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Το τέλος της Χρυσής Αυγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΤΟΥ

Η πρόεδρος
του Δημοτικού
Συμβουλίου και
των Σχολικών
Επιτροπών
του Δήμου
Ζωγράφου
μιλάει στην
«Επικοινωνία»
σε μία εφ’
όλης της ύλης
συνέντευξη

σελ. 8-9

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α

Αφιέρωμα στον Αθλητικό
όμιλο "Ποσειδώνα Ιλισίων"

σελ. 7

Αυλαία έριξε το δικαστήριο
για την υπόθεση της
εγκληματικής πλέον
οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής ωστόσο το ερώτημα
στο οποίο μένει να
απαντήσουμε τώρα είναι αν
τελειώσαμε με το ναζιστικό
μόρφωμα, αν τελειώσαμε
με τον φασισμό.
σελ 15

Βασίλης Θώδας , Δήμαρχος Ζωγράφου
"Η μεταχείριση των ζώων
γενικώς, αδέσποτων και
δεσποζόμενων, είναι σε
μεγάλο βαθμό καθρέπτης του
επιπέδου μίας κοινωνίας.
Όχι τώρα, στη σύγχρονη
εποχή, αλλά από αρχαιοτάτων
χρόνων, η σχέση του
ανθρώπου με τα ζώα είναι
δείκτης πολιτισμού"
σελ. 3

σελ. 15

[Editorial]

Editorial

http://johnantono.blogspot.gr

Σ

ε λίγες εβδομάδες ο Οκτώβρης θα μας
αποχαιρετήσει με το φθινόπωρο πλέον
να μπαίνει για τα καλά. Μαζί του όμως,
αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες αλλά
και η γρίπη που κάθε χρόνο κοστίζει τη
ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους. Ωστόσο,
φέτος, τα πράγματα φαίνεται πως θα είναι
πολύ δύσκολα αφού σε συνδυασμό με την
πανδημία του Κορωνοιού τα πράγματα
κρέμονται από μία λεπτή κλωστή. Άλλωστε
το έχουν πει και οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι
που έχουν καθημερινή παρουσία πλέον
στο δημόσιο λόγο, πώς ο φετινός χειμώνας
θα είναι κρίσιμος. Επιτακτική ανάγκη είναι
αρχικά ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων
με το εμβόλιο της γρίπης γιατί ο συνδυασμός
των δύο ιών, ανεξαρτήτως ηλικιακής
ομάδας μπορεί να αποβεί μοιραίος. Τα
κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες
παραμένουν, σταθερά σε τριψήφιο αριθμό,
με την Αττική να βρίσκεται στο μικροσκόπιο
των επιδημιολόγων. Ωστόσο παρά, τις νέες
μολύνσεις τις εκκλήσεις των ειδικών και της
πολιτείας, για αυστηρή τήρηση των μέτρων
φαίνεται πως σε κάποιους δεν... ιδρώνει
το αυτί τους. Νέοι, κυρίως, που θεωρούν
άτρωτους τους εαυτούς τους, συνωστίζονται
σε πλατείες μόλις το ρολόι σημάνει δώδεκα.
Ωστόσο όταν η άμαξα μετατραπεί σε
κολοκύθα, εκεί το παραμύθι δεν θα έχει
happy end: Το σύστημα υγείας ανέκαθεν
είχε προβλήματα πόσο μάλλον σε περίοδο
πανδημίας που ακόμη και τις προβλεπόμενες
κλίνες ΜΕΘ να είχαμε πάλι κάποιοι δεν θα
προλάβαιναν... Μην ξεχνάμε άλλωστε τους
Ιταλούς γιατρούς που δήλωναν πως έφτασαν
στο σημείο να επιλέγουν ποιον ασθενή θα
διασωληνώσουν! Την ίδια ώρα, όσο κάποιοι
σφυρίζουν αδιάφορα και ζουν σαν να μην
υπάρχει Κορωνοιός πέραν του γεγονότος
ότι είναι «κινητές βόμβες» για τη δημόσια
υγεία, καταστρέφουν και την οικονομία.
Την καταστρέφουν γιατί αν τα πράγματα
ξεφύγουν, αν ξεπεραστεί το όριο των 150
διασωληνομενων, αν όλα τα δεδομένα
συγκλίνουν σε ένα νέο lockdown τότε
είναι δεδομένο πως όσο και αν προσπαθεί
η κυβέρνηση να το αποφύγει θα μπούμε
σε καραντίνα. Το θέμα είναι όμως πώς
θα βγούμε από τον «κόκκινο» συναγερμό
γιατί τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Η οικονομία
ήδη ματώνει και αν καφετέριες, μπαρ,
εστιατόρια, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής,
μαγαζιά και κομμωτήρια κλείσουν πάλι
τότε είναι σίγουρο πως δεκάδες, χιλιάδες
θα «πεθάνουν» οικονομικά. Έπειτα από μια
δεκαετή κρίση, ένα δίμηνο σχεδόν lockdown
μην έχει κανείς αμφιβολία γι αυτό. Ας
βάλουμε επιτέλους ένα μέτρο σε όλα κι ας
λειτουργήσουμε για το συλλογικό καλό μέχρι
να καταφέρουμε να βγούμε από την δίνη του
Κορωνοιου με τις όσο το δυνατόν λιγότερες
απώλειες. Οι μήνες που έρχονται θα είναι
δύσκολοι ας μη τους κάνουμε εφιαλτικούς.
Το δεύτερο κύμα είναι εδώ όμως αυτή
τη φορά ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να
κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Κάποια
στιγμή θα τελειώσει κι αυτό ακόμη όμως
δεν ήρθε η ώρα, γιατί στην Ελλάδα μόλις
άρχισε...

Στέλιος Μισίνας
Αρχισυντάκτης
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[Συνέντευξη]

Βασίλης Θώδας: Πρόγραμμα για αδέσποτα ζώα
αδέσποτων
και
δεσποζόμενων,
είναι σε μεγάλο
βαθμό
καθρέπτης
του επιπέδου μίας
κοινωνίας.
Όχι
τώρα, στη σύγχρονη
εποχή, αλλά από
αρχαιοτάτων
χρόνων, η σχέση
του ανθρώπου με
τα ζώα είναι δείκτης
πολιτισμού.

Ο δήμαρχος Ζωγράφου μιλάει
για το πρόγραμμα του δήμου
για τα αδέσποτα ζώα

Η

μεταχείριση των ζώων γενικώς,

Η κακοποίηση ζώων
είναι
αδιανόητη.
Το
πρόσφατο
περιστατικό
που
είδε το φως της
δημοσιότητας, όπως
και άλλα ανάλογα,
είναι πέρα από κάθε
λογική.
Αδυνατώ
να φανταστώ, όπως
και οι περισσότεροι,
άνθρωποι,
πως
μπορεί κάποιος να
φτάσει σε τέτοιο σημείο απανθρωπιάς
και πώρωσης. Η πρόταση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη να
μετατραπεί σε κακούργημα η κακοποίηση
ζώων προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο,
είναι απολύτως σωστή. Ξέρετε, τα ζώα
είναι ανυπεράσπιστα απέναντι στην

«ανθρώπινη» κτηνωδία.

• Περισυλλογή

Σε μία βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ
ανθρώπων,
απαράδεκτη
σε
κάθε
περίπτωση, οι συγκρουόμενοι μπορούν
να αντιληφθούν
την κατάσταση, να
αξιολογήσουν την απειλή, να γνωρίζουν
ίσως τα αίτια, ενδεχομένως μπορεί κάποιος
να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

• Κτηνιατρική εξέταση

Στην περίπτωση των ζώων μιλάμε
για ανυπεράσπιστα πλάσματα που δεν
καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει και γιατί.
Η αυστηρότητα της αντιμετώπισης των
δραστών πρέπει να είναι ανάλογη της
συνειδητοποίησης μας ότι ως κοινωνία
οφείλουμε να έχουμε μηδενική ανοχή
σε τέτοιες συμπεριφορές.Σε ό,τι αφορά
στον Δήμο Ζωγράφου υλοποιείται ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης
των αδέσποτων ζώων, το οποίο επιμελείται
5μελης επιτροπή. Η επιτροπή διαχείρισης
Αδέσποτων Ζώων, η οποία αποτελείται από
την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών,
κ. Ρένα Χαλκιαδάκη, τον κτηνίατρο κ.
Χρήστο Κτενά, τον εκπαιδευτή σκύλων
Θεόδωρο Τριάντη και εκπροσώπους των
φιλοζωικών σωματείων «Οδυσσέας» και
«Prince Cats House», Χριστίνα Μακρή
και Κατερίνα Γκαβογιάννη φροντίζει για
την προστασία και την περίθαλψη των
αδέσποτων ζώων, ακολουθώντας την εξής
διαδικασία:

• Αποπαρασίτωση
• Στείρωση
• Εμβολιασμό
• Τοποθέτηση
σκύλους

τσιπ

σε

αδέσποτους

•
Ολοκληρωμένη
περίθαλψη
σε
τραυματισμένα ζώα και φιλοξενία σε
πανσιόν
• Υιοθεσία ή επανατοποθέτηση των
αδέσποτων ζώων στο περιβάλλον
• Ενημέρωση των πολιτών
Επίσης, ο Δήμος Ζωγράφου, σε
συνεργασία με ζωόφιλους ακολουθεί ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα σίτισης για τις
αδέσποτες γάτες. Σε 20 κεντρικά σημεία της
πόλης μας έχουν τοποθετηθεί ποτίστρες και
ταΐστρες, τις οποίες εθελοντές του δήμου
μας τροφοδοτούν καθημερινά.
Στα σχέδιά μας είναι η διεύρυνση του
προγράμματος για τα αδέσποτα και
ποιοτικά, σε σχέση με το περιεχόμενο των
δράσεων και ποσοτικά σε σχέση με τον
αριθμό των ζώων για τα οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα επιμέλειας.
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[Δημοτικά]

Συνδρομή του Δήμου Ζωγράφου στην κατάσβεση
της πυρκαγιάς στο Βύρωνα

Ο Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής σε ρίξη νερού στην
πυρκαγιά

Οι Δήμαρχοι Ζωγράφου, Καισαριανής και Βύρωνα Β.
Θώδας, Γ. Κατοπόδης και Χ. Βοσκόπουλος

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 26/9 στο

περιαστικό δάσος του Βύρωνα και συγκεκριμένα στο τέρμα της οδού Κλεισούρας
στον Υμηττό.
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν και περιόρισαν έγκαιρα τη φωτιά,
ενώ ο Δήμος Ζωγράφου ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος
Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού) για παροχή βοήθειας, συνδράμοντας στην
επιχείρηση κατάσβεσης με υδροφόρα.
Στον Καρέα βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας, ο οποίος είχε συνεργασία με τους ομόλογους του σε Βύρωνα και Καισαριανή,
Γρηγόρη Κατωπόδη και Χρήστο Βοσκόπουλο.

