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Νικητές και ηττημένοι
από την εκλογική μάχη

και η επόμενη ημέρα για την πόλη μας
ενόψει «Κλεισθένη»

Ευχαριστώ ολους τους πολίτες 
Ζωγράφου που με τίμησαν 

με την ψήφο τους. Εγώ με τη 
σειρά μου θα είμαι δίπλα τους. 

Ευχαριστώ τον Παναγιώτη 
Αγγελόπουλο για την τιμή που 
μου έκανε να με συμπεριλάβει 

στο ψηφοδέλτιο του.

Βαγγέλης Τζανής

Ευχαριστώ που με 
στηρίξατε με την ψήφο σας 

και εξελέγην δημοτικός 
σύμβουλος στο Δήμο 

Ζωγράφου με την παράταξη 
Ώρα για Δουλειά. Σας 

υπόσχομαι οτι θα τιμήσω 
την εμπιστοσύνη σας.

Κώστας Πίτσιος
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«Να μπουν 
οι γειτονιές μας
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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.Ανδρέας Αρβανιτάκης
Αρχισυντάκτης

Oι εκλογές τελείωσαν, ο λαός του Ζωγράφου μίλησε 
και η Τίνα Καφατσάκη, αν και με την μεγαλύτερη 

δημοτική ομάδα (10 έδρες) έγινε η 2η δήμαρχος Ζω-
γράφου που έχασε την δημαρχία μετά από μία μόλις 
θητεία. Νέος δήμαρχος των Ζωγραφιωτών μετά από 
μία σκληρή μάχη που κρίθηκε στο νήμα, ο Βασίλης 
Θώδας. Όσοι ζήσαμε την προεκλογική διαδικασία από 
κοντά τον τελευταίο χρόνο γνωρίζουν πως λίγα παρα-
δείγματα ενσαρκώνουν το ρητό του Γκάντι όσο αυτό 
του κ. Θώδα.

Πρώτα τον αγνόησαν. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που 
όταν ξεκίνησε την προσπάθειά του ο Βασίλης Θώδας 
με μία μικρή ομάδα η πλειονότητα του πολιτικού κατε-
στημένου δεν ασχολήθηκαν καν με την εξέλιξη.

Μετά τον χλεύασαν. Πολλοί ήταν εκείνοι που μιλού-
σαν για τον «Βασιλάκη», το καλό παιδί που όμως δεν 
κάνει για τη θέση.

Ακολούθησε πόλεμος και μάλιστα δίχως προηγού-
μενο. Τοπικές εφημερίδες, πολιτικοί αντίπαλοι κατα-
φέρονταν εναντίον του με πρωτοφανή σφοδρότητα. 
«Λαγός του Καζάκου», «υπόδικος», «εκπρόσωπος του 
παλιού κακού κατεστημένου», ήταν μερικές μόνο από 
τις «φιλοφρονήσεις» που δέχτηκε.

Στις 2 Ιουνίου ωστόσο νίκησε. Ο Ζωγραφιώτικος 
λαός του έδωσε τη πρώτη θέση και τον δημαρχιακό 
θώκο προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, 
για την απαιτούμενη αλλαγή στην πόλη. 

Από την άλλη η καρέκλα του δημάρχου στο Ζωγρά-
φου έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να αποτελέσει δίκοπο 
μαχαίρι. Αρκεί μια ματιά στην πορεία των δύο τελευταί-
ων δημάρχων για να καταλάβει κανείς τι εννοώ. Τόσο 
ο αείμνηστος Κώστας Καλλίρης όσο και η απερχόμενη 
δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη αποκαθηλώθηκαν μετά 
από μία μόλις θητεία. Από την άλλη πλευρά έχουμε 
τα παραδείγματα της Φωτεινής Σακελλαρίδου και του 
Γιάννη Καζάκου με 20ετή και 12ετή θητεία αντίστοιχα.

Το συμπέρασμα που προέκυψε από το εκλογικό 
αποτέλεσμα είναι ότι ο λαός του Ζωγράφου μπορεί να 
δώσει σε κάποιον πολλαπλές ευκαιρίες, μπορεί όμως 
να δείξει με την πρώτη ευκαιρία και την πόρτα της εξό-
δου. Αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της η 
νέα Διοίκηση του Δήμου Ζωγράφου. 

Έχει μία μεγάλη ευκαιρία μέσα από την σύνθεση και 
τη συνεργασία να αλλάξει την πόλη, τον τρόπο λειτουρ-
γίας των οργάνων της, να σπάσει “αποστήματα” παντός 
είδους ώστε να μπορέσουν υπηρεσίες ζωτικής σημα-
σίας για την πόλη όπως η καθαριότητα να λειτουργή-
σουν, επιτέλους, αποτελεσματικά ώστε το αποτέλεσμα 
να γίνει αισθητό στους κατοίκους της πόλης.

Σε κάθε περίπτωση από την πλευρά μας ευχόμαστε 
στη νέα Διοίκηση καλή αρχή και καλή επιτυχία στο 
έργο της. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες, 
να επικροτούμε τα θετικά και να στηλιτεύουμε τα αρ-
νητικά, πάντα με γνώμονα την έγκυρη ενημέρωση των 
συμπολιτών μας.

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727
Κιν.: 697 2997912

epikoinonia2016@gmail.com

www.epikoinonia.info

Του Γιάννη Αντωνόπουλου,
http://johnantono.blogspot.gr

Η Ζωγραφιώτικη επικαιρότητα
 σε ένα σκίτσο
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[Δημοτικά]

Ευχαριστώ για την εκτίμηση σας.
Γυρνάμε μια νέα σελίδα

για την πόλη μας.
Ευχαριστώ!

Καλό καλοκαίρι!

Αναστασία Μπότου

Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους
που στις δημοτικές εκλογές στηρίξατε
την υποψηφιότητά μου και με εκλέξατε

στο νέο μας Δημοτικό Συμβούλιο. 
Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με όλες μου

τις δυνάμεις για να τιμήσω την εμπιστοσύνη 
που δείξατε στο πρόσωπό μου.

Δημήτρης Δήμας
Αγρονόμος Τοπογραφος Μηχανικός ΕΜΠ

Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η καλοκαιρινή 

εκδήλωση του Συνδέσμου Πα-
λαιών Ζωγραφιωτών το Σάββατο 
22 Ιουνίου. Πλήθος μελών και 
φίλων του Συνδέσμου κατέκλυ-
σαν τον αύλειο χώρο της βίλας 
Παυλίνας, όπου είχαν την ευκαι-
ρία να ανταμώσουν με παλιούς 
και νέους φίλους παρέα με καλό 
φαγητό και άφθονο κρασί. Την 
μουσική νότα έδωσε η χορωδία 
του Συνδέσμου υπό την καθοδή-
γηση του μαέστρου Τάκη Ρούσ-
σου, ερμηνεύοντας κατά τρόπο 
εξαιρετικό αγαπημένα άσματα. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Δημήτρης 
Μπίτσικας, ο οποίος ευχαρίστη-
σε τους παρευρισκόμενους για 
την αθρόα συμμετοχή τους, ενώ 
αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο 
του Συνδέσμου σε όλους τους 
τομείς.

