίζονται τα θετικά ή τουλάχιστον 
προτείνονται σαφείς και ολοκληρωμένες 
προτάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση εκτός από 
«στείρα» η αντιπολίτευση βλάπτει και εν γένει το 
κύρος του πολιτικού προσωπικού προκαλώντας 
την γενική απαξίωση των πολιτών.
Προσωπικά, ως Ζωγραφιώτης γέννημα θρέμμα, 
με αγάπη για την πόλη μου, τίποτα δεν με θλίβει 
περισσότερο από το να βλέπω το κορυφαίο 
όργανο διοίκησή της να μετατρέπεται σε αρένα 
για κοκορομαχίες. Κατανοώ ότι καθένας διατηρεί 
τις φιλοδοξίες του και επιθυμεί την κοινωνική 
και πολιτική καταξίωσή του. Πρόκειται για κάτι 
λογικό και θεμιτό, ωστόσο, οφείλουν να βάλουν 
ως απόλυτη προτεραιότητα την πόλη μας και την 
ευημερία των πολιτών της, η οποία μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσα από συνεργασίες και συνάμα 
γόνιμες αντιπαραθέσεις. 
Σε κάθε περίπτωση, ο ζωγραφιώτικος λαός έχει 
και γνώση και κρίση και έχει αποδείξει ότι όταν 
χρειάζεται μπορεί να είναι πολύ αυστηρός κριτής.

Αντρέας Αρβανιτάκης
Αρχισυντάκτης

Editor ial
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[Αρθρογραφία]
Η Διοίκηση καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι το ίδιο

Κλείνοντας  6 μήνες από την 
ανάληψη των καθηκόντων η Διοίκηση 
του Βασίλη  Θώδα πρέπει πλέον 
να βάλει μπροστά την υλοποίηση 
του προεκλογικού προγράμματος 
με μεγαλύτερη επιμονή. Η πόλη 
του Ζωγράφου έχει μείνει πίσω σε 
έργα και ο νυν Δήμαρχος είναι ο 
κατάλληλος να επιταχύνει.  Γνωρίζει 
πλέον τι παρέλαβε, σε τι κατάσταση 
είναι ο Δήμος σε όλες της υπηρεσίες 
του, στα οικονομικά του, στις δομές 
του, στα πάντα.
Θα πρέπει  λοιπόν εκτός από 
την υλοποίηση έργων που θα 
βελτιώσουν την καθημερινότητα 
του δημότη να αποδείξει ότι 

όλες οι δημοτικές παρατάξεις που 
αναλαμβάνουν την διοίκηση του 
Δήμου-δεν είναι το ίδιο..
Η Διοίκηση Θώδα καλείται να 
αποδείξει ότι οι παθογένειες και το 
πελατειακό σύστημα του παρελθόντος 
έμεινε στο παρελθόν και δεν θα 
επιτρέψει παρεμβάσεις  τρίτων και 
νοσταλγούς τέτοιων πρακτικών  να 
αμαυρώσουν το πολύ φιλόδοξο έργο 
της νέας διοίκησης για μία καλύτερη 
Πόλη,  για μία πιο καθαρή Πόλη , για 
μία Πόλη που σέβεται τους δημότες 
της, για αξιοκρατία , για διαφάνεια. 
Άλλωστε η  ιδιομορφία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης του Δήμου μας  έγκειται 
στο γεγονός ότι όλοι είναι γνωστοί 
με όλους, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ 
μας, όλοι ζούμε στην ίδια γειτονιά 
και τίποτα δε μένει κρυφό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Είμαι σίγουρος ότι ο Δήμαρχος 
Θώδας θα σεβαστεί και θα αξιοποιήσει 
στο μέγιστο την εντολή που έλαβε το 
2019  από του δημότες της Πόλης  
και δεν θα επιτρέψει τα λάθη των 
προηγούμενων Διοικήσεων να 
επαναληφθούνε. 
Οι προηγούμενες Διοικήσεις 
συμπεριφέρθηκαν και 
εκμεταλλεύτηκαν την ακίνητη 
περιουσία του Δήμου ως φέουδο για 
προσωπικά οφέλη,  παραβλέποντας 

ότι η αξιοποίηση της δημοτικές 
περιουσίας του Δήμου είναι μόνο 
προς όφελος των δημοτών.  
Η Διοίκηση της ΜΑΞΙΑΔΗΖ 
έχει μπει σε μία αντιπαράθεση με 
την προηγούμενη διοίκηση για το 
τι παρέλαβε, σε τι κατάσταση τα 
παρέλαβε  και για «παράξενες» 
προσλήψεις και για αδικαιολόγητες 
αυξήσεις στα παρκινγκ.
Είναι λοιπόν η χρυσή ευκαιρία της 
νυν Διοίκησης της ΜΑΞΙΑΔΗΖ  να 
αποδείξει ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. 
Πλήρη διαφάνεια σε όλες της 
εκκρεμείς δικαστικές αντιδικίες που 
εκκρεμούνε, στις προσλήψεις , στις 
συνεργασίες στα έργα που έγιναν ή 
δεν έγιναν.
 Να ενημερώσουνε τους δημότες 
αυτής της Πόλης ποια χρέη 
κουβαλάει η εταιρία, πότε και ποιοι τα 
δημιούργησαν και σε ποιες ενέργειες 
είσπραξης πρόκειται να προβούν. 
Στο φως όλα τα πεπραγμένα  ώστε 
να μην μείνει καμία σκιά γιατί ένα 
είναι πλέον βέβαιο και αφορά στο 
παρελθόν : «δεν πρόκειται για περί 
όνου σκιάς» όσα συνέβησαν…  
Αν όντως υπήρξε κακοδιαχείριση 
στην ΜΑΞΙΑΔΗΖ  και θα πρέπει 
ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας να προβούν  
σε όλες αυτές της απαραίτητες  

νομικές ενέργειες που επιτάσσει 
η θέση τους και το καθήκον τους. 
Διαφορετικά θα είναι και οι ίδιοι  
στο μέλλον πολιτικά και οικονομικά 
υπόλογοι. 
Τους το προστάζει  τόσο ο ηθικός 
κώδικας της παράταξης που 
στήριξαν και εκλέχτηκαν όσο και ο 
νέος ποινικός κώδικας. 
Ας μην αφήσουμε στους δημότες 
την αίσθηση ότι κουκουλώνεται κάτι 
σε μία προσπάθεια συμψηφισμού – 
εσείς κάνατε αυτά , εμείς κάνουμε 
άλλα , και ας μην μιλήσει κανένας 
- .   
Οι δημότες αυτής της Πόλης πρέπει 
να πάρουν το μήνυμα έμπρακτα. Δεν 
είναι, δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε 
όλοι το ίδιο… 
Είναι προφανές ότι στο νέο 
Δήμαρχο θα δοθεί ο απαραίτητος 
χρόνος να «ισιώσει» τα πράγματα, 
να τραβήξει τη δική του ευθεία σε 
όλα, να επιβεβαιώσει στην πράξη της 
υποσχέσεις του και να μετατρέψει 
σε πρακτική και έργο για την Πόλη 
αλλά εξίσου και προφανές ότι όλοι 
περιμένουν  πολύ σύντομα να μην 
χαριστεί σε κανέναν και για τίποτα !

Και ο λόγος είναι ένας !!! Δεν 
είναι όλοι το ίδιο… 
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Ζωγραφιώτικο καφενείο
Ο Παντελής μπαίνοντας 
στον καφέ βρίσκει τον Περικλή 
να έχει κάτσει και να τον 
περιμένει.

ΠΑΝ: Καλημέρα φίλτατε άντε 
ευτυχισμένο το 2020.
ΠΕΡ: Να σαι καλά φίλε…ωχ ωχ.
ΠΑΝ: Τι έπαθες καλέ εσύ.
ΠΕΡ: Τι να πάθω με έχει ταράξει το 
στομάχι μου τον τελευταίο καιρό.
ΠΑΝ: Τι έφαγες και σε ενόχλησε;
ΠΕΡ: Βασιλόπιτα, βασιλόπιτες για 
να το πω σωστά.
ΠΑΝ: Καλά κι εσύ πας σε όλες;
ΠΕΡ: Στις περισσότερες, σε όλες 
δεν γίνεται, αφού όποιος μιλάει 
ελληνικά αυτές τις ημέρες και 
έχει έναν σύλλογο, σωματείο, 
παράταξη, παρέα κόβει την πίτα 
του. 
ΠΑΝ: Ναι κλασικά γίνεται της πίτας 
γενικώς αυτή την περίοδο κάθε 
χρόνο. Κάτσε καλά όμως γιατί τώρα 
κοντοζυγώνει και η Τσικνοπέμπτη 
και θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο 
χώρο για τα κοψίδια.
ΠΕΡ: Ωχ μωρέ κι εσύ μην το 

συνεχίζεις άλλαξε κουβέντα.
ΠΑΝ: Πάντως μας κράζατε για τις 
φιέστες μας στη Βίλα Ζωγράφου 
και τώρα ετοιμάζεστε κι εσείς για 
φιέστες στι Βίλα.
ΠΕΡ: Καλά ας ήταν αυτό μόνο το 
πρόβλημά σας και θα είχατε τη 2η 
θητεία στο τσεπάκι σας. 
ΠΑΝ: Σχεδόν την πήραμε, οριακά 
επικράτησε ο Βασίλης σου στο 2ο 
γύρο.
ΠΕΡ: Ναι καλά η ίδια κασέτα κάθε 
φορά. Αντί να σε απασχολεί ότι είστε 

από τις λίγες διοικήσεις στην Ελλάδα 
που δεν καταφέρατε να πάρετε 2η 
θητεία κάθεσαι και ασχολείσαι με το 
αν κερδίσατε με λίγο ή πολύ λες και 
έχει διαφορά.
ΠΑΝ: Ε πώς δεν έχει; Το ίδιο είναι 
με το να χάναμε με 10 μονάδες 
διαφορά;
ΠΕΡ: Φίλε και με μία ψήφο διαφορά 
να χάνατε το ίδιο θα έκανε. Εσείς 
το 2014 κερδίσατε στο 2ο γύρο με 
20 μονάδες διαφορά και το 2019 
χάσατε, οπότε άστο.