Πυροσβέστης στην κατάσβεση της φωτιάς

Συλλυπητήρια του Δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη
Θώδα για την απώλεια του Ηλία Κωνσταντινίδη
«Μαζί για την πόλη μας», που έφυγε
τόσο νωρίς.
Κρατάμε, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη
αγάπη του για την πόλη, τον αθλητισμό
και τον ειλικρινή νεανικό αγώνα του
για ένα καλύτερο μέλλον για τον Δήμο
μας.
Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια
στην οικογένεια, τους οικείους του και
την παράταξή του».
•
Ο Ηλίας γεννήθηκε και
μεγάλωσε στου Ζωγράφου.

Τα

ειλικρινή του συλλυπητήρια για
τον θάνατο του Ηλία Κωνσταντινίδη
εξέφρασε ο Δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας.
Ο κ. Θώδας, αναφέρει σε δήλωσή
του: «Με θλίψη πληροφορήθηκα
τον ξαφνικό θάνατο του Ηλία
Κωνσταντινίδη,
υποψηφίου
Δημοτικού
Συμβούλου
με
το
συνδυασμό της Τίνας Καφατσάκη

4 • Τεύχος #50 • Οκτώβριος • 2020

Στέλεχος
της
Νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ
με μεγάλη δράση στο χώρο της
Αριστεράς ήταν ένας άνθρωπος που
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους
γύρω του και μεγάλος αγωνιστής
της ζωής.Τελειόφοιτος του τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του ΕΚΠΑ, μέλος του Εrasmus Student
Network (ESN) μη κερδοσκοπικός
εθελοντικός οργανισμός.
Αθλητής του Boccia με την ομάδα του
“ΑΣΑΧ” και στο παρελθόν αθλητής
κολύμβησης με την ομάδα του
“Κολυμβητικού Ομίλου Ποσειδώνα
Ιλισίων”.
Έλαβε μέρος στις Δημοτικές εκλογές

του 2014 και του 2019 ως υποψήφιος
Δημοτικός
σύμβουλος
με
την
Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη “Mαζί
Για Την Πόλη Μας”.
Τον δικό του αποχαιρετισμό στον Ηλία
Κωνσταντινίδη, μέλος της Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ, που έφυγε χτες από τη ζωή,
απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας με
ανάρτηση του στο Facebook.
«Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς
συντρόφους, ιδίως όταν αυτοί είναι
τόσο νέοι. Ο Ηλίας ήταν ένα παιδί της
γενιάς του που πάλευε καθημερινά για

έναν κόσμο ισότητας και δικαιοσύνης.
Μεγάλωσε στις γειτονιές του Ζωγράφου,
ήταν τελειόφοιτος του τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του ΕΚΠΑ και αθλητής κολύμβησης»,
αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία στην ανάρτηση
του. «Αποχαιρετούμε με ειλικρινή και
βαθιά θλίψη τον σύντροφό μας και
μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ», συνεχίζει,
τονίζοντας ότι «δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
τη δύναμη που έδινε σε όλους και όλες
μας να συνεχίσουμε τους αγώνες για
ένα μέλλον όπως το ονειρευόταν και
εκείνος»

[Δημοτικά]

Συνάντηση Δημάρχου Ζωγράφου με τον Υπουργό
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο
Ο κ. Θώδας ευχαρίστησε
τον κ. Θεοδωρικάκο για
τη στήριξη που παρέχει το
Υπουργείο
Εσωτερικών
στον Δήμο Ζωγράφου,
καθώς επίσης και για τα
κονδύλια που έλαβε ο
Δήμος ως ενίσχυση για
την προστασία από τον
COVID-19 και την αγορά
νέων απορριμματοφόρων
και μηχανημάτων έργου.

Συνάντηση με τον

Υπουργό
Εσωτερικών Τάκη
Θεοδωρικάκο
είχε την Παρασκευή ο Δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί
τάπητος θέματα που αφορούν στον
Δήμο Ζωγράφου, αλλά και ευρύτερα
θέματα που απασχολούν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

Επίσης, ο κ. Θώδας
ενημέρωσε τον Υπουργό
Εσωτερικών για μελέτες
που έχει εκπονήσει ο
Δήμος Ζωγράφου για το
πρόγραμμα
«Αντώνης
Τρίτσης» και είναι έτοιμες προς
υποβολή αλλά και για ώριμες μελέτες
που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της
χρηματοδότησης.
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου κατέθεσε
στον Υπουργό Εσωτερικών και
συγκεκριμένες
προτάσεις
που

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας με τον Υπουργό
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο

αφορούν σε θεσμικά ζητήματα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. μεταφορά
αρμοδιοτήτων, πόρων, κ.α.) ενόψει του
νέου Νομοσχεδίου.

Εσωτερικών θα επισκεφθεί τον Δήμο
Ζωγράφου προκειμένου να ενημερωθεί
και επί τόπου για την πορεία των εν
εξελίξει έργων.

Το επόμενο διάστημα ο υπουργός
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[Υγεία]

Δωρεά 2000 μασκών από
το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων

Τε σ τ κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ σ τ ο “ Β ο ή θ ε ι α σ τ ο
Σπίτι” και το ΚΗΦΗ Ζωγράφου

Ο Κος Δαβαλάς με τον Δήμαρχο Ζωγράφου Β. Θώδα

Σε δωρεά 2000 μασκών προχώρησε το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και το radiozografou.gr Σε τεστ για τον κορωνοϊό υποβλήθηκαν, την
στον Δήμο Ζωγράφου εκ των οποίων 1500 εξ' αυτών είναι παιδικές και 500 γενικής χρήσης.
O Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας ευχαρίστησε τον διευθύνοντα σύμβουλο του
Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων Αθανάσιο Δαβαλά για την προσφορά τους και τον ενημέρωσε για
τις συνεχείς προσπάθειες και παρεμβάσεις του ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ για την αντιμετώπιση
του covid-19
Από την πλευρά του ο Θανάσης Δαβαλάς μας δήλωσε ότι
"Αυτό που κάναμε σαν Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και RadioZografou.Gr είναι ασήμαντο. Αν
όμως όλοι στην πόλη μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία
τότε αυτό θα είναι κάτι σημαντικό"

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, εργαζόμενοι
των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
Ζωγράφου και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι
του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"
και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Ζωγράφου.
Με δεδομένο ότι οι υπάλληλοι αυτοί
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έρχονται

σε άμεση επαφή με ανθρώπους που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, κρίθηκε
απαραίτητο να υποβληθούν σε εξέταση.
Συνεργείο του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) επισκέφθηκε
το Β' ΚΑΠΗ, τον χώρο όπου είχε
προγραμματιστεί να γίνουν οι εξετάσεις,
και έλαβε δείγμα ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος από τους εργαζόμενους.

Ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση του ρεύματος
- Ποιοί το δικαιούνται

Ο

Δήμος Ζωγράφου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους κατοίκους, των οποίων η
κύρια κατοικία έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, να καταθέσουν
αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία, με σκοπό
την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος,
εφόσον πληρούνται τα χαμηλά εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια για την επανασύνδεσή
τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής
Απόφασης
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861
(ΦΕΚ
Β’3088/24-07-2020), δυνάμει του άρθρου 36 του
Ν. 4508/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για να μπορέσει ένας καταναλωτής να
κάνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του
νόμου, χρειάζεται να πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις :
1.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής
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ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
μέχρι και τις 30/04/2020 και να παραμένουν
αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
2.
Το βοήθημα χορηγείται αποκλειστικά
για την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.
3.
Τα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με το
μέγεθος του νοικοκυριού ορίζονται ως εξής:
•
Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000
ευρώ
•
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα
ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
•
Νοικοκυριό αποτελούμενο από
δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
15.750 ευρώ
•
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία
ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
•
Νοικοκυριό αποτελούμενο από
τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο
ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750
ευρώ
•
Νοικοκυριό αποτελούμενο από
τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ
•
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του
περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα
παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά

οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
•
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του
περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση
ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ'
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα
παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
•
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος
προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον
ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων
διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του
συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων
πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως
του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το
ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται
κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό
που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο
ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή
του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν
ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση
ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ'
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
4.
Επιπρόσθετα
καθορίζονται
και
συγκεκριμένα Περιουσιακά κριτήρια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης υποβάλλεται στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου Ζωγράφου (Ιωάννου Θεολόγου 22)
κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 -13.00, με
συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