Το γλέντι συνεχίστηκε με ζω-
ντανή μουσική μέχρι αργά τη 
νύχτα με τους διοργανωτές και 
τους παρευρισκόμενους να ανα-
νεώνουν το ραντεβού τους για 
τον Σεπτέμβρη με πλούσια κοι-
νωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑ Λ ΑΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΩΝ
Κοσμοπλημμύρα στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ενόψει καλοκαιριού
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[Χρονογράφημα]

Ο Περικλής μπαίνει περιχα-
ρής στο καφενείο και κα-

τευθύνεται χωρίς να χάσει χρόνο 
στο συνηθισμένο τραπέζι του 
όπου βρίσκεται ήδη καθισμένος 
ο Παντελής σκεπτικός.

ΠΕΡ: Μπάμπη το συνηθισμένο 
για εμένα και ένα καφέ της παρη-
γοριάς για το φίλο μου τον Πα-
ντελή.

ΠΑΝ: Δεν μας παρατάς ρε Περι-
κλή λέω εγώ;

ΠΕΡ: Νευράκια Παντελή; Εγώ θα 
την πληρώσω για την λαϊκή ετυ-
μηγορία.

ΠΑΝ: Μη βιάζεσαι έχουμε και τις 
βουλευτικές μπροστά μας.

ΠΕΡ: Καλά καλά εγώ ξέρω ότι η 
φίλη σου η Τίνα μας τελείωσε.

ΠΑΝ: Μήπως είσαι υπερβολικός; 
Στον πόντο παίχτηκε.

ΠΕΡ: Είναι νέος δήμαρχος ο Θώ-

δας ή δεν είναι; Είναι! Αδιάφορο 
αν έγινε και με μία ψήφο. Μας εί-
χες ζαλίσει ότι η Τίνα θα σαρώσει 
γιατί έχει κάνει έργο κλπ κλπ και 
να που έχασε.

ΠΑΝ: Οκ ήταν το κλίμα εναντίον 
της συσπειρωθήκατε και όλοι οι 
δεξιοί και να το αποτέλεσμα.

ΠΕΡ: Αυτό μην το ξαναπείς. Σιγά 
την συσπείρωση, οι μισοί ψήφι-
σαν την Τίνα.

ΠΑΝ: Καλά τώρα παραλογίζε-
σαι. 

ΠΕΡ: Αλήθεια; Εξήγησέ μου λοι-
πόν πώς γίνεται στο εκλογικό 
τμήμα που ήταν η νύφη μου δι-

καστική αντιπρόσωπος η Τίνα να 
έχει κεφάλι 20 ψήφους έναντι του 
Θώδα και στο ίδιο τμήμα ο Πα-
τούλης να είναι 50 ψήφους μπρο-
στά από τη Δούρου;

ΠΑΝ: Τι να σου πω θα έτυχε.

ΠΕΡ: Δεν έτυχε απέτυχε Παντε-
λή. Ο κόσμος ήταν που έδωσε 
στον Θώδα τη νίκη και απομά-
κρυνε την Καφατσάκη από τη δη-
μαρχία μετά από μία μόλις θητεία. 
ΑΝ αυτό δεν είναι αποδοκιμασία 
τότε τι είναι;

ΠΑΝ: Ο πραγματικός νικητής 
ήταν η αποχή Περικλή. Την πρώ-
τη Κυριακή ψήφισαν 6 στους 10 
και τη δεύτερη 4 στους 10.

ΠΕΡ: Παντελή εγώ ξέρω ότι η 
Τίνα, η οποία έλεγες ότι θα βγει 
πανηγυρικά έχασε, τώρα τα υπό-
λοιπα που λες... Μάλιστα θυμά-
μαι τους δικούς σου που μεταξύ 
των δύο Κυριακών μιλούσαν για 

“πρωτοφανή συσπείρωση του 
δημοκρατικού κόσμου απέναντι 
σε ένα άτομο”. Αυτές οι παπ....ς 
σας έφαγαν.

ΠΑΝ: Τώρα να δω τον δικό σου 
πώς θα κινηθεί και πώς θα διοι-
κήσει γιατί όπως γνωρίζεις μόνο 
πλειοψηφία δεν έχει στο νέο δη-
μοτικό συμβούλιο.

ΠΕΡ: Το σίγουρο είναι πώς η 
μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του 
Βασίλη. Τώρα το πώς θα κινηθεί 
εξαρτάται από τον ίδιο. Γιατί μην 
γελιέσαι φίλε. Η ευθύνη βαραίνει 
πάντα τον αρχηγό, ακόμα και τα 
λάθη των συνεργατών του. Τώρα 
τα άλλα περί δήθεν “προδοτών” 
της δημοκρατικής παράταξης εί-
ναι ανοησίες όσων αρνούνται να 
αποδεχτούν ότι τα έκαναν θά-
λασσα.

ΠΑΝ: Αρκετά είπαμε φέρε το τά-
βλι...

Ζωγραφιώτικο καφενείο

Με επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε και φέτος το Μα-

θητικό Φεστιβάλ με μεγάλη 
συμμετοχή των σχολείων της 
πόλης μας. Μαθητές, εκπαι-
δευτικοί και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις και γονείς παρου-
σίασαν εξαιρετικά δρώμενα, 
εκθέσεις, θεατρικές παραστά-
σεις κα, δείχνοντας την άλλη 
πλευρά τη εκπαίδευσης. Αυτή 
της δημιουργίας, της συνερ-
γασίας και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης.

Μαθητές, γονείς και εκ-
παιδευτικοί αφού ευχήθηκαν 
καλό καλοκαίρι ανανέωσαν το 
ραντεβού τους για του χρόνου.

Μαθητικό Φεστιβάλ Ζωγράφου
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[Συνέντευξη]

Κύριε Σπανάκη, γιατί επιλέξατε τον Νότιο Τομέα της 
Αθήνας για να θέσετε υποψηφιότητα στις εθνικές 
εκλογές;
«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου Βου-
λευτή άλλης περιφέρειας. Μεγάλωσα στο Μοσχάτο, ζω 
με την οικογένειά μου στα νότια, μεγαλώνω τον γιο μου, 
τον Αλέξανδρο, στις γειτονιές τους. Γνωρίζω τα προ-
βλήματα αλλά και τις προοπτικές των περιοχών αυτών, 
έχω όραμα και σχέδιο να τις δω να αναπτύσσονται και 
να γίνονται προορισμός επενδύσεων και νέων θέσεων 
εργασίας».

Στην προσπάθειά μου να συναντηθούμε γι αυτή τη 
συνέντευξη, κατάλαβα ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
ημέρας το περνάτε στους δρόμους και στις γειτονιές.
«Πράγματι. Επέλεξα να δώσω τον προεκλογικό αγώνα 
μου στις λαϊκές αγορές, τα ΚΑΠΗ, τις πλατείες και τα 
καφενεία. Όταν έχεις μεγαλώσει σε μια λαϊκή γειτονιά 
όπως εγώ, επικοινωνείς καλύτερα κοιτάζοντας τον άλ-
λον στα μάτια, ακούγοντας το παράπονο και τον καημό 
του. Καθημερινά συναντώ εκατοντάδες ανθρώπους 
στα νότια προάστια, τους σφίγγω το χέρι, τους συστή-
νομαι και τους λέω είμαι ένας από εσάς. Όχι για λόγους 
ψηφοθηρικούς και επικοινωνιακούς αλλά γιατί αυτή 
είναι η αλήθεια».