ΠΑΝ: Καλά ας μην είχαμε την 
πολιτική συγκυρία εναντίον μας 
και θα βλεπες.
ΠΕΡ: Φίλε και εσείς όπως και 
ο τέως δήμαρχος ο αείμνηστος 
χάσατε επαφή με τον κόσμο, 
κλειστήκατε στο γραφείο αυτό 
του 4ου ορόφου και ακούγατε τον 
κάθε κόλακα και κάθε αδιάφορο 
υπηρεσιακό παράγοντα.
ΠΑΝ: Ναι ενώ ο δικός σου είναι 
δίπλα στον κόσμο.
ΠΕΡ: Ναι είναι, βγαίνει έξω 
μιλάει, ακούει καταγράφει. Όσο 
το κάνει αυτό δεν κινδυνεύει να 
ιδρυματοποιηθεί και θα έχει τη 2η 
θητεία στο τσεπάκι του ο Βασίλης. 
Αν τώρα την πατήσει κι αυτός, 
κλείσει τις πόρτες του και χάσει 
την επαφή τότε κάποιος άλλος θα 
πάρει τον δημαρχιακό θώκο.
ΠΑΝ: Τι να πω, μπορεί και να έχεις 
δίκιο, μόνο ο χρόνος θα δείξει. 
ΠΕΡ: Ναι, εδώ είμαστε και θα 
δούμε. Να σου πω δεν φέρνεις 
τώρα το τάβλι να ξεχαστώ λίγο 
από τον στομαχόπονο;… Μάκη 
φέρε και μια σόδα…

Με κέφι, μουσική και βραβεύσεις η πίτα 
του «Ιλισού»

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος “ΙΛΙΣΟΣ” στα γραφεία του επί της οδού Βακχυλίδου την Κυριακή 
9 Φεβρουαρίου. 
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελένη Ζωίδου και ο αντιπρόεδρος Βασίλης 
Παπαϊωάννου, καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους, απηύθυναν 
χαιρετισμό και αναφέρθηκαν στο πλούσιο έργο του Συλλόγου σε 
πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ζωγράφου 
Βασίλης Θώδας, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Λάμπρος Γούμενος, αντιδήμαρχοι, 
δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων 
και πλήθος συμπολιτών μας.
Εκτός από την κοπή της βασιλόπιτας, βραβεύθηκαν μέλη του Συλλόγου για 
την προσφορά τους, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα.

Mε τον Δήμαρχο Ζωγράφου Βασίλη Θώδα και 
πλήθος κόσμου η κοπή της πίτας του Ερμή

Την κοπή της πίτας της πραγματοποίησε σε μια όμορφη εκδήλωση η 
ποδοσφαιρική ομάδα του Ερμή Ζωγράφου στο γήπεδο της στο Γουδή.
Πλήθος κόσμου ήταν εκεί, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Βασίλης Θώδας, 
οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Βούρτσης, Θοδωρής Μετικαρίδης η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Τασία Μπότου, ο Πρόεδρος της ΜΑΞΙΑΔΗΖ 
Λεωνίδας Κουφός, η πρώην Δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Βαγγέλης Τζανής, Κώστας Πίτσιος, Λάμπρος Γούμενος, Βάσω 
Στρακαντούνα, Κωστής Παπαναστασόπουλος, Βασίλης Λένης.
Επίσης ο Πρόεδρο επί σειρά ετών του Αστέρα Ζωγράφου Δημήτρης 
Αναστασίου και ο γραμματέας Ανδρέας Τσιμπούκης.Θανάσης Τσακανίκας, 
με τον Βασίλη Θώδα έκοψαν και την πίτα ενώ στη συνέχεια βραβεύτηκαν 
οι αθλητές μας που πέρασαν σε διάφορες σχολές, όπως και ο καλύτερος 
μαθητής. 

[Δημοτικά]
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Δημ.Τ.Ο. ΝΔ Ζωγράφου Νέος πρόεδρος ο Σπύρος Κονταλής μετά την παραίτηση Δήμα
Δημ.Τ.Ο. ΝΔ Ζωγράφου.
Την αλλαγή αυτή ανακοίνωσε και δημόσια η Δημ.Τ.Ο. μέσα από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τοπικής. Ένα από τα θέματα του συμβουλίου ήταν η παραίτηση του 
Προέδρου Δημήτρη Δήμα και η πρόταση του Συμβουλίου προς το οργανωτικό 
του Κόμματος για το όνομα του αντικαταστάτη του. Η πρόταση του κ. Δήμα 
ήταν μέχρι τις επικείμενες εκλογές του Μαΐου να αναλάβει χρέη Προέδρου ο 
Πρόεδρος της Ο.Ν.ΝΕ.Δ Ζωγράφου Σπύρος Κονταλής.
 Ο λόγος της παραίτησης του κ. Δήμα ήταν ότι καθώς έχει αναλάβει από 
τον Σεπτέμβρη καθήκοντα Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών στον Δήμο 
Ζωγράφου,δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το καταστατικό της ΝΔ να κατέχει και 
την θέση του επικεφαλής πολιτικής οργάνωσης. Η πρόταση του κ. Δήμα έγινε 
δεκτή με ομοφωνία επί των παρόντων μελών του Συμβουλίου.

 Ευχόμαστε στον Σπύρο Κονταλή συγχαρητήρια και καλή δύναμη.»

[Δημοτικά]

Λάμψη και κέφι στην κοπή της πίτας της Παναθηναϊκής 
Οργάνωσης Γυναικών

Αλλαγή στο προεδρείο της Δημοτική 
Τοπική Οργάνωση ΝΔ Ζωγράφου 
πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 
15 Ιανουαρίου, καθώς ο πρόεδρός 
της και Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου 
Δημήτρης Δήμας υπέβαλλε την 
παραίτησή του. Αιτία για την 
κίνησή του αυτή είναι το γεγονός 
ότι ως Αντιδήμαρχος δεν μπορεί, 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
λειτουργίας των Οργανώσεων του 
κόμματος να κατέχει και τη θέση 
του προέδρου της Δημ. Τ. Ο.
Ως αντικαταστάτη του, τουλάχιστον 
μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές 
του Μαΐου ο κ. Δήμας πρότεινε τον 
πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ζωγράφου 
Σπύρο Κονταλή. Η εισήγηση του 
απερχόμενου προέδρου έγινε 
δεκτή από το ΔΣ και πλέον ο κ. 
Κονταλής είναι πρόεδρος της 

Το παράρτημα Ζωγράφου της Παναθηναϊκής 
Οργάνωσης Γυναικών μαζί με το Σύνδεσμο 
Αρκάδων Ζωγράφου έκοψαν την πίτα τους σε 
κεντρικό ξενοδοχείο, παρουσία πολλών υψηλών 
προσκεκλημένων αλλά και των μελών.
Η Πρόεδρος Τώνια Καλύβα υποδέχτηκε τον 
κόσμο και μαζί με τα μέλη, έκοψε τη Βασιλόπιτα. 

Το «παρών» έδωσαν οι βουλευτές Σοφία 
Βούλτεψη και Βασίλης Σπανάκης, ο Δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, οι Αντιδήμαρχοι 
Ρένα Χαλκιαδάκη, Θοδωρής Μετικαρίδης, 
Λάμπρος Καλλαρύτης, Δημήτρης Δήμας, Γιάννης 
Βούρτσης, ο Πρόεδρος της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Λεωνίδας 
Κουφός και ο Αντιπρόεδρος Κώστας Πίτσιος αλλά 

και ο Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου και 
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Μπουλούκος.
Επίσης, ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Καζάκος, ο πρώην Αντιδήμαρχος Γεράσιμος Μαρκάτος, η 
πολιτεύτρια Ντόρα Πάλλη, ο Πρόεδρος των Θρακιωτών Ζωγράφου Δημήτρης Δεληγιαννίδης και πολλοί 
άλλο εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Το φλουρί της πίτας έπεσε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Τασία Μπότου.
Μετά τον πλούσιο μπουφέ, ακολούθησε χορός με μεγάλο κέφι για όλους του παρευρισκόμενους.
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[Δημοτικά]
Με πολύ κόσμο η κοπή της Πίτας του Ηπειρώτη από τον Σύνδεσμο 
Ηπειρωτών Ζωγράφου Τιμήθηκε ο Θεόδωρος Παπαγιάννης

Την πίτα του Ηπειρώτη έκοψε και φέτος 
ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου «Η 
Ήπειρος». Η καθιερωμένη εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Ζωγράφου, στην 
οποία επικράτησε το αδιαχώρητο.
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αλέξανδρος Γκούμας, ο οποίος αφού 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους 

και τους ευχαρίστησε για την 
παρουσία τους, ενώ μίλησε και 
για το πλούσιο πολιτιστικό και 
όχι μόνο έργο του Συνδέσμου.
Την μουσική νότα έδωσε η 
Χορωδία, με αγαπημένα λαϊκά 
και παραδοσιακά άσματα.
Κατά την εκδήλωση τιμήθηκε με ένα 
εξαιρετικό αφιέρωμα και βίντεο ο 
Γλύπτης, Ομότιμος Καθηγητής της 
Σχολής Καλών Τεχνών και δημιουργός 
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στα 