•
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατήριο και άδεια διαμονής.
•
Δήλωση εισοδήματος φυσικών
προσώπων Ε1,του τελευταίου φορολογικού
έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
•
Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
καθώς και όλων των μελών του νοικοκυριού.
•
Εκκαθαριστικό
του
τελευταίου
φορολογικού έτους όλων των μελών του
νοικοκυριού.
•
ΕΝ.Φ.Ι.Α του τελευταίου φορολογικού
έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
•
Πιστοποιητικό
οικογενειακής
κατάστασης,
•
Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας
από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει
στη σύνθεση του άτομο ή άτομα με αναπηρία
67% και άνω.
•
Βεβαίωση
του
ασφαλιστικού
φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία
πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης
συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητη
για την ζωή του ατόμου που συμπεριλαμβάνεται
στη σύνθεση του νοικοκυριού.
•
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό που
τεκμηριώνει ενδεχόμενες μεταβολές κατά το
τελευταίο φορολογικό έτος.
•
Λογαριασμό ΔΕΗ όπου η οικία που
έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα να είναι η κύρια
κατοικία.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο
τηλέφωνο:
2107718604
(κα
Φραγκογιαννοπούλου)

[Αθλητισμός]

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ

Μια

αθλητική

οικογένεια

στη

γειτονιά

μας

και να επικοινωνούν. Οι νέοι να αποκτούν
ρόλο, να συνεργάζονται, να κατανοούν
την έννοια της προσφοράς, να διδάσκονται
να αποδέχονται την διαφορετικότητα, να
καλλιεργούν την ιδέα του αλληλοσεβασμού
και της ανεκτικότητας, να αντιλαμβάνονται
τον κόσμο.

καινοτόμες δράσεις από τον Ποσειδώνα
Ιλισίων και έτσι αποφασίσαμε να μπούμε στα
ενδότερα του Ομίλου , να ανακαλύψουμε και
να σας παρουσιάσουμε λεπτομέρειες για την
λειτουργία του.

Σε αυτή την κατεύθυνση, απαριθμεί
μια σειρά από δράσεις ,ημερίδες και
σεμινάρια απευθυνόμενος στους αθλητές
του, αλλά και στους γονείς Μάθημα
ναυαγοσωστικής ,Πρώτων Βοηθειών
,ημερίδα για ασφαλή πλοήγηση ,δράση
για την ανακύκλωση ,δράση με τους
«Γιατρούς του Κόσμου», Ημερίδες από
διατροφολόγο ,από Αθλητικό Ψυχολόγο,
κοινωφελείς δράσεις, συμμετοχή σε
αθλητικά προγράμματα της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, της Εθνικής
Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Γ.Γ.Α. και
του Δήμου Ζωγράφου. #olympic day #be active- zografou city run- #peace and
sport, εσωτερικές ημερίδες ,εορταστικές
εκδηλώσεις και άλλα είναι μερικά .

Ο Ποσειδώνας Ιλισίων καλλιεργεί δύο
Ολυμπιακά αθλήματα, Κολύμβηση και Ενόργανη
Γυμναστική. Τα μέλη του Διοικητικού του
Συμβουλίου είναι γονείς αθλητών , άνθρωποι
με μεράκι και ανιδιοτέλεια. Ίσως εκεί να
κρύβεται και το μυστικό όλων όσων διέπουν την
φιλοσοφία του Ομίλου.

Σειρά εκδηλώσεων παρουσία Ολυμπιονικών
διαφόρων αθλημάτων όπου οι αθλητές και οι
αθλήτριες, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν
την προσωπική ιστορία και διαδρομή όλων
εκείνων που μας έχουν χαρίσει συγκινήσεις
, που ανέβηκαν στα υψηλότερα βάθρα του
Αθλητισμού.

Κατά καιρούς διαβάζουμε και παρακολουθούμε

Τελετή βραβεύσεων

γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη
σωστής αθλητικής παιδείας και ισχυρής
προσωπικότητας.
Ο Ποσειδώνας υπερασπίζεται αυστηρά και
με συγκεκριμένες ενέργειες τον καθαρό
αθλητισμό. Δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους
τους αθλητές του. Βοηθάει με κάθε
δυνατότητα που διαθέτει, εκείνους που
διακρίνονται για τις ικανότητές τους .
Ο Όμιλος, λειτουργώντας πάντα με σεβασμό
δίπλα στο έμψυχο αθλητικό και προπονητικό
δυναμικό του καλύπτει σε επιστημονική βάση
το έργο της ομάδας με τις εξής επιπλέον
παροχές :
1.
Συνεργασία με το εξειδικευμένο
επιστημονικό κέντρο προπόνησης και
αποκατάστασης Performance 22 το οποίο
βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις κορυφαίων
αθλητών και ομάδων. www.performance22.
gr
2. Συνεργασία με τον ιατρό κο Δημήτριο
Αντωνακάκη ο οποίος βρίσκεται πίσω από
τις επιτυχίες πάρα πολλών Ελλήνων αθλητώντριών κολύμβησης σε Εθνικό και Διεθνές
επίπεδο.

Ομιλος Κολυμβησης Πασειδώναςόρο

Μια αμφίδρομη και ανταποδοτική σχέση η
οποία αποβαίνει σε κάθε περίπτωση υπέρ των
αθλουμένων.
ΕΠΟΧΗ COVID
Σε αυτή την πρωτόγνωρη για όλους κατάσταση,
στην εποχή της πανδημίας ,ο Όμιλος αναπτύσσει
μια νέα ρουτίνα , που απαιτεί πρώτα απ΄όλα
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας , και τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Α.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Ο Όμιλος διακρίνεται για το φιλικό και
οικογενειακό του περιβάλλον. Στην
Ακαδημία της Κολύμβησης αλλά και μέχρι
την Προαγωνιστική το κύριο βάρος δίνεται
στην ανάπτυξη της σωστής τεχνικής, της
ευκαμψίας και της αντοχής, ενώ παράλληλα

Θερμομετρήσεις και χρήση αντισηπτικών
σε καθημερινή βάση , απολυμάνσεις ,
αλλά και εξειδικευμένες απολυμάνσεις
από πιστοποιημένο συνεργείο σε τακτά
χρονικά διαστήματα σε όλους τους χώρους
που δραστηριοποιούνται οι αθλητές του.
Προστασία της υγείας όλης της οικογένειας
του Ποσειδώνα αλλά και των συνανθρώπων
μας, συνεισφέροντας με την ευθύνη του στον
περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου είναι το
moto της Διοίκησης.

4. Δύο πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες
γυμναστικής (vasa trainer ,όργανα και
μηχανήματα γυμναστικής, κ.λπ.)
5. Αίθουσα φυσιοθεραπείας
Στην κολύμβηση, ο Ποσειδώνας καταγράφει
τα τελευταία χρόνια διακρίσεις σε όλες τις

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Στο τμήμα της Ενόργανης Γυμναστικής ο
Όμιλος , συνεχίζοντας την λειτουργία του
με ευθύνη απέναντι στους αθλητές και του
γονείς, ολοκληρώνει την προσπάθεια του
για τον πλήρη εκσυγχρονισμό της αίθουσας
γυμναστικής που διαθέτει ,εκτός από την
προμήθεια αθλητικού υλικού και με την
τοποθέτηση καινοτόμου αντικραδασμικού
και αντιολισθητικού δαπέδου .το οποίο
συγκαταλέγεται στον κορυφαίο αθλητικό
εξοπλισμό.
Εκεί, τα παιδιά εκπαιδεύονται από
έμπειρους προπονητές που εξατομικεύουν
το ασκησιολόγιο με βάση την ηλικία και
τον χαρακτήρα τους. Τα οφέλη από την
Ενόργανη είναι η ανάπτυξη σωματικών
ικανοτήτων όπως η ευλυγισία ,η ευκινησία
,η μυϊκή ενδυνάμωση, η ισορροπία, αλλά
και η ανάπτυξη ψυχικών ικανοτήτων, όπως
θάρρος ,άμιλλα και αυτοπεποίθηση.
ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
μας διαβεβαίωσαν ότι στον Ποσειδώνα ,η
προσπάθεια προπονητών και διοίκησης για
ασφαλή και ποιοτική άθληση θα είναι συνεχής
με γνώμονα την βελτίωση των αθλητικών
δραστηριοτήτων και των δεξιοτήτων των
αθλητών και αθλητριών του Ομίλου και μας
ζήτησαν να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα με
το εξής : Η ενασχόληση με τις παιδικές
ψυχές θέλει πρωτίστως ένα βασικό
προσόν, Αγάπη για το παιδί, προσήλωση
κι ανιδιοτέλεια . Για μας στον Ποσειδώνα
αυτή είναι η πυξίδα μας ώστε να πάρουν
τα παιδιά μας αυτό που τους αξίζει, την
πίστη την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο,
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ.
Ποσειδώνας Ιλισίων

poseidonas_ilision

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Κ.Ο.Ποσειδώνας Ιλισίων πιστεύει ότι ο
αθλητισμός δεν συμβάλλει μόνο στην αρμονική
ανάπτυξη του σώματος, δεν συμβάλλει μόνο
στην ψυχική και πνευματική υγεία. Ο αθλητισμός
πρέπει να μαθαίνει στα παιδιά να συμμετέχουν

3. Συνεργασία με τον καταξιωμένο PhD κο
Νεκτάριο Σταύρου ,Επ. Καθηγητή Αθλητικής
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
http://www.phed.uoa.gr/an8ropino-d…/…/
stayroy-nektarios.html

κατηγορίες, και επίσημες διοργανώσεις,
Μεσογειακούς Αγώνες ,Προαγωνιστική,
Αγωνιστική κατηγορία, αλλά και στο τμήμα
MASTERS κατατάσσοντας τον ανάμεσα
στα ισχυρότερα σωματεία, έχοντας πάντα
συμπαραστάτη τον Δήμο Ζωγράφου και τις
υπηρεσίες του.