Οι πολιτικοί όταν αναφέρονται στα «νότια προάστια», 
εννοούν συνήθως το παραλιακό μέτωπο. Η απόφαση 
να ανοίξετε πολιτικό γραφείο στου Ζωγράφου πώς 
προέκυψε;
«Ο Νότιος Τομέας της πρώην Β’ Αθηνών, είναι μια πολύ 

ιδιαίτερη περιφέρεια. Οι ανάγκες των περιοχών διαφέ-
ρουν κι εγώ θέλω να ασχοληθώ ξεχωριστά με την κάθε 
μία. Με αφορά το παραλιακό μέτωπο, όσο με αφορούν 
και οι άλλοι δήμοι. Το γραφείο μου εδώ μου δίνει τη 
δυνατότητα να έρχομαι σε καθημερινή επαφή με τους 
κατοίκους σε Ζωγράφου, Άνω Ιλίσια, Γουδή. Ο στόχος 
μου είναι, εάν καταφέρω να εκλεγώ βουλευτής, να δι-
ατηρήσω το γραφείο μου και η πόρτα του να συνεχίσει 
να είναι ανοιχτή όπως συμβαίνει σήμερα. Ένα από τα 
βασικά παράπονα που μου εκφράζουν οι πολίτες 
είναι ότι οι υποψήφιοι τούς θυμούνται μόνο κατά 
την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. “Ξαφ-
νικά ανακαλύπτουν τις λαϊκές αγορές, άνθρω-
ποι που δεν έχουν ιδέα πόσο κοστίζει ένα κιλό 
ντομάτες”, μού είπε χαρακτηριστικά μια κυρία. 
Εγώ λοιπόν δίνω δημόσια υπόσχεση ότι 
θα είμαι εδώ και την επόμενη ημέρα».

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι στις 
8 Ιουλίου είστε βουλευτής 
του Νοτίου Τομέα. Τι θα 
κάνετε για την περιοχή 
Ζωγράφου-Ιλίσια-Γουδή;
«Πρόκειται για μια υπέ-
ροχη περιοχή, με τους 
χιλιάδες φοιτητές να δια-
τηρούν την ενέργεια στα 
ύψη όλο το 24ωρο και 
χώρους πρασίνου που 
δεν τους συναντάς σε 
κανένα άλλο σημείο του 

κέντρου. Βεβαίως τα προβλήματα που υπάρχουν είναι 
πολλά. Η εγκληματικότητα και η ανεργία, που δυστυ-
χώς βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, το κυκλοφοριακό 
και η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, για τα οποία ακούω 
καθημερινά έντονες διαμαρτυρίες. Μην ξεχνάμε ότι 
εδώ βρίσκεται η Πανεπιστημιούπολη και η Πολυτεχνει-
ούπολη, το Λαϊκό Νοσοκομείο, τρία νοσοκομεία Παί-
δων. Το δίκτυο συγκοινωνιών δεν μπορεί να καλύψει 
τις αυξημένες ανάγκες και η Γραμμή 4 του Μετρό, θα 
δώσει μια ουσιαστική πνοή όταν ολοκληρωθεί. Το ίδιο 
και όταν θα προχωρήσει η δημιουργία του Μητροπολι-
τικού Πάρκου Γουδή – Ιλισίων. Έχουμε πολλή δουλειά 
να κάνουμε αλλά θα τα καταφέρουμε».

Στους Έλληνες που έχουν κουραστεί από την πολύχρονη 
οικονομική κρίση και δεν πιστεύουν πια ότι μπορεί κάτι 
να αλλάξει, τι έχετε να πείτε;
«Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Ο κό-
σμος δεν έχασε μόνο το εισόδημά του, έχασε κυρίως 
την αξιοπρέπεια και την ελπίδα του. Γνωρίζω προσωπι-
κά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν ακόμη εμπλακεί με την 
πολιτική. Έχω συνεργαστεί στενά μαζί του, ξέρω πώς 
σκέφτεται και πώς λειτουργεί, ξέρω ότι θέλει και μπο-
ρεί να οδηγήσει ξανά την Ελλάδα στο φως. Επιπλέον ως 
οικονομολόγος, είμαι σε θέση να σας πω ότι η πολιτική 
της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει άμεσα αποτελέσματα 
σε όλα τα εισοδήματα. Έχουμε συγκεκριμένη ατζέντα, 
λέμε ξεκάθαρα ότι θα μειώσουμε τους φόρους, θα επι-
βραβεύσουμε τους συνεπείς, θα σταθούμε στο πλευρό 
των επιχειρηματι- ών και των φυσικών 
προσώπων που θέλουν αλλά δεν 
μπορούν να πληρώσουν τις 

υ π ο - χρεώσεις τους. 
Είμαστε αποφα-
σισμένοι να δού-
με τους Έλληνες 
να χαμογελούν 

ξανά!».

«Να μπουν οι γειτονιές μας στη Βουλή» 
Σ Π Α Ν Α Κ Η Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ - Π Ε Τ Ρ Ο Σ :

Ο Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης είναι οικονομολόγος, πρόεδρος των Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων και συνεργάτης του Κυριάκου Μητσο-
τάκη επί σειρά ετών. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, κατεβαίνει για πρώτη φορά ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο 
τομέα της Β’ Αθηνών. Τον συναντήσαμε στο πολιτικό του γραφείο στου Ζωγράφου, στο εμπορικό κέντρο «Άνοιξη», μόλις είχε επιστρέψει από 
μία περιοδεία στη λαϊκή αγορά της πόλης και λίγο πριν φύγει για άλλη μία συνάντηση με ομάδα κατοίκων στα Άνω Ιλίσια.
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Τώρα, που οι εκλογές τελείωσαν και 
οι τόνοι έπεσαν μπορούν με ψυχραι-

μία να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσμα-
τα με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. 

Αναμφίβολα, ο κερδισμένος σε αυτές 
τις εκλογές ήταν ο επικεφαλής της παρά-
ταξης “Ζωγράφου Ώρα για Δουλειά” και 
νέος δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώ-
δας. Παρά τον πρωτοφανή “πόλεμο” που 
δέχτηκε τόσο από τους πολιτικούς του 
αντιπάλους, όσο και από την πλειονότητα 
των τοπικών ΜΜΕ, το βράδυ της Κυρια-
κής 2 Ιουνίου αναδείχθηκε νέος δήμαρ-
χος Ζωγράφου επικρατώντας της Τίνας 
Καφατσάκη με 51% έναντι 49%. 