Ιωάννινα, Θεόδωρος Παπαγιάννης.
Στην κατάμεστη από κόσμο 
αίθουσα του Πνευματικού κέντρου 
στην Ανακρέοντος έκοψε την 
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο Σύνδεσμος 
Ηπειρωτών Ζωγράφου «Η ΗΠΕΙΡΟΣ».
Με την παρουσία τους τίμησαν την 
εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών Κος 
Σταυριανουδάκης, ο εκπρόσωπος 
τύπου της Νέας Δημοκρατίας Κος 
Γαϊτάνης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κος 
Μπαλάφας και Κος Κάτσης, ο Βουλευτής 

Ιωαννίνων της ΝΔ Κος Αμυράς, η 
πολιτευτής της ΝΔ Κα Γκελεστάθη.
Το παρών φυσικά έδωσε ο Δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, η 
πρώην Δήμαρχος Κα Καφατσάκη, η 
Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου 
Κα Μπότου,  οι αντιδήμαρχοι Κος 
Παπακωνσταντίνου, Κος Βούρτσης, 
Κος Δήμας, Κος Μετικαρίδης, Κα 
Χαλκιαδάκη, Κος Καλλαρύτης, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Κος 
Πίτσιος, Κος Μπουλούκος, Κος 
Γούμενος, Κα Στρακαντούνα, 
Κος Γιώτης , Κος Κολομπάτσος

Η κοπή της Βασιλόπιτας του 
«Μαζί για την Πόλη μας»

Παρουσία  πολλών φίλων 
της  παράταξης  «Μαζ ί  γ ια 

την  Πόλη μας» ,  η 
πρώην Δήμαρχος  Τίνα 
Καφατσάκη  έκοψε , 
στα  γραφεία  της  στη 
Γεωργίου  Ζωγράφου,  τη 
Βασιλόπι τα .

Παρόντες  ήταν  ο ι 
δημοτ ικο ί  συμβουλοι 
της  παράταξης ,  αρκετο ί 
υποψήφιο ι ,  αλλά  κα ι 
πρώην δημοτ ικο ί 

σύμβουλοι .
Η  τέως Δήμαρχος  Ζωγράφου 
αφού καλωσόρισε  τον  κόσμο 
ευχήθηκε  καλή  κα ι  δημιουργ ική 
χρον ιά  κα ι  δεσμεύθηκε  ότ ι 
τόσο  αυτή  όσο  κα ι  ο ι  δημοτ ικο ί 
σύμβουλοι  κα ι  ο ι  εκπρόσωποι 
του  «ΜΑΖΙ  γ ια  την  πόλη  μας»  θα 
συνεχ ίσουν  τον  αγώνα με  οδηγό 
τ ι ς  δεσμεύσε ις  τους  απέναντ ι 
σ τους  κατο ίκους  της  πόλης , 
αλλά  κα ι  γ ια  να  δ ιαφυλάξουν 
το  έργο  της  προηγούμενης 
πενταετ ίας .

Το χορευτικό και η χορωδία των 
Ηπειρωτών Ζωγράφου έκοψαν την πίτα 

με παραδοσιακό γλέντι

Με ένα πολύ όμορφο γλέντι στον ΡΥΘΜΟ έκοψε φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα του το 
χορευτικό τμήμα καθώς και η χορωδία του Συλλόγου Ηπειρωτών  Ζωγράφου «Η ΗΠΕΙΡΟΣ».

Οι οικοδεσπότες  του συνδέσμου Αλέξανδρος Γκούμας Πρόεδρος, Γαλαζούλα Ειρήνη 
υπεύθυνη χορωδίας και Γραμματέας, Γεωργία Γρίβα υπεύθυνη χορευτικού και 
β΄αντιπρόεδρος και Γιώργος Τάσσης μέλος του ΔΣ   , ευχαρίστησαν τα μέλη της χορωδίας 
και του χορευτικού για της πολύ ωραίες δράσης και εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν το 
2019 και υποσχέθηκε ακόμη πιο όμορφες δραστηριότητες για το 2020.

Αμέσως μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε όμορφο παραδοσιακό Ηπειρώτικο 
γλέντι το οποίο ευχαριστήθηκαν με την καρδιά τους όλοι οι παραβρισκόμενοι.
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ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ:  Με απόλυτη επιτυχία η κοπή της βασιλόπιτας 
Χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις

Μια ξεχωριστή βραδιά είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας 
του πολιτιστικού συλλόγου «Παυσίλυπον» 
το βράδυ του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου 
στο χώρο εκδηλώσεων «Ρυθμός».
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν 
το ιδρυτικό μέλος και ψυχή του 
συλλόγου Εύη Γεωργίου και ο επίσης 
ιδρυτικό μέλος και διευθυντής του 
5ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου 
Νίκος Δημητρίου, κόβοντας την πίτα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το 
χορευτικό τμήμα χόρεψε αγαπημένα 
λαϊκά άσματα, ενώ παρουσιάστηκε 
ένα σύντομο αλλά εξαιρετικό θεατρικό 
πάντα από μέλη του συλλόγου.
Με τον τρόπο αυτό οι παρευρισκόμενοι 
πήραν μια γεύση από την εξαιρετική 
δουλειά που γίνεται από το νέο σύλλογο 
στο κομμάτι του πολιτισμού και όχι μόνο, 
φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους 
ήταν ο Αναπληρωτής Δήμαρχος  Κος 
Μετικαρίδης, η πρώην Δήμαρχος 

Κα Καφατσάκη, οι αντιδήμαρχοι Κος Παπακωνσταντίνου, Κος Βούρτσης, Κος 
Καλλαρύτης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κος Κουφός, Κος Πίτσιος, Κος Κικάκης Κα 
Αγγελακοπούλου και ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Αγαπώ Ζωγράφου» 
Κος Παπαναστασόπουλος, ο οποίος να σημειωθεί έδωσε το παρών στην εκδήλωση 
αμέσως μετά την κοπή της δικής του βασιλόπιτας νωρίτερα στην Αρχιτεκτονική.

Επρόκειτο για μία εξαιρετική εκδήλωση, 
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την 
δουλειά που γίνεται στο νέο Σύλλογο 
σε πολιτιστικό αλλά και κοινωνικό 
επίπεδο. Ένα μεγάλο μπράβο στους 
διοργανωτές και τα μέλη του Παυσίλυπον.

[Δημοτικά]

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΩΝ Αναδείχθηκε το νέο ΔΣ του Συνδέσμου
Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών συστάθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος  :    Δημήτρης Μπίτσικας
Αντιπρόεδρος     Βαγγέλης Τζανής
Γραμματέας     Βίβιαν Βασιλακοπούλου
Μέλος      Γιάννης Βούρτσης
Ταμίας      Λίλα Χατζίκου
Έφορος     Παναγιώτης Μπατσούλης
Εκπρόσωπος τύπου    Ζωή Χαλκιοπούλου
Υπεύθυνος Χορωδίας    Γεώργιος Μπαλάσκας 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  Δημήτρης Λαμπράκης
Πρόεδρος Νεολαίας     Κώστας Κορμάς
Αναπληρωματικά μέλη   Βασίλης Βασιλάκης, Χρύσα Μπακοπούλου
     Μαρία Ροδίτου

Από την πλευρά μας ευχόμαστε καλή θητεία στο νέο ΔΣ και καλή δύναμη στο έργο του.
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[Ζωγράφου]

Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου «Ο Καζαντζάκης»
Το αδιαχώρητο στην κοπή της βασιλόπιτας

Με πολύ κόσμο, κέφι και άφθονη ρακή έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο σύλλογος Κρητών 
Ζωγράφου «Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» στην κατάμεστη αίθουσα γνωστού Κρητικού κέντρου.
Οικοδεσπότης, όπως κάθε χρόνο, ο δραστήριος και αεικίνητος πρόεδρος του συλλόγου Φώτης Νταουντάκης, 
ο οποίος και καλωσόρισε όλους τους προσκεκλημένους που παραβρέθηκαν στο Κέντρο, ευχόμενος καλή 
και δημιουργική χρονιά. 
Αμέσως μετά ακολούθησε χορός από τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου, τα οποία απέσπασαν τα 
χειροκροτήματα του κοινό, ενώ την παράσταση έκλεψε το παιδικό τμήμα χορεύοντας πεντοζάλη. 

Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά με τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν με την ψυχή τους.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, η πρώην 
Δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Καζάκος, η πρόεδρος του Δημοτικού 
συμβουλίου Αναστασία Μπότου, οι αντιδήμαρχοι Θεόδωρος Μετικαρίδης, Λάμπρος Καλλαρύτης, Ρένα 
Χαλκιαδάκη, οι δημοτικοί σύμβουλοι και αντιπρόεδρος και πρόεδρος της ΜΑΞΙΑΔΗΖ αντίστοιχα Κώστας 
Πίτσιος, Λεωνίδας Κουφός, ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΠ Λάμπρος Γούμενος, καθώς 
και αντιπροσωπίες των πολιτιστικών Συλλόγων – Θρακιώτες Ζωγράφου, Ηπειρώτες Ζωγράφου «Η 
ΗΠΕΙΡΟΣ», Αρκάδες Ζωγράφου,  ΠΑΥΣΙΛΙΠΟΝ και ΙΛΙΣΟΣ.

Κοπή πίτας Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου

Τηρώντας το έθιμο και την παράδοση 
ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας 
Βενέδικτος και το Ενοριακό Φιλόπτωχο 
ταμείο του Ιερού Ναού διοργάνωσαν 
την εκδήλωση της κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στην 
αίθουσα «Παπαρσένου» που βρίσκεται 
του Ναού.