210 – 7759510 ( από 16:00 έως
21:00 ) & 210- 7757231
E-mail posidonas.ilision@gmail.com
Ενόργανη Γυμναστικήφόρο

Αράδου 5 -15771 Άνω Ιλίσια
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[Συνέντευξη]

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

Κα Μπότου έχετε αναλάβει Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου σε μια
εξαιρετικά δύσκολη για την πόλη
και τη χώρα μας συνολικά περίοδο.
Θα ήθελα να μου πείτε πως κρίνετε
μέχρι τώρα το έργο της Διοίκησης του
Δήμου;
Όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου
πριν ένα χρόνο βρεθήκαμε αντιμέτωποι
με δυσάρεστες εκπλήξεις. Παντού
συναντήσαμε σοβαρά προβλήματα με
σημαντικότερα τα παρακάτω:
Η Διοίκηση της κας Καφατσάκη
είχε μειώσει αισθητά το οικονομικό
αποθεματικό του Δήμου, χωρίς
όμως να έχουν γίνει έργα. Παρόλο
το έλλειμμα που βρήκαμε καταφέραμε
εξορθολογίζοντας τις δαπάνες να
φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πόλης
και αξιοποιώντας τα προγράμματα
ΕΣΠΑ να έχουμε δρομολογήσει
σημαντικά έργα. Η Διοίκηση μας έχει
επικεντρωθεί στο να γίνουν έργα για
την πόλη μας και όχι να σπαταλιούνται
τα χρήματα σε εκδηλώσεις. Έχουμε
ήδη εξασφαλίσει 8.000.000,00 € για
έργα και συνεχίζουμε.
Συγκεκριμένα

έχουμε

ήδη

Αίθουσα 12ου Δημοτικού σχολείουν
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εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τα
παρακάτω έργα:
1. Ανάπλαση και αναζωογόνηση
των κοινόχρηστων χώρων
επί της οδού Ούλοφ Πάλμε.
Ένας κεντρικός δρόμος της
πόλης
μας,
παρατημένος,
αναβαθμίζεται
αισθητικά
και γίνεται λειτουργικός και
χρηστικός για τους κατοίκους
μας.
2. Δημιουργία πάρκων γειτονιάς
σε παραμελημένα σημεία
της
πόλης.
Παρατημένοι
κοινόχρηστοι
χώροι
μετατρέπονται
σε
χώρους
πρασίνου και αναψυχής.
3. Ανακατασκευή πεζοδρομίων
και δημιουργία πράσινων
διαδρομών.
Ήδη
έχουμε
ξεκινήσει με το φτιάξιμο των
πεζοδρομίων της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως.
4. Βρήκαμε
μια
πόλη
με
δρόμους
γεμάτους
από
παρατημένα
μπάζα
και
διάφορα υλικά. Λόφοι από
μπάζα ήταν παρατημένα στο
πάνω τμήμα του νεκροταφείου,
γιατί δεν υπήρχε σύμβαση για
να μεταφερθούν. Ο Δήμαρχος
κ. Βασίλης Θώδας κατάφερε
να καθαρίσει το χώρο άμεσα,
να προχωρήσει σε σύμβαση με
εταιρεία για εναπόθεση μπαζών
και διαφόρων. Καθαρίσαμε
και καθαρίζουμε την πόλη
από τα μπάζα και τα διάφορα
στους δρόμους συστηματικά.
Όμως σε αυτή την προσπάθεια
χρειαζόμαστε και τη συνεργασία
των συμπολιτών μας, που
σε αρκετές περιπτώσεις δεν
ενημερώνουν για τα μπάζα που
βγάζουν για να αποφύγουν να
πληρώσουν το μικρό τέλος που
υπάρχει. Επίσης, είναι σημαντικό
να κάνουν ένα τηλέφωνο στην
υπηρεσία της καθαριότητας για
να τα μαζέψει τα διάφορα που
βγάζουν.

13ο και 16ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου

5. Βρήκαμε ένα γερασμένο
και παραμελημένο στόλο
απορριμματοφόρων και την
πόλη γεμάτη σπασμένους
κάδους
σκουπιδιών.
Ήδη έχουμε προχωρήσει
σε προμήθεια κάδων και
τους
αντικαθιστούμε
και
προχωράμε σε προμήθεια
10 απορριμματοφόρων με
leasing με ίδιους πόρους
του Δήμου και έχουμε
εξασφαλίσει 660.000,00€
για
αγορά
επιπλέον
απορριμματοφόρων
και
συστημάτων
υπόγειων
κάδων.
Προχωράμε
οργανωμένα
και
την
υπογειοποίηση των κάδων
που θα αναβαθμίσει την
ποιότητα ζωής της πόλης μας.
6. Βρήκαμε παιδικές χαρές
κλειστές (49 στρέμματα
Γουδί, Γαλήνης, πλατεία
Μερκάτη, πάρκο Ειρήνης,
Γκανογιάννη, Σεβαστείας),
γιατί είχαν εκτεταμένες φθορές
που η κα Καφατσάκη δεν
φρόντισε να αποκατασταθούν,
ώστε να έχουν πιστοποιητικά
συμμόρφωσης
και
να
μπορούν να λειτουργούν.
Καταβάλλοντας
μεγάλη
προσπάθεια και νικώντας το
τέρας της γραφειοκρατίας
προχωράει η ανακατασκευή
των παιδικών χαρών του
Δήμου και θα αποδοθούν,
έχοντας
τα
απαραίτητα
πιστοποιητικά,
στους
κατοίκους. Ήδη τις επόμενες
μέρες θα ανοίξει η παιδική χαρά
στα 49 στρέμματα, γίνονται
έργα στην παιδική χαρά επί
της οδού Γαλήνης και σταδιακά
θα ανακατασκευαστούν όλες.
Η ασφάλεια των παιδιών
προέχει.
Στις δύσκολες συνθήκες που περνάμε
είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας
κα αντιμετωπίζουμε την πανδημία

οργανωμένα,
ακολουθώντας
τα
πρωτόκολλα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες
είναι δίπλα στις ευάλωτες ομάδες, έχουν
ληφθεί μέτρα για διευκόλυνση των
επαγγελματιών της πόλης και παρέχεται
υποστήριξη στις σχολικές μονάδες.
Έχετε δεχθεί κριτική για τον τρόπο
που γίνονται τα δημοτικά συμβούλια
δια περιφοράς κλπ. Εσείς πως
απαντάτε σε αυτή την κριτική;
Λόγω του covid-19 τα δημοτικά
συμβούλια απαγορεύεται να γίνονται
δια ζώσης. Με βάση το νόμο μπορούν
να γίνονται δια περιφοράς ή με
τηλεδιασκέψεις. Το Μάιο διερευνήσαμε
το κόστος τηλεδιασκέψεων και
ήταν υπέρογκο. Πριν λίγες μέρες
με ενημέρωσε η κα Καφατσάκη για
την δυνατότητα χρήσης δωρεάν
πλατφόρμας (epresence) και ήδη
κάναμε το πρώτο μας συμβούλιο με
τηλεδιάσκεψη και θα συνεχίσουμε.
Συμφωνώ με τους συναδέλφους της
αντιπολίτευσης ότι η πιο δημοκρατική
διαδικασία είναι το Δημοτικό Συμβούλιο
να γίνεται δια ζώσης, αυτό όμως δεν
μπορεί να γίνει κάτω από τις συνθήκες
που περνάμε. Εκτιμώ ότι η κριτική
που μου ασκείται είναι άδικη.
Παράλληλα είστε Πρόεδρος των
Σχολικών Επιτροπών της πόλης μας.
Θα ήθελα να μου πείτε την εικόνα που
έχετε αυτή τη στιγμή για τα σχολικά
συγκροτήματα της πόλης μας. Τι
προβλήματα συναντήσατε και πως τα
αντιμετωπίσατε;
Δυσάρεστες εκπλήξεις άφησε πίσω
της η κα Καφατσάκη και στα σχολεία.
Βρήκαμε χρέος 85.000,00 € στην
Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και 16.000,00 €
στην Δευτεροβάθμια. Ειδικά στη
Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης συναντήσαμε απίστευτα
πράγματα. Αναφέρω τα σημαντικότερα:
Δεν πληρώνονταν οι λογαριασμοί
ΕΥΔΑΠ σχολείων για χρόνια,
γιατί νόμιζαν ότι ήταν εργολαβικοί

ΜΠΟΤΟΥ

[Συνέντευξη]

Ζωγράφου μιλάει στην «Επικοινωνία» σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

λογαριασμοί. Κανείς δε σκέφτηκε να
ελέγξει τα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ και να δει
ότι ήταν οι κανονικοί λογαριασμοί των
σχολείων.
Άφησαν ανεξόφλητα τα τιμολόγια
προμήθειας
των
ξενόγλωσσων
βιβλίων, ενώ είχαν εισπράξει το ποσό
από το Υπουργείο Παιδείας τους.
Εντάχθηκαν
στο
πρόγραμμα
βιβλιοθηκών
και
προεκλογικά
εξόφλησαν τιμολόγιο σε προμηθευτή
βιβλίων, που έπρεπε να πληρωθεί
από το πρόγραμμα, από τα χρήματα
των σχολείων.
Άφησαν
τους
λογαριασμούς
τηλεφώνου
εκτός
εκπτωτικού
πακέτου
με
αποτέλεσμα
να
χρεώνονται με διπλάσιες και πλέον
τιμές.

θα μπορούσαμε να τα ξεχωρίσουμε σε
δύο μεγάλες κατηγορίες: αυτά που είναι
πολύχρονες κατασκευές και στα πιο νέα.
Τα παλαιά σχολεία αντιμετωπίζουν και
μεγαλύτερα προβλήματα συντήρησης.
Έχουν ήδη λυθεί χρόνια προβλήματα
και έχουν δρομολογηθεί έργα για να
λυθούν και τα υπόλοιπα.