Στον αντίποδα, η Τίνα Καφατσάκη και 
η παράταξή της αν και με μικρή διαφορά, 
υπέστησαν στρατηγική ήττα αν λάβει κα-
νείς υπόψη ότι αφενός ήταν η πρώτη της 
θητεία και αφετέρου είχε στη διάθεσή 
της 5 ολόκληρα χρόνια για να αποδείξει 
ότι αποτελεί τη σωστή επιλογή για το δη-
μαρχιακό θώκο της πόλης. Παρόλα αυτά, 
έφτασε στην κάλπη της 2ης Κυριακής με 
βασικό της όπλο, όχι το έργο της, αλλά το 
δίλημμα “εμείς ή ο Καζάκος”, το οποίο εν 
τέλει δεν στάθηκε ικανό να πείσει την 
πλειονότητα των συμπολιτών μας να την 
στηρίξουν για 2η θητεία. 

Κεντροδεξιά
Μεγάλος νικητής των αυτοδιοικητικών 
εκλογών ήταν ο πολιτικός χώρος της κε-
ντροδεξιάς, με τις παρατάξεις που έχουν 
πολιτική αναφορά σε αυτόν, ήτοι Ζωγρά-
φου Ώρα για Δουλειά (Βασίλης Θώδας), 
Ζωγράφου Μπροστά (Παναγιώτης Αγγε-
λόπουλος) και Αγαπώ Ζωγράφου (Κω-
στής Παπαναστασόπουλος) να συγκε-
ντρώνουν αθροιστικά σχεδόν το 50% των 
ψήφων, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό 

για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα της πό-
λης μας. Παρά την μεγάλη προσπάθεια 
και την βεβαιότητα που εξέπεμπε ότι θα 
περάσει στο 2ο γύρο ο Παναγιώτης Αγ-
γελόπουλος τερμάτισε στη 3η θέση δια-
τηρώντας το ποσοστό που είχε το 2019 
(19%). Θετική έκπληξη ήταν ο Κωστής 
Παπαναστασόπουλος ο οποίος, παρά 
την πόλωση που είχε δημιουργηθεί στο 
χώρο, κατάφερε να αποσπάσει το διόλου 
ευκαταφρόνητο 8,19%, λαμβάνοντας 3 
έδρες στο νέο δημοτικό συμβούλιο.

Κεντροαριστερά
Αντίθετα, μεγάλος χαμένος της αναμέ-
τρησης ήταν ο άλλοτε κυρίαρχος χώρος 
της κεντροαριστεράς. Οι συνδυασμοί με 
πολιτική αναφορά στο χώρο, ήτοι η πα-
ράταξη Εδώ ΖΩ (Άγης Παπακωνσταντί-

νου) και Πολίτες σε δράση ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 
(Γιώργος Γιαννακόπουλος) λαμβάνο-
ντας 6,63% και 5,7% αντίστοιχα συγκέ-
ντρωσαν λίγο πάνω από 12%, ποσοστό 

πολύ κατώτερο από το 33% που είχαν 
συγκεντρώσει το 2014 οι κκ. Αντώνης 
Πέττας και Κώστας Καλλίρης. Είναι σα-
φές ότι ο χώρος “αλώθηκε” σε μεγάλο 
βαθμό από την επικρατούσα κομματική 
πόλωση, με μεγάλο μέρος των κεντροα-
ριστερών ψηφοφόρων να στρέφονται σε 
κάποια εκ των κεντροδεξιών παρατάξε-
ων.

Αριστερά
Εδώ είδαμε την διοικούσα παράταξη του 
“Μαζί για την πόλη μας” να αυξάνει ελα-
φρώς τις δυνάμεις της (25%, έναντι 21% 
το 2014), χωρίς να καταφέρνει να μετα-
τραπεί σε πλειοψηφικό ρεύμα τη 2η Κυ-
ριακή. Επιχείρησε να ξυπνήσει “αντικα-
ζακικά” αντανακλαστικά στην κοινωνία 
και ως ένα βαθμό το πέτυχε, φτάνοντας 
το 49%. Το δίλημμα αυτό, ωστόσο, στη 
πλειοψηφία του κόσμου έπεσε στο κενό. 

Το ΚΚΕ είδε τα ποσοστά του να αυξά-
νονται ξεπερνώντας το 12% από 10 το 

2014 δικαιώνοντας την σκληρή γραμμή 
που κράτησε απέναντι στη Διοίκηση Κα-
φατσάκη καθόλη τη διάρκεια της 5ετίας 
ο επικεφαλής Ανδρέας Καραβίδας. Οι 

μικρότερες παρατάξεις της Αριστεράς 
“Ζωγράφου Ανυπότακτη πόλη” και “Κί-
νημα στην πόλη” είδαν τα ποσοστά τους 
να εξανεμίζονται. 

«Πληγή» η αποχή
Να σημειωθεί ότι στο Β΄ γύρο των αυ-
τοδιοικητικών εκλογών στις 2 Ιουνίου το 
ποσοστό συμμετοχής “γκρεμίστηκε” από 
το 60% στο 45%. Πολλά ειπώθηκαν ανα-
φορικά με το ποιον ωφέλησε το ως άνω 
γεγονός, το σίγουρο είναι πως σαφώς 
ζημιωμένη βγήκε η δημοκρατική διαδι-
κασία. Από την μία όλοι αποζητούμε τη 
δημοκρατία, αλλά πώς την υπερασπιζό-
μαστε όταν δεν συμμετέχουμε στην κο-
ρυφαία της διαδικασία; 

Οι σταθερές και οι εκπλήξεις
Σε επίπεδο σταυροδοσίας είδαμε άτομα 
με πολυετή παρουσία με ό,τι συνεπάγε-
ται αυτό σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας 
και μηχανισμών, να καταλαμβάνουν τις 

Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  2 0 1 9

Νέος δήμαρχος Ζωγράφου ο Βασίλης Θώδας • Η Καφατσάκη
Νικητές και ηττημένοι από την εκλογική μάχη και η επόμενη ημέρα για την

Βασίλης Θώδας

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Άγης Παπακωνσταντίνου

Ανδρέας Καραβίδας

Χρήστος Τουλιάτος

Παναγιώτης Νίκου

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Κωστής ΠαπαναστασόπουλοςΤίνα Καφατσάκη
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-

-

-

Στις  οι δημοκρατικοί και προο-
δευτικοί πολίτες θα δώσουν την δική τους 
απάντηση. Σε αυτή τη μάχη δεν πρέπει να 
λείψει κανείς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μου έκανε τη μεγάλη τιμή να με 
συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του -

 Θα κάνω ότι μπορώ 
για να συμβάλω στη νέα αυτή (νικηφόρα, 
είμαι σίγουρος) μάχη. 

Δίπλα με όλους εσάς που μαζί εργαστή-
καμε στον ιδιωτικό τομέα για δεκαετίες, 
μαζί παλέψαμε για δικαιώματα, μαζί δι-
αδηλώσαμε στις μεγάλες μάχες κατά των 

μνημονίων, μαζί ανατρέψαμε την κυβέρ-
νηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, μαζί στηρίξαμε τον Αλέ-
ξη Τσίπρα τα τελευταία 4,5 χρόνια. 

Δώσαμε μάχες που δεν τις κερδίσαμε 
όλες. 