Όπως ήταν φυσικό η αίθουσα ήταν 
γεμάτη από πιστούς προκειμένου να 
στηρίξουν το έργο του Φιλόπτωχου 
ταμείου που εδώ και πολλά χρόνια 
στηρίζει έμπρακτα άπορες οικογένειες.

Την όμορφη εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, η 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 
Αναστασία Μπότου, οι αντιδήμαρχοι 
Μετικαρίδης Θεόδωρος, Χαλκιαδάκη 

Ρένα, Καλλαρύτης Λάμπρος, 
ο Πρόεδρος της ΜΑΞΙΑΔΗΖ 
Λεωνίδας Κουφός, ο 
Πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
Γιώργος Γιαννακόπουλος, 
ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ 
Μπουλούκος Δήμος, ο 
δημοτικός σύμβουλος 
Γούμενος Λάμπρος, ο 
πρόεδρος των Θρακιωτών 
Ζωγράφου Δεληγιαννίδης 
Δημήτρης .

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος 

Ζωγράφου επιβεβαίωσε για άλλη μία 
φορά την πρόθεση του Δήμου να λύσει 
άμεσα και εξωδικαστικά την χρόνια 
διένεξη που υπάρχει μεταξύ του Ναού 
και του Δήμου για μέρος του οικοπέδου 
όπου βρίσκεται ο Ναός.

Από την μεριά του ο Πανοσιολογιότατος 
Πατέρας Βενέδικτος αφού ευχαρίστησε 
τον Δήμαρχο και τους αιρετούς για την 
παρουσία τους , ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι επιτέλους μία χρόνια αντιδικία 
μεταξύ Δήμου και Ναού βαίνει προς 
λύση.

Στο τέλος της εκδήλωσης  ο 
Πανοσιολογιότατος Πατέρας Βενέδικτος 
ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα μέλη του 
Φιλόπτωχου ταμείου για την ανιδιοτελή  
προσφορά τους.
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Πολιτικά]

Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ   Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου μιλάει στην «Ε» 

Ζωγράφου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για όλους και για όλα.
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Γιώργος 

Γιαννακόπουλος είναι ένα από τα 

πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της 

νέας Διοίκησης και ζητήσαμε να μας 

απαντήσει για την σύμπραξη με την 

παράταξη του Δημάρχου Θώδα, για 

το ΝΠΔΔ (μιας και στο παρελθόν επί 

Δημαρχίας Καλλίρη ήταν και πάλι 

Πρόεδρος) , για την παράταξή του 

και για το ΚΙΝΑΛ.

Πολύς λόγος έγινε για την 
σύμπραξής σας με την 
παράταξη του Δημάρχου Θώδα. 
Εκφράστηκαν παράπονα και 
κάποιοι είπαν ότι δεν είχατε και 
την απόλυτη συναίνεση της 
παράταξή σας. Τι απαντάτε ?
Πράγματι υπήρξε ένα κομμάτι του 
πολιτικού προσωπικού της πόλης μας 
που φάνηκε δυσαρεστημένο   για την 
συμμετοχή της παράταξης μας στην 
διοίκηση. Μην γελιέστε όμως, δεν έχει 
να κάνει με αυτά που προφασίζονται! 

Είναι αυτή ακριβώς η ομάδα – 
ολιγομελής και άνευ σημασίας -  που 
πολύ πριν τις εκλογές δούλεψε 
υπόγεια για την διάσπαση του χώρου 
μας και προσπάθησε ανεπιτυχώς 
να μας οδηγήσει ως δώρο, στα 
πόδια της αποτυχημένης διοίκησης 
Καφατσάκη για την δεύτερη Κυριακή 
των εκλογών.. Ξεκάθαρα και απλά! 
Είναι οι ίδιοι που αν είχαμε επιλέξει να 
στηρίξουμε Καφατσάκη, σήμερα θα 
μιλούσαν για «γιορτή της Δημοκρατίας 
και της απλής αναλογικής»..

Τώρα ποιο ήταν το κίνητρο τους και 
ποια η διαδρομή τους, προκαλώ να τα 
ανακαλύψετε.. Για εμάς είναι γνωστά 
και τα δύο.

Όσον αφορά το θέμα της συναίνεσης, 
υπήρξαν δυο-τρεις διαφοροποιήσεις, 
κάτι που θεωρούμε απόλυτα 
φυσιολογικό σε μια δημοκρατική  
παράταξη.

Η προηγούμενη διοίκηση 
του ΝΠΔΔ σας κατηγορεί 
ότι απαξιώνεται το έργο 
που παρέδωσαν για καθαρά 
μικροπολιτικούς λόγους, 

παίζοντας το παιχνίδι της «καμένης γης»  γυρνώντας μάλιστα τα 
πολιτικά ήθη πολλά χρόνια πίσω.  Τι απαντάτε ?

Η άποψη μου για τα αυτοδιοικητικά και η  εμπειρία μου στην διοίκηση του ΝΠ, δεν 
θα μου επέτρεπε τέτοιες συμπεριφορές. Το ΝΠ είναι ένας φορέας  του οποίου η 
διοίκηση έχει ψηλό βαθμό δυσκολίας και απαιτεί σύνθεση και συναίνεση.  Και δεν 
πιστεύω ότι προκύπτει από κάπου η κατηγορία αυτή, τουλάχιστον όχι από την 
προηγούμενη διοίκηση του ΝΠ θέλω να πιστεύω. Οι ίδιοι άνθρωποι συμμετέχουν 
στο τωρινό ΔΣ και –προς τιμήν τους – έχουμε μια καλή και εποικοδομητική 
συνεργασία μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά σας λέω ότι οι περισσότερες αποφάσεις 
του ΔΣ είναι σχεδόν ομόφωνες.

Σαφώς και έχουμε διαφορετικές απόψεις σε αρκετά θέματα αλλά μέχρι σήμερα 
υπάρχει διάθεση για συζήτηση και λύσεις ουσίας. Και εμείς πάνω σε αυτό το 
πνεύμα θέλουμε να συνεχίσουμε. 

Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία στην πόλη μας για την 
ανανέωση του ΚΙΝΑΛ (σε τοπικό επίπεδο) , ποιοι το εκπροσωπούνε 
και ποιοι μπορούνε να δώσουνε ώθηση στην τοπική οργάνωση. 
Ποια είναι η δικιά σας σχέση με το ΚΙΝΑΛ και  εάν σας στήριξε 
στης δημοτικές εκλογές.

Είναι γνωστή η σχέση μου με το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια με το ΚΙΝΑΛ.  Κανείς 
μας άλλωστε δεν προέρχεται από ..παρθενογένεση. Βέβαια, ως μαθητής του 
αείμνηστου Καλλίρη, διδάχτηκα την αναγκαιότητα  των έντονων αυτοδιοικητικών 
χαρακτηριστικών σε μια δημοτική παράταξη και αυτό ακριβώς προσπάθησα με 
τους «Πολίτες σε Δράση Νέα Πορεία».

Δυστυχώς όμως στις εκλογές, ο χώρος μας για μια ακόμη φορά, δεν κατάφερε 
να παραμείνει ενωμένος και συμμετείχαμε με δύο παρατάξεις, η δική μας και η 
«Εδώ ΖΩ βιώσιμη πόλη» του φίλου και συντρόφου μου Άγη Παπακωνσταντίνου. 
Το ΚΙΝΑΛ όπως είναι γνωστό δεν προχώρησε στην διαδικασία χρισμάτων, είχαμε 
όμως την στήριξη του χώρου και έντονη παρουσία στελεχών του ΚΙΝΑΛ σε όλες 
τις εκδηλώσεις μας.

Σήμερα και οι δύο αυτοδιοικητικές παρατάξεις του χώρου, στο πλαίσιο της 
απλής αναλογικής συμμετέχουμε στην διοίκηση Θώδα και προσπαθούμε για το 
καλύτερο της πόλης.

Με ρωτάτε για την ανανέωση του 
ΚΙΝΑΛ σε τοπικό επίπεδο. Εγώ θα 
σας έλεγα ότι το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται 
αντιμέτωπο με την ανάγκη ανανέωσης 
συνολικά. Οι συντονιστικές επιτροπές 
των τοπικών ΚΙΝΑΛ προκύπτουν 
από εκλογικές διαδικασίες. Η τωρινή 
είχε και την δική μας στήριξη, κάποια 
μέλη της άλλωστε συμμετείχαν στο 
ψηφοδέλτιο μας. Στην συνέχεια 
είχαμε μια διαφορετική εκτίμηση του 
εκλογικού αποτελέσματος με κάποια 
από αυτά τα μέλη και μοιραία υπήρξε 
διαφοροποίηση. 

Εμείς επιλέξαμε να ανταπο-κριθούμε 
στο στοίχημα της απλής αναλογικής 
και να αναλάβουμε το μερίδιο της 
ευθύνης που αναλογεί σε όλους μας, 
όσους συμμετείχαμε στις εκλογές. Και 
είμαστε και η μόνη παράταξη που από 
την πρώτη στιγμή δηλώσαμε δημόσια 
την επιλογή μας να στηρίξουμε την 
δεύτερη Κυριακή την υποψηφιότητα 
Θώδα, παρουσιάζοντας τα πολιτικά και 
αυτοδιοικητικά κυρίως επιχειρήματα 
που μας οδήγησαν στην επιλογή 
αυτή. 