Τέλος, καταφέραμε να φτιάξουμε
σε 20 μέρες και να λειτουργήσουν
με πλήρη εξοπλισμό 2 νέες τάξεις
στο 3ο ΝΖ, με αποτέλεσμα να
απορροφηθούν όλα τα νήπια και
τα προνήπια του Δήμου είτε στα
νηπιαγωγεία είτε στους παιδικούς
σταθμούς.

Ένα παράδειγμα για να κατανοήσετε
πως δουλεύουμε με τα σχολεία είναι
το 6ο Γυμνάσιο – Λύκειο. Είδαμε τα
προβλήματα συνολικά του σχολείου και
προχωρήσαμε τις εργασίες για συνολική
ανακατασκευή του μην αφήνοντας
εκκρεμότητες. Άλλαξαν τα κουφώματα,
τα τζάμια, βάφτηκε εσωτερικά, μπήκα
προστατευτικά στα παράθυρα, άλλαξε η
εξώπορτα που είχε σαπίσει, φτιάχτηκαν
πόρτες, ακόμα και δωμάτιο κονσόλας
ήχου για την αίθουσα εκδηλώσεων.

Την σχέση σας με την σχολική
κοινότητα
συλλόγους
γονέων
και εκπαιδευτικούς, πως θα την
χαρακτηρίζατε;

Και στις δύο σχολικές επιτροπές δεν
έκαναν διαγωνισμό όπως όφειλαν
για επιλογή παρόχου φυσικού αερίου
και προχώρησαν σε απ’ ευθείας
αναθέσεις.
Προσπαθώντας να βάλουμε σε τάξη
τις σχολικές επιτροπές ξεκινήσαμε
ένα δύσκολο αγώνα νοικοκυρέματος.
Είμαστε
σε
διαδικασία
διαπραγμάτευσης με την ΕΥΔΑΠ.
Εξοφλήσαμε τα ξενόγλωσσα βιβλία
και προσπαθούμε να πληρωθούν τα
υπόλοιπα τιμολόγια του προγράμματος
βιβλιοθηκών που εκκρεμούν από
το Υπουργείο Παιδείας , για να μην
πληρωθούν από τα χρήματα των
σχολείων. Κάναμε διακανονισμό με
την Wind και έχει αρχίσει και μας
επιστρέφει τις επιπλέον χρεώσεις
(το ποσό που ξεπερνά τις 5000,00 €).
Τέλος προχωράμε σε διαγωνισμό για
πάροχο φυσικού αερίου.
Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του
Δήμου ζητήσαμε από τα σχολεία να
μας αναφέρουν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, επίσης, η Ένωση
Γονέων κατέθεσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο όλα τα προβλήματα που
είχε καταγράψει. Αμέσως , οι Σχολικές
Επιτροπές σε συνεργασία με τις τεχνικές
υπηρεσίες του Δήμου σχεδιάσαμε
ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των
προβλημάτων των σχολείων, με
αποτέλεσμα μέσα στον πρώτο χρόνο
διοίκησης μας να έχουμε υλοποιήσει
το 95% των αιτημάτων των σχολείων
και συνεχίζουμε.
Η διοίκηση του Δήμου έχει θέσει σε
προτεραιότητα την βελτίωση των
σχολείων του Δήμου. Γι’ αυτό επειδή
τα χρήματα που επιχορηγούνται οι
σχολικές επιτροπές δεν επαρκούν ο
Δήμαρχος κ. Βασίλης Θώδας παρέχει
επιπλέον γενναία επιχορήγηση από τα
χρήματα του Δήμου.
Τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου

Νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο έχει
αναπτυχθεί μια σχέση ειλικρίνειας και
εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς και πρόσφατα τολμώ
να πω ότι κτίζεται μια ειλικρινή σχέση
και με τους μαθητές των Γυμνασίων
και Λυκείων. Έχει καταλάβει όλη
εκπαιδευτική κοινότητα, από τις

Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό
έργο είναι η πολεοδομική τακτοποίηση
των σχολείων το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο
και το 12ο Δ.Σ. που έχουν τακτοποιηθεί
πολεοδομικά τα εντάσσουμε σε
πρόγραμμα
ΕΣΠΑ
ενεργειακής
αναβάθμισης 750.000,00€. Το 3ο
Γυμνάσιο – Λύκειο και το 12ο ΔΣ
θα αλλάξουν ριζικά, θα μπουν νέα
κουφώματα, τζάμια θερμομονωτικά,
θερμοπροσόψεις, νέα καλοριφέρ κλπ
Έχουν εγκριθεί οι μελέτες που
υποβάλλαμε στο επιχορηγούμενο
πρόγραμμα «Φιλόδημος» και θα
υλοποιηθούν στα σχολεία έργα για
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
και κατασκευής ραμπών και χώροι
υγιεινής για ΑΜΕΑ.
Έχει γίνει η πολεοδομική τακτοποίηση
του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου και
προχωράμε στο 3ο και 1ο Γυμνάσιο
Λύκειο
στην
εγκατάσταση
εξωτερικών ανελκυστήρων.
Έχει προγραμματιστεί η αποκατάσταση
όλων των προβλημάτων μονώσεων
στα σχολεία
Συνδέουμε με το φυσικό αέριο πέρα
από τα 4 σχολεία που έχουμε ήδη
συνδέσει ακόμα 2, το 3ο Δ.Σ και το
1ο Γυμνάσιο-Λύκειο, με αποτέλεσμα,
εκτός από το νηπιαγωγείο επί της οδού
Μαικήνα, που το δίκτυο του φυσικού
αερίου θα περάσει το 2021, όλα τα
σχολεία του Δήμου έχουν φυσικό αέριο.

Νέα αίθουσα 3ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου

Με αυτό τον τρόπο ενεργούμε και στα
υπόλοιπα σχολεία, ώστε άμεσα να
έχουν ανακατασκευαστεί.
Ήδη έχει γίνει τεράστιο έργο μέσα σε
ένα χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι
έχουν βαφτεί εσωτερικά το 12ο Δ.Σ.,
το ΕΠΑΛ, το 6ο Λύκειο, εσωτερικά,
εξωτερικά το 1ο και 18ο ΝΖ και 13ο και
16ο ΝΖ και εξωτερικά το 2ο και 10ο ΝΖ.
από το Δήμο. Ανακατασκευάστηκαν οι
μονώσεις στις ταράτσες του 3ου Δ.Σ που
λόγω κακοτεχνίας της προηγούμενης
εργολαβίας έχουμε υγρασίες στις τάξεις.
Βάφονται μέσα από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος» εσωτερικά και εξωτερικά
το 8ο ΔΣ και εξωτερικά το 4ο Γυμνάσιο
Λύκειο και το 5ο Γυμνάσιο.
Συνδέσαμε με το φυσικό αέριο 4
σχολεία το 4ο Δ.Σ, το 5ο Γυμνάσιο, το
5ο Λύκειο και το 1ο ΕΠΑΛ.
Έχουν καλυφτεί όλες οι ανάγκες σε
εκπαιδευτικό εξοπλισμό των σχολείων.
Επιπλέον,
δημιουργήθηκαν
ένα
εργαστήριο Η/Υ στο 1ο και 19ο ΔΣ και
ένα στο 3ο Γυμνάσιο. Κατασκευάστηκε
δίκτυο internet σε όλες τις τάξεις στο 1o
Γυμνάσιο-Λύκειο

πράξεις μου, ότι δεν λέω λόγια, αλλά
ότι λέω τα εννοώ και τα κάνω πράξη.
Βέβαια υπάρχουν και λίγες παραφωνίες
που προσπαθούν με ψεύδη και
συκοφαντίες να παραποιήσουν το έργο
που γίνεται στα σχολεία. Τα κίνητρα
τους είναι ξεκάθαρα αντιπολιτευτικά
και προσπαθούν με κάθε τρόπο θεμιτό
ή αθέμιτο να μην γίνει τίποτα. Εμείς
προχωράμε.
Τι παρεμβάσεις θα δούμε στα σχολεία
μας το προσεχές μέλλον.
Τα περισσότερα σχολεία μας είναι
γραμμένα στο κτηματολόγιο ως
αγνώστου ιδιοκτήτη, δεν έχουν
τοπογραφικά, σχέδια και οικοδομικές
άδειες με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να ενταχθούν σε προγράμματα ΕΣΠΑ,
με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί πολλές
επιχορηγήσεις για έργα στα σχολεία. Γι΄
αυτό το σημαντικότερο, αλλά τεράστιο
και δύσκολο έργο είναι η πολεοδομικής
τακτοποίησης όλων των σχολείων,
ώστε
να
προχωρήσουμε
τις
διαδικασίες όλα τα σχολεία να
περάσουν στην ιδιοκτησία του
Δήμου.