Είμαστε περήφανοι για όσα καταφέραμε 
και σοφότεροι από όσα δεν καταφέραμε. 

Είμαστε έτοιμοι για νέες μάχες, πιο έμπει-
ροι πλέον, πιο αποφασισμένοι και πάνω 
απ’ όλα, σε μια ευρύτερη συμμαχία η 
οποία αγκαλιάζει όλους τους δημοκρατι-
κούς και προοδευτικούς πολίτες.

ΣΤΙΣ  7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ: 

Γιάννης Μπαλάφας
Υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών

Σας ευχαριστώ που με την ψήφο 
σας δείξατε εμπιστοσύνη στα 
λόγια μας, για έναν δήμο ασφαλή, 
καθαρό και ανθρώπινο. Θα είμαστε 
ανώτεροι των υποσχέσεών μας, 
με τον ενθουσιασμό και τη χαρά 
του ανθρώπου που έχει μάθει να 
προσφέρει και να δημιουργεί.

Τίνα Τράκου-Παναγοπούλου

πρώτες θέσεις. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα οι κ.κ. Μπότου, Βούρτσης, Με-
τικαρίδης από την πλευρά Θώδα και η κα 
Αλεξανδρή από την πλευρά Καφατσάκη. 
Δεν έλειψαν ωστόσο και οι εκπλήξεις. 

Τέτοια ήταν η περίπτωση του Δημήτρη 
Δήμα, τοπογράφου αγρονόμου μηχανι-
κού και προέδρου της ΔημΤΟ ΝΔ Ζω-
γράφου. Παρά το γεγονός ότι δοκίμασε 
τις δυνάμεις του σε δημοτικό επίπεδο 
πρώτη φορά και παρά τον πόλεμο που 
δέχτηκε, έλαβε σχεδόν 700 σταυρούς, 
μπαίνοντας ορμητικά στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
είναι νέος και έχει δείξει ταυτόχρονα 
αποφασιστικότητα και αυτοσυγκράτη-
ση σε διάφορες καταστάσεις ο κ Δήμας 
αναμένεται να παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στα δημοτικά πράγματα τα χρόνια 
που έρχονται.

Έκπληξη επίσης, αποτέλεσε και ο 
υποψήφιος του κ. Παπαναστασόπου-

λου Δημήτρης Κολομπάτσος, ο οποίος 
έλαβε 401 σταυρούς, καταλαμβάνοντας 
την πρώτη θέση του ψηφοδελτίου του, 
παρά το γεγονός ότι και αυτός δοκίμασε 
τις δυνάμεις του σε εκλογική διαδικασία 
πρώτη φορά. Ο ήπιος χαρακτήρας του 
και παράλληλα οι άοκνες προσπάθειές 
του να παραμένει ενεργός πολίτης, φαί-
νεται ότι προσέλκυσε τους Ζωγραφιώτες 
ψηφοφόρους. 

Το νέο δημοτικό συμβούλιο θα αντιμε-
τωπίσει την πρόκληση του “Κλεισθένη” 
και της απλής αναλογικής, που απειλεί 
τον Δήμο με ακυβερνησία σε περίπτω-
ση που δεν επιτευχθούν συναινέσεις. 
Βέβαια, δεν αποκλείεται να δούμε τις 
συναινέσεις να γίνονται σε επίπεδο με-
μονωμένων δημοτικών συμβούλων και 
όχι απαραίτητα παρατάξεων και η κινη-
τικότητα σε επίπεδο παρατάξεων έστω 
και άτυπα να αποτελέσει μία πραγματι-
κότητα.

Σ Τ Ο  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

πάλεψε αλλά ηττήθηκε
πόλη μας ενόψει «Κλεισθένη»
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Τ ο αδιαχώρητο επικράτησε στο κέντρο «Σχολαρ-
χείο» επί της Κουσίδου την Κυριακή 23 Ιουνίου, 

κατά την καλοκαιρινή συνεστίαση της ΔημΤΟ ΝΔ Ζω-
γράφου. Πλήθος μελών και υποστηρικτών της ΝΔ 
κατέκλυσαν το χώρο, δίνοντας ένα βροντερό «πα-
ρών» εν όψει και των επερχόμενων βουλευτικών 
εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Παρόντες ήταν και πλήθος κεντρικών και τοπικών 
στελεχών του κόμματος, καθώς και βουλευτές και 
πολιτευτές, οι οποίοι συνομιλούσαν με τους πολίτες 
ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες. Ο πρόεδρος της 
ΔημΤΟ και πλέον και δημοτικός σύμβουλος Ζωγρά-
φου Δημήτρης Δήμας, ευχαρίστησε τους παρευρι-
σκόμενους για την συγκλονιστική τους παρουσία και 
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ΝΔ θα είναι η μεγάλη 
νικήτρια των επερχόμενων εκλογών. Συναισθημα-
τικά φορτισμένος και γεμάτος ενθουσιασμό ήταν ο 
χαιρετισμός του νέου δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη 
Θώδα, ο οποίος κάλεσε τα μέλη, τους υποστηρικτές 
και τα στελέχη του κόμματος σε πανστρατιά προκει-
μένου να οοκληρωθεί αυτό που ο λαός ξεκίνησε στις 
εκλογές του Μαΐου και να αναδειχθεί η ΝΔ στη νέα 
αυτοδύναμη κυβέρνηση της χώρας με πρωθυπουρ-
γό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κοσμοσυρροή στην προεκλογική της συνεστίαση – Ήταν όλοι εκεί
Δ η μ Τ Ο  Ν Δ  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ

Δημήτρης Δήμας

Αλέξανδρος Σπύρου, Δημήτρης Δήμας,
Έμη Ζησιοπούλου, Βασίλης Θώδας

Δημήτρης Δήμας και Γιάννης Καζάκος

Μαρία Τσούρδη, Δήμος Μπουλούκος, Νόνη Κυριάκου

Δημήτρης Δήμας και Μπάμπης Παπαδημητρίου

Από αριστερά: Ρένα Χαλκιαδάκη,
Ιωάννης Ορφανουδάκης, Δημήτρης Δήμας,

π. Βενέδικτος Παπαδόπουλος, Βασίλης Θώδας

Διακρίνονται από αριστερά: Ειρήνη Γαλαζούλα,
Βασίλης Θώδας, Μιχάλης Σταυριανουδάκης

Ρένα Χαλκιαδάκη, Παύλος Παλαιολόγος, 
Δημήτρης Δήμας, Μπάμπης Σιάτρας

Χάρης Θεοχάρης και Δημήτρης Δήμας

Δημήτρης Μπαρμπούτης, Έμη Ζησιοπούλου

Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Άννα Καραμανλή, Δημήτρης Δήμας
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΩΔΑΣ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Αναστασία
Μπότου