Η ανακοίνωση μας ήταν ξεκάθαρη 
αναλαμβάνοντας πλήρως και την 
ευθύνη της, με την σύμφωνη γνώμη 
της συντριπτικής πλειοψηφίας της 
παράταξης.  Απέναντι σε αυτή 
την ξεκάθαρη θέση, βρεθήκαμε 
μπροστά σε μια ακατανόητα εχθρική 
ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης, 
της οποίας την σύνταξη έχουν αρνηθεί 
τα περισσότερα μέλη της επιτροπής 
σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, η οποία ούτε 
λίγο ούτε πολύ, υποδείκνυε ως μόνη 
επιλογή της δεύτερης Κυριακής, την 
αποτυχημένη διοίκηση  Καφατσάκη.. 
Και όλα αυτά, ενώ το ΚΙΝΑΛ κεντρικά, 
έκπληκτο μας δήλωνε ότι ουδέποτε 
έβγαλε κάποια τέτοια γραμμή..

Βγάλτε τα συμπεράσματα σας 

(Ολη τη συνέντευξη μπορείτε να 
την διαβάσετε και ηλεκτρονικά 
στο www.dznews.gr – ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)
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[Δημοτικά]
Ο Δήμος Ζωγράφου τίμησε τον Μίμη Δομάζο

Τον «στρατηγό» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, τον θρυλικό 
Μίμη Δομάζο βράβευσε ο 
Δήμος Ζωγράφου σε μία πολύ 
όμορφη εκδήλωση στο δημοτικό 
κινηματογράφο «Αλέκα», 
ταξιδεύοντας για λίγο τους 

παρευρισκόμενους σε 
άλλες εποχές που το 
ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν 
ακόμα όμορφο, πάθος και 
κίνητρο για τη νεολαία της 
χώρας μας.

Η μεγάλη δόξα του 
Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ 
και της Εθνικής ομάδας, 
ήταν προσκεκλημένος 
του Δήμου Ζωγράφου, 
με τον Δήμαρχο Βασίλη 
Θώδα να τον τιμά για 
την προσφορά του στο 

ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεταξύ 
άλλων, ο Δήμαρχος είπε: «Ηταν το 
ίνδαλμα για όλους μας. Κανένας δεν 
μπορεί να ξεχάσει τις συγκινήσεις 
που πρόσφερε. Ηταν το μυαλό 
του Παναθηναϊκού και της Εθνικής 
ο Μίμης. Δεν έπαιζε με τα πόδια 
αλλά με το μυαλό.  Τον τιμούμε 

όλοι εμείς, ο Δήμος Ζωγράφου για 
την προσφορά του στον ελληνικό 
αθλητισμό».

Για τον Μίμη Δομάζο μίλησαν ακόμα 
ο πρώην ποδοσφαιριστής και 
προπονητής του Ερμή Ζωγράφου 
Θανάσης Τσακανίδας, ο πρώην 
συμπαίκτης του και κάτοικος 
Γουδή Νίκος Τσίλης και ο γιατρός 
Βαγγέλης Βεργιόπουλος.

Ακολούθησε η ομιλία του Μίμη 
Δομάζου, με τον ίδιο να είναι 
ασταμάτητος και να λέει μεταξύ 
άλλων, πως πήγε στον Παναθηναϊκό 
από την Άμυνα Αμπελοκήπων 
με μία πορτοκαλάδα για αμοιβή, 
να αποκαλύπτει ότι ο καλύτερος 
συμπαίκτης που είχε ήταν ο Τάκης 
Λουκανίδης, να μιλά για το πώς 
έφερε τον Ζάετς στον Παναθηναϊκό, 
για την οικογένεια Βαρδινογιάννη, 

για το πώς ανακάλυψε τον Γιώργο 
Δώνη, ενώ έδωσε συμβουλές και 
στα νέα παιδιά, επισημαίνοντας ότι 
δεν έκανε καταχρήσεις, κοιμόταν 
νωρίς και προετοιμαζόταν όλη την 
εβδομάδα για τους αγώνες της 
Κυριακής.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο 
δημοσιογράφος και Αντιπρόεδρος 
του Νομικού Προσώπου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
του Δήμου Ζωγράφου Δήμος 
Μπουλούκος ενώ μεταξύ άλλων 
παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι 
Μετικαρίδης, Δήμας, Καλαρρύτης, 
Παπακωνσταντίνου, ο Πρόεδρος 
του Νομικού Προσώπου Γιώργος 
Γιαννακόπουλος και ο Πρόεδρος 
της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Λεωνίδας Κουφός.

Σάρωσε τα μετάλλια ο Κ.Ο. Ποσειδώνας Ιλισίων στο ΟΑΚΑ
Στους χειμερινούς αγώνες παίδων 
– κορασίδων,  Εφήβων – Νεανίδων 
Νοτίου Ελλάδος που διεξήχθη 
στο ΟΑΚΑ  ο Ποσειδώνας Ιλισίων 
συμμετείχε  με 12μελή αποστολή σε 
ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα.
Οι κολυμβητές του Ποσειδώνα 
Ιλισίων πραγματοποίησαν εξαιρετικές 
εμφανίσεις –  8 μετάλλια ( εκ των 
οποίων 6 Χρύσα και 2 ασημένια) και 
άλλες 5 θέσεις στην καλύτερη οκτάδα 
των αγωνισμάτων σε ατομικά και 
ομαδικά αγωνίσματα! Όλα τα παιδιά 
έκαναν καινούρια ατομικά ρεκόρ και 
ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Το πρώτο 
σημαντικό τεστ της χρονιάς στέφθηκε 

με απόλυτη επιτυχία!
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για 
την προσπάθειά τους!
Ο επόμενος και μεγάλος στόχος 
της χρονιάς τα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα!

O  Γ Α Σ  Ι λ ι σ ό ς  β ρ ά β ε υ σ ε  τ ο υ ς  κα λύ τ ε ρ ο υ ς

Σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζωγράφου, ο ΓΑΣ Ιλισός βράβευσε όσους 
αθλητές και αθλήτριες διακρίθηκαν μέσα στο 2019 και έκοψε τη Βασιλόπιτα του.
Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο προπονητής Γιώργος Ζώργος που παρουσίασε τις βραβεύσεις και ξεκίνησε τις ομιλίες, 
τονίζοντας τις διακρίσεις που είχε ο Ιλισός μέσα στη χρονιά. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Δήμαρχο Βασίλη 

Θώδα και τους επικεφαλής του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Πρόεδρο Γιώργο Γιαννακόπουλο και τον 
Αντιπρόεδρο Δήμο Μπουλούκο.
Παρέστησαν επίσης η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τασία Μπότου και οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Παναγιώτης Γκρέκας και Γιώργος Γρίβας.
Στην εκδήλωση ήταν και πολλοί αθλητές και αθλήτριες του σωματείου, μεταξύ των οποίων ο Χαράλαμπος 
Πιτσώλης, ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, η Γιώτα Βλαχάκη και η Ντενίζ Δημάκη.
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[Δημοτικά]
Με απόλυτη επιτυχία η κοπή της πίτας της Δημ.Τ.Ο. ΝΔ Ζωγράφου

Το αδιαχώρητο επικράτησε και φέτος 
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας της Δημ.Τ.Ο. ΝΔ Ζωγράφου, 
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
2 φεβρουαρίου, το μεσημέρι, στο 
κέντρο «Πεινολόγιο».
Πλήθος μελών και υποστηρικτών 
του κυβερνώντος κόμματος 

έδωσαν ένα βροντερό «παρών» 
γεμίζοντας ασφυκτικά την αίθουσα 
της εκδήλωσης. Ανάμεσα στους 
παρευρισκόμενους ήταν κορυφαία 
στελέχη της κυβέρνησης όπως ο 

Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Δένδιας, καθώς και βουλευτές όπως 
ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 
Άννα Καραμανλή, Βασίλης 
Σπανάκης, Γιάννης Καλλιάνος. 
Παρόντες ήταν επίσης, ο πρόεδρος 
της της Β2 ΝΟΔΕ Αλέξανδρος 
Σπύρου με τα μέλη του ΔΣ κ. 
Τάσση, κ. Δεληγιαννίδη και κ. 
Θωμαΐδη καθώς και ο πρόεδρο της 
Β1 ΝΟΔΕ Μιχάλης Κουμεντάκος 
με την Υπεύθυνη Γυναικών κα 
Μαρία Αλαφογιάννη.
Εκπροσώπηση είχαν τα γραφεία 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη με τον κ. Σιάτρα, το 
γραφείο του Ευρωβουλευτή και 
αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη με τον κ. Παλαιολόγο, 
το γραφείο του Υπουργού 
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη με τον κ. 
Βασιλάρα, το γραφείο του Υπουργού 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. 
Κωστή Χατζηδάκη με την κα Δήμα-
Λαζάρου Αθανασία και το γραφείο 
του Υφυπουργού Εξωτερικών 
Κώστα Βλάσση κ. Παναγόπουλο. 

Χαιρετισμό απέστειλε ο Υπουργός 
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.
Δυναμικό παρών έδωσαν και 
στελέχη της τοπικής πολιτικής 
σκηνής όπως ο δήμαρχος Βασίλης 

Θώδας, οι αντιδήμαρχοι 
Θεόδωρος Μετικαρίδης, 
Δημήτρης Δήμας, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Λάμπρος Γούμενος, 
Κώστας Πίτσιος, ο πρόεδρος της 
ΜΑΞΙΑΔΗΖ Λεωνίδας Κουφός 
και ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμος 
Μπουλούκος. Παρών ήταν και ο 
τέως δήμαρχος Ζωγράφου Γιάννης 
Καζάκος. 
Χαιρετισμοί
Την εκδήλωση άνοιξε ο νέος 

πρόεδρος της ΔημΤΟ Σπύρος 
Κονταλής, μετά την παραίτηση 
του νυν αντιδημάρχου 
Δημήτρη Δήμα, ο οποίος λόγω 
των νέων καθηκόντων του 
αποχώρησε από τη θέση αυτή. 
Ο κ. Κονταλής καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους, 
ευχαριστώντας τους για την αθρόα 
προσέλευσή τους, ευχόμενος 
παράλληλα καλή χρονιά με υγεία, 
δύναμη και δημιουργικότητα.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τα 
στελέχη της παράταξης κατά την 
παράδοση των κομματιών.
Μετά το πέρας των χαιρετισμών, 
οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν πλούσια 
εδέσματα συνοδεία άφθονου 
κρασιού, διασκεδάζοντας με 
την ψυχή τους μέχρι αργά το 
απόγευμα.