Άνοιξε το πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης και ήδη κάνουμε μελέτες για
έργα συντήρησης και επισκευής των
σχολείων και των αύλειων χώρων
τους, που θα τα ανακοινώσουμε μόλις
ολοκληρωθούν οι μελέτες μας.
Επίσης,
το
καλοκαίρι
έχουν
προγραμματιστεί
να
γίνουν
οι
απαραίτητοι ελαιοχρωματισμοί.
Τέλος, έχουμε προγραμματίσει και
σχεδιάσει τη κατασκευή αιθουσών
για την εφαρμογή της δίχρονης
προσχολικής αγωγής με βαρέως
τύπου λυόμενα. Αναμένουμε την
παραχώρηση από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών οικοπέδου 6,5 στρεμμάτων,
που μπορούν κα κατασκευαστούν 10
αίθουσες, έχουμε παραχωρήσει στο
Υπουργείο Παιδείας το οικόπεδο επί της
οδού Ιλισίων που ζητάμε να κτιστούν
4 αίθουσες και το οικόπεδο επί των
οδών Αστερίου και Καλαβρύτων που
ζητάμε να κτιστούν άλλες 4 αίθουσες.
Επίσης, τις επόμενες μέρες ξεκινάει η
κατασκευή νηπιαγωγείου στο οικόπεδο
επί της οδού Μακρυγιάννη. Με την
κατασκευή των παραπάνω αιθουσών
ο Δήμος Ζωγράφου θα εφαρμόζει τη
δίχρονη προσχολική αγωγή παρέχοντας
κατάλληλες εκπαιδευτικά αίθουσες
στους μικρούς μαθητές.
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[Υγεία]

Δωρεάν μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ
στις γυναίκες του Δήμου Ζωγράφου

Ο

Δήμος Ζωγράφου εξασφάλισε
δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλον
το γυναικείο πληθυσμό της πόλης μέσα
από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
«Η Ελλάδα Κατά του Καρκίνου», που
υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας,
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής
και έχει ως στόχο την πρόληψη και την
έγκαιρη διάγνωση των κακοηθών όγκων
μαστού και τραχήλου της μήτρας.
Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 15
Οκτωβρίου 2020, υπεγράφη Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Ζωγράφου και του Ελληνικού Ιδρύματος
Ογκολογίας. Το μνημόνιο υπέγραψε ο
Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας,
ενώ το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας
εκπροσώπησαν
ο
Διοικητικός
Διευθυντής Αναστάσιος Μυρίλλας και
ο Επιστημονικός Διευθυντής Άγγελος
Χρονάς.
Στην τελετή παρέστη και η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Ζωγράφου, Ρένα
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Χαλκιαδάκη, αρμόδια για την εφαρμογή
του προγράμματος.
«Είμαι πολύ ευτυχής για τη σημαντική αυτή
συνεργασία, εύχομαι να αντιμετωπίσουμε
έγκαιρα τον καρκίνο στις γυναίκες»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με έλεγχο για
τον καρκίνο του μαστού και του τραχήλου
της μήτρας για όλες τις γυναίκες που
κατοικούν στο Δήμο Ζωγράφου και τις
εργαζόμενες στο Δήμο και περιλαμβάνει
:
•
Πραγματοποίηση
ψηφιακής
μαστογραφίας (δύο λήψεις για κάθε
μαστό) στη σταθερή μονάδα τού
Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας με
εξασφάλιση
μαστογραφίας
υψηλού
ποιοτικού επιπέδου.
•
Παρακολούθηση
(follow-up)
όλων των γυναικών που παραπέμπονται
για συμπληρωματικές εξετάσεις ή
θεραπεία.
•
Καταχώρηση
των

αποτελεσμάτων
και
ταχυδρομική
αποστολή ατομικών απαντήσεων, σε
γυναίκες με φυσιολογικά αποτελέσματα
και
•
Περαιτέρω διερεύνηση με
κλινική εξέταση και συμπληρωματικές
εξετάσεις,
όπου
κρίνεται
απαραίτητο, στη σταθερή μονάδα τού
Ελληνικού
Ιδρύματος
Ογκολογίας
(συμπληρωματικές
μαστογραφικές
λήψεις,
υπερηχογράφημα,
ειδικές
μαστογραφικές λήψεις εντοπιστική και
μεγεθυντική, βιοψία δια λεπτής βελόνης
(FNA), κυτταρολογική κλπ.)
•
Λήψη
κολποτραχηλικού
επιχρίσματος για την εξέταση κατά
Παπανικολάου στη σταθερή μονάδα τού
Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας
•
Διάγνωση των εξετάσεων στο
κυτταρολογικό εργαστήριο του Ελληνικού
Ιδρύματος Ογκολογίας.
•
Καταχώρηση
των
αποτελεσμάτων
και
ταχυδρομική
αποστολή ατομικών απαντήσεων σε
γυναίκες με φυσιολογικά αποτελέσματα
και καλοήθεις παθήσεις (κολπίτιδες,
τραχηλίτιδες, μυκητιάσεις) και

•
Παρακολούθηση (follow-up) των
γυναικών με σοβαρό πρόβλημα.
Έτσι,
από
σήμερα
κιόλας,
οι
ενδιαφερόμενες,
μπορούν
να
επικοινωνούν, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (9:30 έως 15:00) στα τηλέφωνα: 210
3620831 – 210 3620832 προκειμένου να
ορίσουν ραντεβού για να εξεταστούν.
Οι παρεχόμενες εξετάσεις ξεκινούν στις
26/10/2020 και θα πραγματοποιούνται
στον χώρο του Ελληνικού Ιδρύματος
Ογκολογίας, επί της οδού Βαλτετσίου 11
και Ιπποκράτους στην Αθήνα.
Οι εξετάσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλες
τις γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο
Ζωγράφου.
Τη χορηγία για τη διεξαγωγή του
προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου
ανέλαβε το Ελληνικό Αντικαρκινικό
Ινστιτούτο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο προληπτικός
έλεγχος είναι η καλύτερη θεραπεία του
καρκίνου, αφού η έγκαιρη διάγνωση,
στα πρώτα στάδια της ασθένειας , κάνει
δυνατή την αποτελεσματική θεραπεία,
σώζοντας ζωές.

[Ιστορία]

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Ζωγράφος, βουλευτής του κόμματος
του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, απέκτησε
από «δεύτερο χέρι» μια μεγάλη έκταση.
Κράτησε ένα τμήμα στη διασταύρωση
των σημερινών λεωφόρων Ζωγράφου
και Παπάγου για την οικογένειά του,
ενώ τo υπόλοιπo τo ρυμοτόμησε και τo
πουλούσε με δόσεις των 112 δραχμών
τον μήνα.

Γράφει η Ζωή Χαλκιοπούλου,
συγγραφέας, μέλος Δ.Σ. του
Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών

Το Μουσείο Μαρίκας Κοτοπούλη
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλ.
Παναγούλη (τέως Βασιλέως Γεωργίου)
και Υπολοχαγού Θ. Καββαθά στου
Ζωγράφου. Πρόκειται για τη θερινή
κατοικία της σημαντικής Ελληνίδας
ηθοποιού του 20ου αιώνα, Μαρίκας
Κοτοπούλη, η οποία γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1887. Ήταν ανάμεσα στα
λιγοστά σπίτια της περιοχής, περίπου
100, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα
του οικισμού με την ονομασία
Ζωγράφου, από τον Ιωάννη Ζωγράφο,
πολιτικό, καθηγητή πανεπιστημίου και
μεγαλοϊδιοκτήτη της περιοχής. Εκείνα τα
πρώτα σπίτια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως
ως εξοχικά των Αθηναίων.
Το φλας μπακ ξεκινά από το 1832,
χρονιά απελευθέρωσης της Αθήνας
από τους Τούρκους. Ο Χατζηπαρθένης
Πετράκης, ηγούμενος της ομώνυμης
μονής, αγόρασε από τον πασά χιλιάδες
στρέμματα στις παρυφές του άλσους
της Καισαριανής. Λίγα χρόνια αργότερα,
οι κληρονόμοι του άρχισαν να πουλάνε
διάφορα τμήματα. Το 1902 ο Ιωάννης

Η περιοχή ήταν ακόμη... εξοχή και
πολλοί έσπευσαν να φτιάξουν τις
βίλες τους. Μέσα σε λιγότερα από
δέκα χρόνια κατασκευάστηκαν πάνω
από 100 εξοχικά και αποτέλεσαν τον
πυρήνα του πρώτου οικισμού, ο οποίος
το 1929 αποκόπηκε από τον δήμο
Αθηναίων και ανακηρύχθηκε κοινότητα
που πήρε το όνομα της οικογένειας
Ζωγράφου. Οι επαύλεις Βοναπάρτη,
Βουγά, «Αγλατζιάς», Νίνου, Συριώτη
και η κατοικία του μεγάλου ζωγράφου
Γ. Γουναρόπουλου, μαζί με τα δυο
αρχοντικά της οικογένειας Ζωγράφου
είναι τα λίγα απομεινάρια αυτής της
εποχής.Το υπέροχο και ιδιαίτερο αυτό
οικοδόμημα είναι ένα αξιόλογο δείγμα
εξοχικής κατοικίας της δεκαετίας του
1920, καθώς άρχισε να κτίζεται το 1918
και ολοκληρώθηκε το 1923 ή 1926.
Η βίλα Κοτοπούλη χτίστηκε σε δύο φάσεις.
Το υπόγειο και το πρώτο επίπεδο του
πετρόκτιστου κτιρίου κατασκευάστηκε
το 1908 από τον θεατρικό επιχειρηματία
Γιώργο Χέλμη (1891-1975), μετέπειτα
σύζυγο της μοναδικής ηθοποιού. Οι ζωές
τους συναντήθηκαν το 1923 και ήταν το
γαμήλιο δώρο του, το οποίο συμπλήρωσε
η ίδια με το υπόλοιπο κτίριο.
Πρόκειται
για
ένα
διώροφο
τετραγωνισμένο κτίριο με καρφωτά
παραθυρόφυλλα. Εντυπωσιάζει η στέγη
με τη μεγάλη κλίση σε απομίμηση
ελβετικού
CHALET,
τα
ξύλινα
μπαλκόνια και η διάτρητη διακόσμηση
σε όλα σχεδόν τα ξύλινα δομικά