Γιάννης
Βούρτσης

Θεόδωρος
Μετικαρίδης

Λεωνίδας
Κουφός

Δήμος
Μπουλούκος

Ρένα
Χαλκιαδάκη

Κώστας
Πίτσιος

Δημήτρης
Δήμας

Λάμπρος
Γούμενος

Τίνα
Καφατσάκη

Παναγιώτης
Γκρέκας

Στέφανος
Γιούργας

Βασιλική
Στρακαντούνα Σφακάκη

Χάρης
Σταματάκης

Έφη
Αλεξανδρή

Σταύρος
Αρμπιλιάς

Νίκος
Κικάκης

Ειρήνη
Αγγελακοπούλου

Ράνια
Μπέλλου

Παναγιώτης
Αγγελόπουλος

Βασίλης
Λένης

Χαράλαμπος
Κρανιώτης

Κωνσταντίνος
Αλεξανδρής

Λάμπρος
Καλαρρύτης

Σπύρος
Γιώτης

Βαγγέλης
Τζανής

Πέτρος
Θεοδωράκος

Ανδρέας
Καραβίδας

Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος

Μάκης
Μπαρμπέρης

Μαρία
Γεωργίου

Κωστής
Παπαναστασόπουλος

Σάκης
Λύκας

Δημήτρης
Κολομπάτσος

Άγης
Παπακωνσταντίνου

Γιώργος
Καππής

Γιώργος
Γρίβας

Γιώργος
Γιαννακόπουλος

Παναγιώτης
Ευθυμίου
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[Αθλητισμός]

Κ αρφώνει, ταπώνει και κανένα 
εμπόδιο δεν στέκεται μπροστά 

του, ο λόγος για τον δικό μας Γιάννη 
Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν σταμα-
τάει να μαγεύει τον κόσμο του NBA. 
Έλαβε το βραβείο MVP, του πολυτι-
μότερου παίκτη του Αμερικανικού 
πρωταθλήματος μπάσκετ. Τόσο ο 
πρωθυπουργός, όσο και εκπρόσω-
ποι της αντιπολίτευσης και χιλιάδες 
πολίτες απέστειλαν μηνύματα συγχα-
ρητηρίων και υπερηφάνειας για τον 
μεγάλο Έλληνα αθλητή με τους Νιγη-
ριανούς γονείς. Από την πλευρά του 
ο Δήμος Ζωγράφου τιμώντας τον Έλ-
ληνα αθλητή που ξεκίνησε τα πρώτα 
του μπασκετικά βήματα στο Γουδή 
εξέδωσε το παρακάτω μήνυμα: Συγ-
χαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούν-
μπο που για μία ακόμα φορά μας έκα-
νε όλους υπερήφανους! Αναδείχθηκε 
MVP (πολυτιμότερος παίκτης) της 
κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, για την 
σεζόν 2018/2019, γράφοντας ιστορία.

Μπράβο Γιάννη!

Σ ε μία όμορφη εκδήλωση που έγινε στα 
γήπεδα τέννις του Δημοτικού Γυμνα-

στηρίου ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ, ο Όμιλος 
Αντισφαίρισης Ζωγράφου βράβευσε τους 
αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν στο 
32ο εσωτερικό πρωτάθλημα του συλλόγου, 
στις κατηγορίες ΜΙΝΙ ΤΕΝΝΙΣ, αγοριών και 
κοριτσιών 12-15 και 17 ετών, καθώς και 
στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών Πα-
ράλληλα απονεμήθηκαν μετάλλια σε όλους 
τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες του 
Ομίλου που συμμετείχαν στα τμήματα ΜΙΝΙ 
και JUNIOR, δόθηκαν έπαθλα σε αθλητές 
και αθλήτριες που διακρίθηκαν για την προ-

σπάθεια και την αγωνιστικότητά τους και 
βραβεύτηκαν οι αθλητές και αθλήτριες των 
διασυλλογικών ομάδων ανδρών-γυναικών 
του συλλόγου.

Οι αθλητές, γονείς και πολλοί φίλοι του 
Ο.Α. Ζωγράφου που παρευρέθηκαν στην 
βράβευση, χειροκρότησαν θερμά τους βρα-
βευθέντες αλλά και όλους όσους συμμε-
τείχαν στο εσωτερικό πρωτάθλημα, για την 
προσπάθεια που κατέβαλαν, ενώ τα μέλη 
του Δ.Σ. του Ομίλου πέρα από τα θερμά τους 
συγχαρητήρια, ευχήθηκαν μεγαλύτερη προ-
σπάθεια και ακόμη περισσότερες νίκες στην 
επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Εσωτερικό πρωτάθλημα Ομίλου Αντισφαίρισης Ζωγράφου Στην κορυφή του NBA ο δικός μας Γιάννης
Αναδείχθηκε MVP του Αμερικανικού πρωταθλήματος

Erasmus +KA229: Το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου στη Santa Maria da Feira, Πορτογαλία

Τ ο 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου στο 
πλαίσιο του διετούς προ-

γράμματος Erasmus+ KA+ 
229 με τίτλο: “Cultural heritage 
as a catalyst of creative 
entrepreneurship” πήρε μέρος 
στη 2η Διεθνή Κινητικότητα που 
πραγματοποιήθηκε από τις 24 
Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτί-
ου 2019 στη πόλη Santa Maria da 
Feira της Πορτογαλίας,  στο σχο-
λείο Agrupamento de Escolas 
de Santa Maria da Feira.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 
από το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου η κα 
Κυριακάκη Δέσποινα, φιλόλογος 
και συντονίστρια του προγράμ-
ματος, η κα Βαμβακά Αγγελική, 
καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσ-
σας και οκτώ μαθητές της Α΄ και 
Β΄ Λυκείου. Συμμετείχαν επίσης 
καθηγητές και μαθητές από την 
Κροατία (συντονιστικό σχολείο), 
την Πορτογαλία (σχολείο υποδο-
χής), την Ισπανία και τη Σουηδία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο 
να εξοικειώσει τους μαθητές με 
βασικές δεξιότητες σύγχρονων 
επαγγελμάτων όπως η γραφιστι-
κή, η φωτογραφία, η διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και η 
δημιουργία ιστολογίου, προκει-
μένου να δημιουργήσουν υλικό 

και να διοργανώσουν δράσεις 
που θα προβάλλουν την πολιτι-
στική κληρονομιά της κάθε χώ-
ρας.

Στην Πορτογαλία, καθηγητές 
και μαθητές είχαν την ευκαιρία 
να γνωριστούν από κοντά και να 
παρουσιάσουν τα σχολεία και 
την πολιτιστική κληρονομιά της 
χώρας τους. Αρχικά, οι μαθητές 
αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους 
σχετικά με τα εργαστήρια γραφι-
στικής που πραγματοποιήθηκαν 
στα σχολεία τους για τη δημιουρ-
γία του λογότυπου του προγράμ-
ματος καθώς και άλλων προϊό-
ντων γραφιστικής όπως διαφη-
μιστικά φυλλάδια, αφίσες κ.α. Η 
πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με 
γεύμα που παρέθεσε το Σχολείο 
υποδοχής με τη σύμπραξη όλων 
των φορέων, της Διευθύντριας 
του Σχολείου υποδοχής, των εκ-
παιδευτικών, των μαθητών και 
των οικογενειών τους. Σε αυτό 
εντυπωσίασαν οι μαθητές του 
4ου ΓΕΛ Ζωγράφου με την πα-
ρουσίαση ελληνικών παραδοσι-
ακών χορών.