Οι Πόντιοι Ζωγράφου έκοψαν την πίτα 
τους με χορό και τραγούδια

Η Ένωση Ποντίων Ζωγράφου έκοψε την 
Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο χώρο τους στα Ιλίσια.
Σε μία κατάμεστη αίθουσα τηρήθηκε το έθιμο 

με ανταλλαγή ευχών και υπόσχεση για ακόμη 
περισσότερες δράσης στο νέο έτος.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο 
Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, η Πρόεδρος 
του Δημοτικού συμβουλίου Κα Μπότου, ο πρόεδρος 
του ΝΠΔΔ Γιώργος Γιαννακόπουλος, ο επικεφαλής 

της δημοτικής παράταξης «ΑΓΑΠΩ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» 
Κωστής Παπαναστασόπουλος, οι αντιδήμαρχοι 
Θοδωρής Μετικαρίδης και Άγης Παπακωνσταντίνου.
Επίσης ήταν ο Πρόεδρος των Θρακιωτών Ζωγράφου 
Δημήτρης Δεληγιαννίδης και Κρητών Ζωγράφου 
Φώτης Νταουτάκης.

Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε 
ποντιακή μουσική και χορός.

Με άρωμα ΠΑΣΟΚ η κοπή πίτας του 
ΚΙΝΑΛ Ζωγράφου

Με πολύ κόσμο έκοψε την βασιλόπιτά της η ΤΟ ΚΙΝΑΛ 
Ζωγράφου σε γνωστό καφέ της πόλης μας. Ο χώρος 
της εκδήλωσης είχε γεμίσει ασφυκτικά από φίλους και 
υποστηρικτές του κόμματος, ιδίως του παλαιού ΠΑΣΟΚ. 
Οικοδεσπότες ήταν τα μέλη της Συντονιστικής 

Επιτροπής Σμαραγδή Αρβανίτη, Σοφία Γεωργιάδου, 
Νίκος Στεργίου, Γιώργος Τζαμαλής, Αναστασία 
Παπαστάμου,Βαγγέλης Μάνου και Γιώργος Δίπλαρος.
Ομιλητές ήταν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, 
γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, ο εκπρόσωπος Τύπου 
Σπύρος Καρανικόλας και οι πρώην υπουργοί Τώνια 
Αντωνίου και Γιώργος Πεταλωτής.μεσα στους 
παρευρισκόμενους ήταν ο αντιδήμαρχος Άγης 
Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού 
και Αθλητισμούς Δήμου Ζωγράφου Γιώργος 
Γιαννακόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος 
Γρίβας και Παναγιώτης Ευθυμίου, οι πρώην 
δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Βαρσαμιδάκη, 
Μιχάλης Καλογιαννάκης, Ελπίδα Χριστοδουλάκη, 
Διονύσης Λαμπρίδης και Νίκος Σάββας. Παρούσα ήταν 
και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Λιλίκα Βασιλάκου.
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[Αρθρογραφία]
Τριανταφυλλιά Κεσπερή:             Μακριά οι … ταμπέλες!

Πόσες φορές βάζουμε «ταμπέλες» 
στα παιδιά και τα επηρεάζουμε, χωρίς 
να το αντιλαμβανόμαστε; Πόσες 
φορές λέμε «είσαι έξυπνος/ όμορφος/ 
απρόσεκτος/ τσαπατσούλης…». 
Ας ξεκαθαρίσουμε στο νου μας το 
εξής: σύμφωνα με τους ψυχολόγους 
κλονίζεται η αυτοεκτίμηση κι η 
αυτοεικόνα του παιδιού όταν το 
χαρακτηρίζουμε («είσαι»). Αντιθέτως, 
μας προτρέπουν να αναφερόμαστε 
στη συμπεριφορά τους και να τους 
εξηγούμε με λεξιλόγιο που ξέρουν τι 
έκαναν και γιατί είναι λάθος. Εξηγούμε 
πάντα με ήρεμη φωνή κατεβαίνοντας 
στο επίπεδο του παιδιού ώστε τα μάτια 
μας να κοιτούν ευθεία τα μάτια του. 
Να ένα παράδειγμα: «Χμμ, βλέπω ότι 

πήρες το αυτοκινητάκι του αδελφού 
σου χωρίς να τον ρωτήσεις. 
Μάλλον δεν σκέφτηκες πως μπορεί 
να το ψάχνει και να νομίζει ότι το 
έχασε. Θα αναστατωθεί. Εσύ πώς 
θα ένιωθες αν ξαφνικά σου έλειπε 
ο αγαπημένος σου αρκούδος;» 
(αφήνουμε χρόνο στο παιδί να 
μας πει και μετά συνεχίζουμε) 
«Τι προτείνεις να κάνεις για να 
διορθώσεις τα πράγματα;» (και 
αναμένουμε την απάντηση). 
Φυσικά αν το παιδί δυσκολεύεται, 
του προτείνουμε δυο λύσεις, αλλά 
το αφήνουμε να αποφασίσει εκείνο 
ποια προτιμά. Όταν διορθωθεί 
η κατάσταση επιβραβεύουμε 
τη συμπεριφορά κι όχι το ίδιο 
το παιδί -χωρίς υπερβολές. Πχ: 
«Μου αρέσει που κατάλαβες το 
λάθος σου και ζήτησες συγγνώμη 
από τον αδελφό σου ενώ του 
προσέφερες πίσω το παιχνιδάκι 
του. Νιώθεις όμορφα τώρα που 
έκανες το σωστό;» (αναμένουμε 
την απάντησή του). « Χαίρομαι 
πολύ που συμπεριφέρθηκες με 
ευγένεια». Το παιδί αναπτύσσει 
λοιπόν την ανθεκτικότητά του, 
την κριτική του ικανότητα 
και μαθαίνει να καλλιεργεί 
αρετές, όπως η καλοσύνη..

Α να κο ί νω σ η  –  Π ρ ό σ κ λ η σ η  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Ζ ωγρ ά φ ο υ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 2 του Ν. 4647/2019: 
«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 
για τον καθαρισμό της επιφάνειας 
ή και της χρήσης ακινήτου περί 
του υπολογισμού φόρων, τελών και 
εισφορών προς τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού, 
μπορούν να υποβάλουν δήλωση 
με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31-3-
2020, χωρίς την επιβολή προστίμων 
για τη μη υποβολή ή την υποβολή 
ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές 
στους αναλογούντες φόρους, τέλη 
και εισφορές εκ των δηλώσεων 

του προηγούμενου εδαφίου 
υπολογίζονται και οφείλονται μόνο 
από την 01.01.2020».

Το θέμα αφορά στη δήλωση της 
διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα 
στα δηλωθέντα στο Ε9 και 
στους λογαριασμούς ρεύματος 
τετραγωνικά.

Ο Δήμος Ζωγράφου καλεί τους 
δημότες – ιδιοκτήτες ακινήτων 
που δεν έχουν δηλώσει στον Δήμο 
ακίνητά τους ή τα έχουν δηλώσει 
με μικρότερο εμβαδόν από το 
πραγματικό να προσέρχονται στην 
έδρα του Δήμου (τμήμα Εσόδων) 
ή στα ΚΕΠ, προκειμένου να 
υποβάλουν δήλωση με τα πλήρη 
και ορθά στοιχεία των επιφανειών 
όλων των ηλεκτροδοτούμενων 
ακινήτων τους, χωρίς την επιβολή 
προστίμων για το παρελθόν και 

χωρίς αναδρομικές χρεώσεις 
πολλών ετών, όπως προέβλεπε η 
σχετική νομοθεσία.

Για την υποβολή της δήλωσης 
που γίνεται αυτοπροσώπως στον 
Δήμο μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
πρέπει να προσκομίζουν τα εξής 
δικαιολογητικά :

	 Τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο)

	 Τίτλο τακτοποίησης (αν 
υπάρχει)

	 Πρόσφατο Ε9 από το οποίο 
προκύπτει και το Α.Φ.Μ.

	 Πρόσφατο λογαριασμό του 
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας 
(τελευταίος πληρωμένος) ή 
βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ 
(εφόσον έχει γίνει διακοπή 
ηλεκτροδότησης)

	 Αστυνομική ταυτότητα ή/και 

εξουσιοδότηση σε περίπτωση 
μη προσέλευσης του ίδιου του 
ιδιοκτήτη. 

Η ρύθμιση καλύπτει κάθε είδους 
φόρους, τέλη και εισφορές προς τον 
Δήμο μας και αφορά σε κάθε είδους 
ακίνητα, όπως για παράδειγμα 
κατοικίες, καταστήματα, αποθήκες, 
βοηθητικούς και κοινόχρηστους 
χώρους κτηρίων, νόμιμα ή 
τακτοποιημένα αυθαίρετα κ.λπ.. Η 
υποχρέωση πληρωμής δημοτικών 
τελών και δημοτικών φόρων για 
τις επιφάνειες που θα δηλωθούν 
ισχύει από την 1-1-2020.