Η Βίλα Κοτοπούλη ανακαινισμένη

στοιχεία στον εσωτερικό αλλά και τον
εξωτερικό διάκοσμο της οικίας. Όλες
οι ξύλινες κατασκευές του κτιρίου
είναι χειροποίητες από τον καλλιτέχνη
Ιωακείμ.
Ήταν η εποχή της μεγάλης απογείωσης
της Μαρίκας Κοτοπούλη. Γεννημένη
στην Αθήνα το 1887 και κόρη ηθοποιών,
έμαθε στην πραγματικότητα να περπατά
πάνω στο θεατρικό σανίδι. Ήταν βρέφος
όταν εμφανίστηκε στο έργο «Ο αμαξάς
των Άλπεων», με το μπουλούκι που
συμμετείχαν οι γονείς της κάνοντας τον
γύρο της χώρας. Στα 17 της εκτοξεύτηκε
στα ύψη απαγγέλλοντας για πρώτη φορά
στη δημοτική γλώσσα την «Ορέστεια»
του Αισχύλου. Η ερμηνεία της θεωρείται
ανεπανάληπτη σε τραγωδίες και έργα
κλασικού ρεπερτορίου. Δεν διακρινόταν
για την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά
ήταν τέτοια η ερμηνεία της που στη
σκηνή μεταμορφωνόταν κάνοντας το
κοινό να υποκλίνεται μπροστά της.
Η προσωπική της ζωή ήταν θυελλώδης
και προκλητική για την εποχή της. Το
1908 γνώρισε τον Ιωνα Δραγούμη,
πολιτικό και γόνο μεγάλης οικογένειας,
Ηταν ένας παράφορος έρωτας, με
πολλές εντάσεις όπως μαρτυρούν τα
γράμματά τους, που διήρκεσε ώς τη
δολοφονία του, τον Αύγουστο του 1920.
Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά η Μαρίκα

Κοτοπούλη παντρεύτηκε
τον Γ. Χέλμη, με τον
οποίο μοιράστηκε την
υπόλοιπη ζωή της, χωρίς
να αποκτήσουν παιδιά.Η
Βίλα Κοτοπούλη αποτέλεσε
σημείο αναφοράς όχι μόνο
του πολεοδομικού ιστού
της περιοχής αλλά και
κέντρο συνάντησης της
πνευματικής και πολιτικής
ηγεσίας της εποχής. Στη
βίλα εκτός από ξεκούραση,
μελέτη και διαλογισμό, η αείμνηστη
ηθοποιός οργάνωνε δεξιώσεις και
παραστάσεις.
Πολλοί
σημαντικοί
καλλιτέχνες της εποχής έχουν παρελάσει
από εκεί όπως ο Β.Λογοθετίδης,
ο Μ.Μυράτ, ο Δ.Ροντήρης, η
Γ.Βασιλειάδου, οι αδερφές Καλουτά
καθώς και η Μ.Μερκούρη.
Σήμερα στο Μουσείο στεγάζεται η
Πινακοθήκη του Δήμου Ζωγράφου
ενώ συχνά φιλοξενούνται εκθέσεις,
καλλιτεχνικές και άλλες πολιτιστικές
δραστηριότητες. Στο ισόγειο της Βίλας,
βρίσκονται οι χώροι υποδοχής στον
οποίο σήμερα τελούνται οι πολιτικοί
γάμοι, καθώς επίσης η κουζίνα, η
τραπεζαρία και το καθιστικό. Στο ίδιο
επίπεδο υπάρχει και το χαμάμ
Η Μαρίκα Κοτοπούλη πέθανε στις 14
Απριλίου 1954.Το σπίτι της ηθοποιού
άλλαξε χρήση αρκετές φορές: κατά την
περίοδο της γερμανικής κατοχής, το σπίτι
επιτάχθηκε. Στη συνέχεια στέγασε το
αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Ζωγράφου
και τελικά ο Δήμος το εγκαινίασε το
1990 πρώτα ως Μουσείο Μαρίκας
Κοτοπούλη και αργότερα, το 2019, ως
Δημοτική Πινακοθήκη. Χαρακτηρίστηκε
διατηρητέο νεότερο μνημείο με την
απόφαση ΥΠΠΟ Φ29/55430/6298 π.ε./43-1977ο , ΦΕΚ 261/Β/21-3-1977 ΥΠΠΟ
ΔΙΛΑΠ/Γ/251/4207/7-4-1987 ΦΕΚ 218/
Β/29-4-1987

Η Βίλα Μαρίκας Κοτοπούλη το 1923
Η Βίλα Μαρίκας Κοτοπούλη σήμερα
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[Παιδεία]

Ο Δήμος Ζωγράφου υλοποιεί τον σχεδιασμό
για την προσχολική αγωγή
εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας,
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
του Δήμου Ζωγράφου, στην οποία
συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα του
αριθμού των αιθουσών που πρέπει να
δημιουργηθούν για την προσχολική
αγωγή.
Θα ακολουθήσει στις 21 Οκτωβρίου νέα
διευρυμένη σύσκεψη της ΚΤΥΠ, του

Ο Δήμος Ζωγράφου με μεθοδευμένες

κινήσεις
συνεχίζει
εντατικά
τις
προσπάθειες για την εφαρμογή της
υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης παρά το γεγονός ότι
έως τώρα, δεν είχε την απαιτούμενη
υποστήριξη από την Πολιτεία.
Τον
περασμένο
Οκτώβριο,
σε
συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας με τον
Πρύτανη του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών
Θανάση
Δημόπουλο, ζήτησε την εφαρμογή του
Προεδρικού Διατάγματος του 1998 με
το οποίο είχε παραχωρηθεί στο Δήμο
Ζωγράφου, χώρος 6,5 στρεμμάτων
δίπλα στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο για
εκπαιδευτικούς λόγους.
Σημειωτέον ότι 22 χρόνια μετά το
Προεδρικό Διάταγμα και ενώ έχουν
μεσολαβήσει πέντε θητείες και τρεις
διαφορετικές Διοικήσεις στον Δήμο,
είναι η πρώτη φορά που Διοίκηση
ασχολείται με το θέμα. Δύσκολα
αντιστέκεται κάποιος στον πειρασμό
να διερωτηθεί για το τι ακριβώς έκανε
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η προηγούμενη Διοίκηση, της κυρίας
Καφατσάκη, ώστε να προετοιμάσει,
όπως είχε υποχρέωση, τις διαδικασίες,
λειτουργίες και υποδομές στον Δήμο
για την προσχολική αγωγή. Η απάντηση
είναι «τίποτα».
Εν τω μεταξύ, για να μην χάνεται χρόνος,
ο Δήμος Ζωγράφου έστειλε υπόμνημα
στο Υπουργείο Παιδείας με το οποίο έχει
ζητήσει να προχωρήσουν οι διαδικασίες
για τη δημιουργία δέκα (10) αιθουσών
προκάτ βαρέως τύπου, για προσχολική
αγωγή στον συγκεκριμένο χώρο του
Πανεπιστημίου.
Επίσης, ο Δήμος παραχωρεί άλλα δύο
οικόπεδα για τη δημιουργία αιθουσών
και συγκεκριμένα το οικόπεδο Καράτζα
και το οικόπεδο απέναντι από το Θέατρο
Ποταμίτη, ώστε να συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός αιθουσών για
όλα τα παιδιά της προσχολικής αγωγής.
Οκτώ μήνες μετά τη συνάντηση του
Δημάρχου με τον Πρύτανη, το ΕΚΠΑ
συμφώνησε για την παραχώρηση των
6,5 στρεμμάτων, σε νέα επαφή που
έγινε στο Δημαρχείο Ζωγράφου.
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, σύσκεψη

Πρύτανη, εκπροσώπων του Υπουργείου
Παιδείας και του Δημάρχου Ζωγράφου
με στόχο την υλοποίηση της προσχολικής
αγωγής.
Ο Δήμος Ζωγράφου με κάθε τρόπο
και πρόσφορο μέσο, δημιουργεί όλες
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και
διαμορφώνει τις συνθήκες, ώστε την
χρονιά 2021-2022 να εφαρμοστεί
πλήρως η προσχολική αγωγή στην Πόλη.

[Αρθρογραφία]

Το δικαστήριο έριξε αυλαία:
Τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή;
είχε φέρει τη χώρα στο χείλος του
γκρεμού, άνθρωποι που επλήγησαν
από την κρίση, άνθρωποι που ποιος
ξέρει τι μπορεί να σκέφτηκαν και
να πίστεψαν δίνοντας δύναμη και
εξουσία σε αυτούς που επιθυμούσαν
την κατάλυση τη Δημοκρατίας.

Ομάδας της Χρυσής Αυγής, όπως αυτή
αναδείχθηκε στις εκλογές του 2012,
με τη βαριά κατηγορία της ένταξης
σε εγκληματική οργάνωση. Στις 1109
σελίδες του βουλεύματος περιγράφονται
όλα τα αδικήματα που διαπράχτηκαν από
στελέχη και μέλη της οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής από το 2008.

Αποκαλύφθηκαν
Ο Γιώργος Ρουπακιάς δολοφονεί
τον αντιφασίστα Παύλο Φύσσα
και εκεί είναι που αρχίζει η κοινή
γνώμη να αντιλαμβάνεται ποιοι είναι
οι Χρυσαυγίτες.

Αυλαία έριξε το δικαστήριο για την

υπόθεση της εγκληματικής πλέον
οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
ωστόσο το ερώτημα στο οποίο μένει
να απαντήσουμε τώρα είναι αν
τελειώσαμε με το ναζιστικό μόρφωμα,
αν τελειώσαμε με τον φασισμό.
Την απάντηση φαίνεται να έδωσε η
ίδια η Μάγδα Φύσσα, στο άκουσμα της
απόφασης τους Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων το οποίο απεφάνθη
επιτέλους ότι η Χρυσή Αυγή είναι
εγκληματική οργάνωση.