Τις επόμενες ημέρες πραγ-
ματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες 
επισκέψεις:
•   Στο Μουσείο χαρτιού (Museu 

do Papei), όπου μαθητές και 
καθηγητές συμμετείχαν σε 
βιωματικές δραστηριότητες 
όπως η παραγωγή χαρτιού.

•   Στο κάστρο της πόλης Santa 
Maria da Feira, όπου ξενα-
γηθήκαμε και μάθαμε για την 
ιστορία της περιοχής.

•   Σε παραδοσιακό εργαστήριο, 
στο οποίο μυηθήκαμε στα μυ-
στικά παρασκευής του τοπικού 
γλυκίσματος Fog acas.

•   Στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
όπου ξεναγηθήκαμε και γευ-
θήκαμε παραδοσιακά τοπικά 
εδέσματα.

•   Στην πόλη Porto, όπου μαθητές 
και καθηγητές εντυπωσιάστη-
καν κατά τη διάρκεια της ξε-
νάγησης από τα αξιοθέατα της 
πόλης και από τα περίφημα κε-
λάρια παραγωγής του ονομα-
στού κρασιού Porto, στα οποία 
πληροφορήθηκαν για την ιστο-
ρία της παραγωγής του.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν ερ-
γαστήρια στο σχολείο, στα οποία 
οι μαθητές εργάστηκαν σε διε-
θνείς ομάδες και δημιούργησαν 
με τη βοήθεια μαθητών του σχο-
λείου από το τμήμα Γραφιστικής, 
φυλλάδια που προωθούν την 
πολιτιστική κληρονομιά της πε-
ριοχής της Santa Maria da Feira 
αξιοποιώντας το υλικό που συ-
νέλεξαν κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεών τους. Στη συνέχεια, 
οι μαθητές παρουσίασαν τις ερ-
γασίες τους στο Αμφιθέατρο του 
Σχολείου. Από την άλλη, οι καθη-
γητές συζήτησαν για την πορεία 
του προγράμματος μέχρι τώρα 
και για τις επικείμενες εργασίες 
μέχρι την επόμενη κινητικότητα, 
που θα πραγματοποιηθεί στην 
Ισπανία.

Συγκινητική υπήρξε η φιλοξε-
νία όλων των φορέων του σχο-
λείου υποδοχής.

Η παιδαγωγική ομάδα του 
προγράμματος Erasmus+ του 

4ου ΓΕΛ Ζωγράφου
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[Αθλητισμός]

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος από τον ΣΑΠ-
ΠΑΖ ο 8ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης-Πολυτεχνειούπο-

λης Ζωγράφου. Οι αθλητές συμμετείχαν κυρίως στα  10 km ο 
οποίος είναι κατά γενική ομολογία το πιο δύσκολο 10άρι μιας 
και δεν υπάρχει σε κανένα σημείο ευθεία.Από και πέρα υπήρχε 
και αγώνας των 5km καθώς και ο παιδικός αγώνας στα 1.000μ.

Παρά της δύσκολες συνθήκες (άπνοια και πολύ ζέστη) όλοι οι 
συμμετέχοντες ευχαριστήθηκαν τον αγώνα ο οποίος ήταν άρτια 
οργανωμένος.

Με την παρουσία τους τίμησαν τον αγώνα ο νεοεκλεγείς Δή-
μαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας και η πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
Αθλητισμού & Πολιτισμού Δήμου Ζωγράφου Βασιλική Στρακα-
ντούνα.

Μεγάλη συμμετοχή δρομέων στον
«8ος Γύρος Πανεπιστημιούπολης-Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου»

Βασίλης Θώδας, Μίλτος Σαλβάνος και Βασιλική Στρακαντούνα

Δημήτρης Δεληγιαννίδης, Παναγιώτης Γκρέκας
και Βασιλική Στρακαντούνα
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[Πολιτισμός]

Τ ο «Μusic now- μέρες μουσικής 
στην πόλη» που διοργανώνεται 

για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Δήμο 
Ζωγράφου από το ΝΠΔΔ Πολιτισμού 
& Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου, ανα-
γνωρίζεται από καλλιτέχνες και κοινό 
ως ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά 
Φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα την 
καλοκαιρινή περίοδο στην Αθήνα. 

Αποτελεί έναν πολιτιστικό θεσμό 
υψηλού επιπέδου, ο οποίος δημιουρ-
γήθηκε στη λογική ότι ο πολιτισμός δεν 
αποτελεί πολυτέλεια αλλά δικαίωμα 

όλων των πολιτών, και συνδέεται άμε-
σα με την αλληλεγγύη προς τις ευαί-
σθητες κοινωνικές ομάδες. Για το λόγο 
αυτό η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις 
είναι ελεύθερη, ενώ με την προαιρε-
τική συνεισφορά των θεατών στο κοι-
νωνικό Παντοπωλείο και το κοινωνικό 
Φαρμακείο του Δήμου Ζωγράφου ενι-
σχύονται οι οικογένειες που μας χρει-
άζονται δίπλα τους.

Για τις φετινές εκδηλώσεις που ξεκί-
νησαν στις 21 Ιουνίου (Παγκόσμια μέρα 
μουσικής) και θα διαρκέσουν έως και 

14 Ιουλίου και θα γίνουν στη Βίλα Ζω-
γράφου, στο υπαίθριο δημοτικό Θέα-
τρο, στο Πάρκο Γουδή και στην Πλα-
τεία Τερζάκη, το ΝΠΔΔ Πολιτισμού και 
Αθλητισμού επιμελήθηκε ένα πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εξαιρετι-
κούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. 

Στις μουσικές Ζωγραφιώτικες νύ-
χτες επιλέξαμε να ταξιδέψουμε με: 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα & Νίκο Πορ-
τοκάλογλου, Βαγγέλη Γερμανό, Νίκο 
Ζιώγαλα, Μανώλη Φάμελλο, Μιρέλ-
λα Πάσχου, σε ένα καλοκαιρινό πάρτι 

- συναυλία σε συνδιοργάνωση με την 
Περιφέρεια Αττικής, Χρήστο Θηβαίο 
& String Demons. Μίλτο Πασχαλί-
δη, Φωτεινή Βελεσιώτου & Σωτή-
ρη Μπαλλά, Παυλίνα Βουλγαράκη, 
Polis Ensemble, Nalyssa Green, 
Sugahspank! Lou is,  Παναγιώτη 
Κωνσταντακόπουλο & Ανδρέα Κου-
λουμπή, Γιάννη Θωμόπουλο, Παρα-
σκευή Μπιζά Ηλία Λογοθέτη, Μαρία 
Ζαχαρή, Ορχήστρα NOSTOS του Μου-
σικού Σχολείου Αλίμου, Στέλλα Κονι-
τοπούλου, Νάνσυ Παπακωνσταντίνου. 
Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν και οι 
καλλιτεχνικές δομές του ΝΠΔΔ: το Θε-
ατρικό Εργαστήρι Δήμου Ζωγράφου 
με την παράσταση της κωμωδίας του 
Αριστοφάνη «Σφίγγες», τα χορευτικά 
τμήματα παραδοσιακών χορών, και το 
Δημοτικό Ωδείο. 