Επισημαίνουμε ότι :

Ως προθεσμία υποβολής των 
απαιτούμενων δηλώσεων 
έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 
2020, μπορεί δε, να γίνει και 
ηλεκτρονικά, μέσω του TAXIS. 
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Τι  ε ί ν α ι  η  φ α ρ μ α κ ε υ τ ι κ ή  κ ά ν ν α β η

Το φυτό της κάνναβης περιέχει πάνω από 480 
ουσίες εκ των οποίων περισσότερες από 100 
ονομάζονται κανναβινοειδή. Για να κατανοήσουμε τις 
ευεργετικές ιδιότητες της κάνναβης στον ανθρώπινο 
οργανισμό είναι σημαντικό να δούμε πρώτα το 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα του ανθρώπου. Αυτό το 
σύστημα διαθέτουν όλα τα θηλαστικά. Περιλαμβάνει 
ενδογενείς υποδοχείς κανναβινοειδών και εντοπίζεται 
στον εγκέφαλο και σε όλο το κεντρικό και περιφερικό 
νευρικό σύστημα. Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα 
αποτελείται από τους κύριους υποδοχείς CB1 και 

CB2 και συμμετέχει σε βασικές λειτουργίες της 
ζωής όπως η όρεξη, το ανοσοποιητικό σύστημα, 
η αναπαραγωγή και η διαχείριση του πόνου.
Η κανναβιδιόλη (CBD) μια από τις κύριες ουσίες 
του φυτού δρα ως ανταγωνιστής για τους υποδοχείς 
CB1 και CB2, πράγμα που σημαίνει ότι η ουσία 
αυτή τους προστατεύει από την ενεργοποίηση.
Τι είναι όμως η κανναβιδιόλη και γιατί θεωρείται 
σύμμαχος του ανθρώπινου οργανισμού?
Το φυτό κάνναβη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η μία 
είναι εκείνη που περιέχει σε μεγάλες ποσότητες την 
δραστική ουσία τετραϋδροκανναβινόλη (THC) , μία 
ψυχοτρόπο ουσία που ευθύνεται για την ευφορία και την 
απώλεια αίσθησης του χρόνου (γνωστή ως μαριχουάνα 
ή φούντα) και η βιομηχανική ή φαρμακευτική 
κάνναβη η οποία περιέχει την ουσία κανναβιδιόλη 
(CBD) της οποίας οι θεραπευτικές ιδιότητες έχουν 
ήδη διαπιστωθεί από την επιστημονική κοινότητα.
Η κανναβιδιόλη η αλλιώς όπως είναι πιο γνωστή CBD 
, είναι μία δραστική ουσία η οποία περιέχεται στο φυτό 
κάνναβης. Έπειτα από μελέτες χρόνων διαπιστώθηκε 
ότι η ουσία αυτή έχει θεραπευτικές ιδιότητες και μόνο 
χωρίς παρενέργειες. Σήμερα ήδη είναι νόμιμη στις 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης , στον Καναδά 
ενώ σε αρκετές απ’ αυτές συνταγογραφούνται για 
συγκεκριμένες ασθένειες. Είναι μη ψυχοτρόπος 
ουσία,αυτό σημαίνει  ότι δεν προκαλεί καμία διαταραχή 
στο ψυχισμό των ατόμων που τη χρησιμοποιούν 
αντιθέτως απολαμβάνουν τις ιαματικές της ιδιότητες. Τα 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η η ουσία 
αυτή είναι ασφαλής και χωρίς να δημιουργεί εξάρτηση.
Οι περισσότερες σύγχρονες ασθένειες σχετίζονται με 
τις ακραίες αντιδράσεις του σώματός μας. Ορισμένες 
από αυτές όπως οι αλλεργίες, το άσθμα, η ψωρίαση, 
η επιληψία, η ημικρανία, το στρες προκαλούνται 
από την υπερβολική αντίδραση του σώματός μας. 
Δεδομένου ότι η CBD βοηθά τον οργανισμό μας να 
ηρεμήσει, λειτουργεί επίσης ως προληπτικό μέτρο για 
πολλές πολιτισμένες ασθένειες. Με άλλα λόγια, το CBD 
προστατεύει το σώμα μας, κυρίως το νευρικό σύστημα 
και το ανοσοποιητικό από μια υπερβολική αντίδραση.
Η κύρια και πιο συχνή ερώτηση των ανθρώπων 
που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για την 
κάνναβη είναι απλή και κατανοητή, δεδομένου ότι 
στη χώρα μας γίνεται προσπάθεια τα τελευταία 2 
χρόνια να απενοχοποιηθεί και να μπούνε οι σωστές 

βάσεις για την ενημέρωση γύρω από το φυτό της 
κάνναβης. Τι θέλει να μάθει ο περισσότερος κόσμος?
 Ποιες είναι αυτές οι ξεχωριστές ιδιότητες και 
ποια τα οφέλη του ανθρώπινου οργανισμού.
Άγχος,κακός ύπνος, στρες, ημικρανίες
Βασική επίδραση της κανναβιδιόλης στον άνθρωπο 
είναι η καταπολέμηση του άγχους,του κακού 
ύπνου και της αποσυμφόρησης του οργανισμού 
από τις δραστηριότητες της καθημερινότητας. Εάν 
υποφέρουμε από διαταραχές του ύπνου, συνήθως τα 
αίτια οφείλονται στο άγχος της καθημερινότητας, το 
στρες των καιρών ή είναι σύμπτωμα κάποιας ασθένειας. 
Αυτό αποδυναμώνει τους ανοσοποιητικούς και 
αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος με αποτέλεσμα 
να είμαστε ευάλωτοι και αδύναμοι. Τα προϊόντα 
με CBD περιέχουν συνδέσμους στους υποδοχείς 
ενδοκανναβινοειδών στο σώμα μας και επηρεάζουν 
την ποιότητα του ύπνου μας. Πρόσφατες μελέτες έχουν 
δείξει ότι τα κανναβινοειδή που περιέχονται στους 
ανθούς της κάνναβης συμβάλουν στην χαλάρωση 
και ανακούφιση από πόνους και ημικρανίες, 
προσφέροντας την ηρεμία και την απαλλαγή από 
άγχος για ένα καλύτερο και πιο ποιοτικό ύπνο.

Ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Μπαλάφα 
σχετιά με την αδικία στην προσμέτρηση των 
ετών διαθεσιμότητας για τον υπολογισμό 

της σύνταξης στους εκπαιδευτικούς

Την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 ο Γιάννης 
Μπαλάφας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νότιου Τομέα, 
κατέθεσε - με την συνυπογραφή τριανταδύο  
βουλευτών  του ΣΥΡΙΖΑ- προς τους  υπουργούς  
Παιδείας και Θρησκευμάτων &  Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων ερώτηση σχετικά με την 
αδικία στην προσμέτρηση των ετών διαθεσιμότητας 
για τον υπολογισμό της σύνταξης στους 
εκπαιδευτικούς.
Τον Ιούλιο του 2013 ο Υπουργός Παιδείας κ. 
Αρβανιτόπουλος κατήργησε μία σειρά από τομείς 
από τα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές 
Σχολές. Οι τομείς αυτοί ήταν Υγείας-Πρόνοιας, 

Κομμωτικής-Αισθητικής και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 
Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν να μπουν σε 
διαθεσιμότητα 2.500 εκπαιδευτικοί και να οδηγηθούν 
πάνω από 20.000 μαθητές από την δημόσια στην 
ιδιωτική εκπαίδευση ή εκτός εκπαίδευσης.
Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε τους τομείς 

αυτούς και προέβη σε άρση της διαθεσιμότητας 
των καθηγητών. Τα δύο αυτά έτη, που οι καθηγητές 
έμειναν στην διαθεσιμότητα, είχαν περικοπή του 
μισθού τους κατά 25% και αντίστοιχα μείωση και 
των ασφαλιστικών τους εισφορών, με συνέπεια την 
μείωση και των συντάξιμων αποδοχών τους.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας 

είναι ένα άδικο μέτρο, όπως και το ότι είναι άδικο 
να υπάρχει αρνητική επίπτωση στην σύνταξη 
των καθηγητών από την μείωση των μισθών τους 
λόγω διαθεσιμότητας καθώς και, δεν γίνεται να 
πληρώνουν οι καθηγητές μετά από τόσα χρόνια τις 

επιπτώσεις αυτού του άδικου μέτρου στο εισόδημά 
τους, ρωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: “Θα προβούν 
σε ενέργειες με σκοπό την αποκατάσταση αυτής της 
αδικίας που αφορά την προσμέτρηση των μειωμένων 
μισθών στα συντάξιμα έτη των εκπαιδευτικών εξαιτίας 
της διαθεσιμότητας με αποτέλεσμα την μείωση της 
σύνταξης τους;”

Ανοικτή συζήτηση με θέμα τη «ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» στον Δήμο Ηλιούπολης

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου με 
πρωτοβουλία του Δήμου Ηλιούπολης 
και με την συμμετοχή και του Δημάρχου 
Αλίμου Α. Κονδύλη καθώς και 
εκπροσώπων  του Δήμου Αργυρούπολης 
- Ελληνικού, πραγματοποιήθηκε μία 
πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση-συζήτηση 
με θέμα τη “Δημόσια Περιουσία” 
στους συγκεκριμένους Δήμους. Οι 
παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την 
υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και 
την ανάγκη παραχώρησης συγκεκριμένων 
ακινήτων στους δήμους με σκοπό την 
αξιοποίησή τους υπέρ των πολιτών.
Κατά την εισήγησή του ο δήμαρχος 
Ηλιούπολης Γ. Χατζηδάκης μίλησε για 
τους διαχρονικούς αγώνες του Δήμου για 
την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας. 