«Γιε μου τα κατάφερες, Παύλο τα
κατάφερες», φώναξε κοιτώντας προς
τον ουρανό στο άκουσμα της ιστορικής
απόφασης. Η Μάνα που για επτά και
πλέον χρόνια έδωσε τη δική της μάχη
απέναντι στους καταδικασθέντες
Χρυσαυγίτες μιλώντας στα Μέσα λίγο
αργότερα είπε όλο νόημα «Ο Παύλος
μάς άνοιξε τον δρόμο» αλλά χρειάζεται
αγώνας για να νικηθεί ο φασισμός.

Το
χρονικό
οργάνωσης

της

εγκληματικής

Η Χρυσή Αυγή δυνάμωσε την περίοδο
της οικονομικής κρίσης. Είναι άλλωστε
γνωστό ότι σε περιόδους κρίσης οι
πολίτες στρέφονται προς τα άκρα.
Η περιθωριακή Χρυσή Αυγή από το
ποσοστό του 0,29% εκτοξεύεται τον
Μάιο του 2012 στο 6,97% εκλέγοντας 18
βουλευτές και γίνεται η τρίτη πολιτική
δύναμη στην Ελλάδα.

Τον
Σεπτέμβριο
του
2013
η Ελληνική Αστυνομία, επί
κυβερνήσεως Σαμαρά, συλαμβάνει
την ηγετική της ομάδα καθώς και
δεκάδες στελέχη και μέλη της τα
οποία εμπλέκονται σε εγκληματικές
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
στην τεράστια δικογραφία. Έπειτα από
μια μακρά ανακριτική διαδικασία που
κράτησε 9 μήνες, το Συμβούλιο Εφετών
αποφάσισε με αμετάκλητο βούλευμά του
την παραπομπή 69 προσώπων, μεταξύ
αυτών σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής

Στις 20 Απριλίου 2015 θα αρχίσει μια
από τις σημαντικότερες δίκες της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας η οποία
ολοκληρώθηκε 5,5 χρόνια αργότερα με
την καταδίκη των Χρυσαυγιτών.
Λίγο νωρίτερα, στις εκλογές του 2019,
τους καταδίκασαν και οι Έλληνες. Στις
ευρωεκλογές έλαβε 4,87%, αλλά το
σημαντικό είναι ότι στις εθνικές εκλογές
που ακολούθησαν δεν κατάφερε να
υπερβεί το 3% και έμεινε εκτός Βουλής.
Η... αποτυχία τους έφερε τη διάλυση, τα
γραφεία τους έκλεισαν, η Χρυσή Αυγή
συνετρίβη. Το αβγό του φιδιού όμως
παραμονεύει, ο φασισμός θέλει αγώνες
διάρκειας για να παραμείνει εκεί που του
αξίζει στα σκουπίδια της ιστορίας.

Το νεοναζιστικό μόρφωμα που
αποτελούνταν κατά ένα μεγάλο
ποσοστό από λούμπεν πρόσωπα
καταφέρνει, την ώρα μάλιστα που τα
πρωτοκλασάτα στελέχη της παραμένουν
προφυλακισμένα, να εκτοξεύσει τα
ποσοστά του και να πείσει χιλιάδες
πολίτες. Αναλυτές επισήμαναν τότε
πως δεν ήταν μόνο ακραίοι δεξιοί
αυτοί που στήριξαν τη χρυσή αυγή.
Ήταν ανάμεσα τους κεντρώοι ακόμη
και αριστεροί. Άνθρωποι που γύρισαν
την πλάτη στο πολιτικό σύστημα που
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[Αρθρογραφία]

«Τι σημαίνει: Στηρίζω ουσιαστικά το παιδί μου;»
Με σεβασμό κι αγάπη. Χωρίς να τα
καταπιέζουμε να κάνουν οπωσδήποτε
αυτό που ΕΜΕΙΣ θεωρούμε σωστό
με βάση τη δική μας κρίση. Ούτε
εκφοβίζοντάς τα ή προσπαθώντας να
τους δημιουργήσουμε τύψεις!!!!

Γράφει η Τριανταφυλλιά
Κεσπέρη,εκπαιδευτικός
Α/ βάθμιας

Σύμφωνα

με το λεξικό ο ορισμός
της λέξης «στηρίζω» είναι: παρέχω
ενίσχυση, θάρρος, βοήθεια. Ως γονείς
είναι απαραίτητο να υποστηρίζουμε
έμπρακτα τα παιδία μας σε κάθε τους
βήμα στον στίβο της ζωής και με τον
κατάλληλο (ψυχο-παιδαγωγικά) τρόπο
ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής
τους.

ισχυρό δεσμό στη φύση. Είναι ωφέλιμο
και απαραίτητο, θα έλεγα, ως γονείς να
ακούμε με ανοιχτή καρδιά τα παιδιά
μας και να τα ρωτάμε αν κατανοήσαμε
σωστά τα λεγόμενά τους. Πόσες
οικογένειες δε μιλιούνται εξαιτίας
παρεξηγήσεων που δεν λύθηκαν

ποτέ! Δεν είναι καλό τέτοιες ιστορίες
να επαναλαμβάνονται. Ο σύγχρονος
γονέας οφείλει να ενημερώνεται για τις
παιδαγωγικές εξελίξεις, θέλει το παιδί
του να ανοίξει τα φτερά του και να
κατακτήσει τον κόσμο. Τότε κι ο ίδιος ο
γονιός ξέρει πως πέτυχε!

Οφείλουμε να συζητάμε
με τα παιδιά μας και να
αφουγκραζόμαστε
τις
ανάγκες τους, να κρατάμε
ζωντανά τα όνειρά τους και
να είμαστε σύμμαχοί τουςδιακριτικά μεν αλλά ενεργά
δε- με τον τρόπο που
ταιριάζει στα παιδιά μας κι
όπως εκείνα επιθυμούν.
Να τους λέμε συχνά πως
τα στηρίζουμε, πως τους
έχουμε εμπιστοσύνη και πως
μπορούν να πετύχουν αυτό
που επιθυμούν.
Με
αξιοπρέπεια,
καλή
διάθεση και γνησιότητα, με
ανιδιοτέλεια και με ελεύθερη
αποδοχή. Ο δεσμός γονέαπαιδιού αποτελεί τον πιο

Συγκινητική η προσφορά των πολιτών για
τους πληγέντες της Καρδίτσας
Το " παρών" στην πρωτοβουλία αυτή
έδωσαν ο Δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας, ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Δήμας,
ο Αντιδήμαρχος Εμπορικής Ανάπτυξης
και Αποτελεσματικότητας Λεωνίδας
Κουφός και ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής
Πολιτικής και Νέας Γενιάς Δημήτρης
Κολομπάτσος.
Ο κ. Θώδας ευχαρίστησε τους

Συγκινητική

ήταν η ανταπόκριση

των κατοίκων του Δήμου Ζωγράφου
στο κάλεσμα που απηύθυνε ο Δήμος
για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς
διάρκειας, ειδών ατομικής υγιεινής,
ειδών καθαρισμού και ιματισμού,
πετσετών και κλινοσκεπασμάτων για
τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας
και άλλων περιοχών της Θεσσαλίας.
Από νωρίς το πρωϊ, πλήθος κόσμου
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και φορείς της πόλης μας, όπως ο
Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου «Η
Ήπειρος», προσήλθαν στον Ιερό Ναό
του Αγίου Θεράποντα, όπου ήταν το
σημείο συγκέντρωσης, προκειμένου
να συνεισφέρουν στην εθελοντική
δράση που διοργάνωσε η Περιφέρεια
Αττικής, το "Όλοι μαζί μπορούμε"
και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ σε
συνεργασία με τους Δήμους.

Ζωγραφιώτες
καθώς
με
την
κινητοποίησή τους απέδειξαν για
ακόμη μία φορά την ευαισθησία και το
υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης απέναντι
σε συνανθρώπους που βρέθηκαν σε
ανάγκη.
Από τη δράση συγκεντρώθηκαν
εκατοντάδες προσφορές από κάθε
είδος που ζητήθηκε

[Αρθρογραφία]

"Εχουμε δρόμο ακόμα"
της έκφρασης.
Τα κατάφερες γιε μου τα λόγια της ΜΑΝΑΣ. Κατάφερες κάτι που σου κόστισε την
ίδια σου τη ζωή, κοίταξες το νεοναζισμο κατάματα για ολους μας και τα κατάφερες.
Δεν θα πανηγυρίσουμε τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο με τον
νεοναζισμο. Θα τον χτυπήσουμε εκει που προσπαθεί να φυτρώσει. Θα τον χτυπάμε
πριν ανθίσει για να μην ξαναθρηνησουμε ποτέ και κανέναν.
Αντίο Παύλο, θα υπάρχεις πάντα μέσα μας, θα είμαστε πάντα εσυ, δεν θα αφήσουμε
κανέναν να σε ξεχάσει, δεν θα ξεχάσει κανεις Γιατι εφυγες..

Σ

ήμερα τα δάκρυα δεν σταματούν να γεμίζουν τα μάτια. Δεν ξερω αν είναι από χαρά,
από συγκίνηση, από οργή ή λύπη. Σήμερα δεν κερδήθηκε κανένας πόλεμος, σήμερα
δεν πανηγυρίζουμε καμία νίκη. Σήμερα επιτέλους μπορούμε να θρηνήσουμε με
ψηλά το κεφάλι την δολοφονία ενός αθώου από φασίστες. Σήμερα μπορούμε να
πούμε στην ΜΑΝΑ καλό κουράγιο.
Ο φασισμός δεν πέθανε ούτε σταμάτησε να υπαρχει. Ο φασισμός γεννιέται κάθε μέρα
με κάθε συμπεριφορά φυλετικής διάκρισης, με κάθε φαλοκρατικη συμπεριφορά,
με οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης της ελευθερίας, της φαντασίας, της σκέψης και
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