Ο αγώνας αυτός μετά από 4 δεκαετίες 
καρποφόρησε το 2018 καθώς εκδόθηκαν 
τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις 
που δικαιώνουν τους Δήμους έναντι των 
καταπατητών. Με τις αποφάσεις αυτές 
περισώθηκαν μεγάλες εκτάσεις αφού 
αναγνωρίστηκε ότι ανήκουν οριστικά στο 
Ελληνικό Δημόσιο.
Ο κ. Χατζηδάκης ολοκλήρωσε την 
τοποθέτησή του λέγοντας ότι το πάγιο και 
δίκαιο αίτημα για οριστική παραχώρηση 
των εκτάσεων αυτών στο Δήμο, προς 
όφελος των δημοτών και για την κάλυψη 
σημαντικών κοινωνικών αναγκών αυτών, 
αλλά και ως ελάχιστη αναγνώριση των 
πολυετών αγώνων τους, παραμένει 
ανεκπλήρωτο και κάλεσε για έμπρακτη 
συμπόρευση και αρωγή όλων στον αγώνα 
αυτόν, που μοναδικό γνώμονα έχει το 
συμφέρον των δημοτών και την αξιοποίηση 
των ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς.
Ακολούθησε πλούσιος διάλογος, ενώ 
αποφασίστηκε να κατατεθεί στη Βουλή 
τροπολογία για την προώθηση του 
ζητήματος υπογεγραμμένη από τους 
βουλευτές όλων των κομμάτων του Νότιου 
Τομέα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
οι  βουλευτές Γ. Μπαλάφας, Θ. Φωτίου, 
Μ. Παπαδημητρίου, Δ. Χατζηδάκης, Β. 
Σπανάκης και Σ. Σακοράφα.
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[Ζωγράφου]
Τεράστια συμμετοχή στο 1ο Forum της Περιφέρειας για τον εθελοντισμό που 

διοργάνωσε η Ευγενία Μπαρμπαγιάννη

Με τεράστια επιτυχία και προσέλευση πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 8-12-2019 στο ΣΕΦ, το 1ο Πανηγυρικό Forum Εθελοντικής 
Προσφοράς το οποίο διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής κατόπιν 
εισηγήσεως της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου 
Εθελοντισμού κ. Ευγενίας Μπαρμπαγιάννη-Αδαμοπούλου.
Περισσότερες από 100 εθελοντικές οργανώσεις και  700 
εθελοντές από κοινωνική μέριμνα, πολιτική προστασία, πολιτισμό, 
φιλοζωία, αθλητισμό συμμετείχαν στην ημερίδα του εορτασμού 
της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού. Επίσης συμμετείχε πλήθος 

κόσμου.
Η εκδήλωση είχε συνεδριακό χαρακτήρα με πολλές ενδιαφέρουσες 
ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές και εκθεσιακό.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, 
ο οποίος παρουσίασε το όραμα του για τον εθελοντισμό ενθουσιάζοντας 
τους συνέδρους και καταχειροκροτήθηκε. «Ήρθε η ώρα να κάνουμε 
την Αττική μία περιοχή στην οποία κάποιος θα χαίρεται να ζει» 
ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι οι εθελοντές αποτελούν καταλύτη στην 
ανθρώπινη κοινωνία την οποία οραματίζεται, στην οποία θα υπάρχει 
«ο άνθρωπος για τον άνθρωπο».  
Ο  κ. Πατούλης απένειμε τιμητική πλακέτα στη μνήμη του εθελοντή 
Γιάννη Δαμιανόγλου.
Η «ψυχή» της διοργάνωσης Ευγενία Μπαρμπαγιάννη  παρουσίασε τα 
πεπραγμένα της και τα τεράστια βήματα που έγιναν κατά το πρώτο 
δίμηνο από την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του εθελοντισμού με 
κυριότερα την επικαιροποίηση του μητρώου, πολλές συναντήσεις, 
δημιουργία site και την διοργάνωση του Forum.  
Τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. 
Γεώργιος Σταμάτης, ο οποίος ανέπτυξε την πολιτική της κυβέρνησης 
για την κοινωνική μέριμνα.
Ομιλητές ήταν ο καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών Δρ. Ευθύμης Λέκκας, το στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Δρ. Νίκος Γιαννής, η παραολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου κ. Νικόλαος Χρυσάκης και η 
εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ κ. Βίλλυ Μπάκα.
Σημαντικές επίσης,  ήταν οι ομιλίες των εκπροσώπων του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, των Γιατρών 
του Κόσμου, των Φαρμακοποιών του Κόσμου, του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και της Χριστιανικής Αδελφότητας 
Νέων.
To Forum επισκέφθηκαν πολλοί βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες, 
Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όμιλος Αντισφαίρισης Ζωγράφου - Κοπή πίτας με βραβεύσεις και πολλές υποσχέσεις

Με την παρουσία αρκετών φίλων του Ομίλου 

μας ,την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020, στο 
Πνευματικό Κέντρο  του Δήμου Ζωγράφου, έγινε 

η κοπή της πίτας του Ο.Α. Ζωγράφου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο κος Δήμος Μπουλούκος, Δημοτικός 
Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Ν.Π. Αθλητισμού του Δήμου μας, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Θρακιωτών κος Δημήτρης Δεληγιαννίδης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μοιράστηκαν συμβολικά δώρα στους αθλητές των Ακαδημιών του Ομίλου μας.
Επίσης έγινε η βράβευση των αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν σε κατηγορίες του εσωτερικού 
πρωταθλήματος του συλλόγου και είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ PRO
1ος  Θάνος Μπέζας, 2ος   Νίκος Βισβίκης, 3ος  Κώστας Ροδόπουλος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η  Μαρία Ψυρρή, 2η  Μαρία Μαυρίκα, 3η  Σοφία Τζαβέλλα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος    Κωνσταντίνος Τσέλλος, 2ος  ` Αλκης Κουκουβίνης, 3ος  Θάνος Μπέζας

Σε όλους τους νικητές ο Ο.Α. Ζωγράφου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια και σε όλους ευχόμαστε καλή 
χρονιά με υγεία, χαρά, χωρίς τραυματισμούς και πολλές αγωνιστικές επιτυχίες.
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[Αρθρογραφία]
Α υ τ ή  η  χ ρ ο ν ι ά  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι … ο υ σ ί α

Γράφει η Ανθή Κουρεντζή
Δημοσιογράφος

Πάει ο παλιός ο χρόνος...και 
όχι μόνο πάει αλλά έρχεται νέα 
δεκαετία. Δεν ξέρω για εσάς 
αλλά εγώ νιώθω πως κάθε 
χρονιά σηματοδοτεί μία νέα 
αρχή, μία ευκαιρία για αλλαγές, 

για αναθεώρηση αποφάσεων 
και επιλογών αλλά και για μία 
εποικοδομητική αυτοκριτική, 
αφού ο καλύτερος τρόπος 
για να πορευτούμε στο 
μέλλον είναι ένα ουσιώδες 
και ειλικρινές τετ-α-τετ με 
το παρόν και το παρελθόν.      
      Τώρα που καλωσορίζουμε 
τη νέα δεκαετία αυτή η 
διεργασία έχει μεγαλύτερο 
βάρος, γιατί σίγουρα είναι 
σημαντικό για όλους χρόνο με 
το χρόνο να ανακαλύπτουμε 
όλο και καλύτερες 
πτυχές του εαυτού μας.
Η γεμάτη αισιοδοξία και 
θετική ενέργεια εορταστική 
περίοδος μας ωθεί στην 
αναζήτηση νέων στόχων για 
την ερχόμενη χρονιά που 
πηγάζει από έναν απολογισμό 
ευχάριστων και δυσάρεστων 
γεγονότων της μέχρι τώρα 

πορείας μας. Κάποιοι μένουν 
λιγότερο και άλλοι περισσότερο 
ικανοποιημένοι από αυτή τη 
σύντομη αναδρομή. Σε κάθε 
περίπτωση ποτέ δεν εμμένεις 
σε αυτά που ήδη έχεις 
καταφέρει, αλλά αγωνίζεσαι να 
καταφέρεις ακόμα περισσότερα, 
αφού τα όνειρα και η 
προσπάθεια δεν έχουν τέλος.
     Τις περισσότερες φορές 
ωστόσο οι υποσχέσεις που 
δίνουμε εν όψει του νέου έτους 
μένουν απλά ανεκπλήρωτες 
ευχές. Ο ενθουσιασμός των 
εορτών παρέρχεται και όλες 
οι σκέψεις και τα όνειρα που 
κάναμε ξεθωριάζουν. Γιατί 
όμως ξεχνάμε; Μήπως μας 
τρομάζει η ιδέα να βρεθούμε 
αντιμέτωποι με δύσκολες και 
μεγαλεπίβολες αποφάσεις που 
χρήζουν επιμονής και επίπονης 
προσπάθειας και τελικά 

προτιμάμε να παραιτηθούμε 
και να απογοητευτούμε; 
Καμία υπόσχεση δεν αξίζει να 
μένει ατελέσφορη αρκεί να 
θέτουμε εφικτές αναζητήσεις. 
       Η είσοδος του 2020 
και κατ’επέκταση της νέας 
δεκαετίας ας είναι το 
άνοιγμα ενός νέου κύκλου με 
ουσιαστικούς στόχους. Φέτος, 
ας υποσχεθούμε στον εαυτό 
μας ότι θα ζούμε με γνώμονα 
τη συνείδηση και την επίγνωση 
και όχι μόνο με τις υλικές 
αναζητήσεις. Αν μπορέσουμε 
να τηρήσουμε αυτή την 
υπόσχεση καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους βιώνοντας μία 
καθημερινότητα με συντροφιά 
αυτές τις αρετές, τότε θα 
καταφέρουμε να πορευόμαστε 
εσαεί σε μία ποιοτική ζωή.
Καλή χρονιά σε όλους 