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και το 
σχεδιασμό της διοργάνωσης ανέλαβε 
η Βασιλική Στρακαντούνα, πρόεδρος 
του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Δήμου Ζωγράφου.

ΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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[Παιδεία]

Πάντα κάτι «παίζει» στο 1ο Γυμνάσιο 
Ζωγράφου με μαθητές, εκπαιδευτι-

κούς και γονείς να συνεργάζονται αρμονικά 
στο πλαίσιο μίας καλλιτεχνικής ομάδας, την 
«ΤΑΡΙΑ». Το αποτέλεσμα κάθε φορά εκ-
πληκτικό! Αυτή η πορεία, η χαρά, ο μόχθος, 
η ικανοποίηση έχουν αποτυπωθεί στο φω-
τογραφικό φακό δημιουργώντας μία σειρά 
από έντυπες και ψηφιακές «αναμνήσεις». 
Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου εγκαινιάστηκε η 
έκθεση των «αναμνήσεων» αυτών στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Κάθε 
φωτογραφία βρίσκεται στην άκρη ενός κλα-
διού, δείχνοντας ότι κάθε μία από αυτές τις 
«αναμνήσεις» διένυσε τη δική τους πορεία, 
κρύβοντας μέσα της μία μικρή ιστορία.

Η έκθεση «ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑ-
ΜΝΉΣΕΙΣ» πραγματοποιήθηκε με τη στήρι-
ξη του Δήμου Ζωγράφου.

Τ ο 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου στο πλαί-
σιο του διετούς προγράμμα-

τος Erasmus+ KA+ 229 με τίτλο 
“Cultural heritage as a catalyst of 
creative entrepreneurship” πήρε 
μέρος στην 3η Διεθνή Κινητικότητα 
που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως 
τις 11 Μαΐου 2019 στην πόλη PUCOL 
της Ισπανίας, στο σχολείο INSTITUT 
D’ EDUCACIO SECUNDARIA (IES) 
Puçol.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από 
το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου η κα Δέσποινα 
Κυριακάκη, φιλόλογος και συντονί-
στρια του προγράμματος, η κα Βασι-
λική Γεωργούλα, φιλόλογος, ο κ. Εμ-
μανουήλ Τσουρουπάκης, καθηγητής 
πληροφορικής και επτά μαθητές της 
Α΄ και Β΄ Λυκείου. Συμμετείχαν επί-
σης καθηγητές και μαθητές από την 
Κροατία (συντονιστικό σχολείο), την 
Πορτογαλία, την Ισπανία (σχολείο 
υποδοχής) και τη Σουηδία.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να εξοι-
κειώσει τους μαθητές με βασικές δε-
ξιότητες σύγχρονων επαγγελμάτων 
όπως η γραφιστική, η φωτογραφία, 
η διοργάνωση πολιτιστικών εκδη-
λώσεων και η δημιουργία ιστολογί-
ου, προκειμένου να δημιουργήσουν 
υλικό και να διοργανώσουν δράσεις 
που θα προβάλλουν την πολιτιστική 
κληρονομιά της κάθε χώρας. 

Την πρώτη ημέρα στο Σχολείο 
Υποδοχής, καθηγητές και μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν 
από κοντά, να ξεναγηθούν στους χώ-
ρους του σχολικού συγκροτήματος 

και να παρουσιάσουν τα 
σχολεία και την πολιτι-
στική κληρονομιά της 
κάθε χώρας. Οι μαθητές 
αντάλλαξαν τις εμπει-

ρίες και τις γνώσεις τους σχετικά 
με τα εργαστήρια φωτογραφίας που 
εκπόνησαν στη χώρα τους, τα οποία 
σε συνδυασμό με επισκέψεις σε χώ-
ρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
είχαν ως τελικό προϊόν μια έκθεση 
φωτογραφίας. Η πρώτη ημέρα ολο-
κληρώθηκε με γεύμα που παρέθεσε 
το Σχολείο υποδοχής με τη σύμπραξη 
όλων των φορέων, της Διευθύντριας 
του Σχολείου υποδοχής, των εκ-
παιδευτικών, των μαθητών και των 
οικογενειών τους. Στην πρώτη αυτή 
συνάντηση, ενθουσίασαν το κοινό οι 
μαθητές του 4ου ΓΕΛ Ζωγράφου με 
τη ζωτικότητα και το κέφι τους στην 
εκτέλεση ελληνικών τραγουδιών 
που στο παρελθόν μάς εκπροσώπη-
σαν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Τις επόμενες ημέρες πραγματοποι-
ήθηκαν ενδιαφέρουσες επισκέψεις:
•  Στο Μουσείο Orxata (Orxata 

museum), όπου μαθητές και κα-
θηγητές συμμετείχαν σε βιωμα-
τικές δραστηριότητες όπως η πα-
ρασκευή ενός χυμού (οrxata), που 
εξάγεται από τον ξηρό καρπό τσού-
φα (chufa).

•  Στον υγροβιότοπο Marjal del Moro, 
όπου περιηγηθήκαμε σε έναν 
χώρο παρατήρησης πουλιών αλλά 
και μοναδικής σημασίας για τη δια-
τήρηση απειλούμενων πτηνών.

•  Στον υγροβιότοπο Albufera, όπου 
απολαύσαμε μια βόλτα στη λίμνη 
με ένα παραδοσιακό σκάφος. 

•  Σε παραδοσιακό αποστακτήριο 
(Destilerias Pla), στο οποίο οι κα-
θηγητές μάθαμε ορισμένα μυστικά 
παρασκευής ποιοτικού οίνου.

•  Στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
Puçol, που χρονολογείται από το 
1242.

•  Στην πόλη Valencia, όπου μαθητές 
και καθηγητές εντυπωσιάστηκαν 
κατά τη διάρκεια της ξενάγησης 
από τα αξιοθέατα της πόλης και κυ-
ρίως από την επίσκεψη στην Πόλη 
των Τεχνών και των Επιστημών 
(City of Arts and Science).

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εργαστή-
ρια στο σχολείο, στα οποία οι μαθητές 
εργάστηκαν σε διεθνείς ομάδες. Αξι-
οποιώντας το υλικό που συνέλεξαν 
κατά τη διάρκεια των επισκέψεών 
τους στις πόλεις Puçol και Valencia, 
επεξεργάστηκαν φωτογραφίες που 
προωθούν την πολιτιστική κληρο-
νομιά των περιοχών αυτών. Στη συ-
νέχεια, οι μαθητές παρουσίασαν τις 
εργασίες τους στο Αμφιθέατρο του 
Σχολείου Υποδοχής. Από την άλλη, οι 
καθηγητές συζήτησαν για την πορεία 
του προγράμματος μέχρι τώρα και 
για τις επικείμενες εργασίες μέχρι 
την επόμενη κινητικότητα, που θα 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι η φι-
λοξενία όλων των φορέων του σχο-
λείου υποδοχής υπήρξε ιδιαίτερα 
συγκινητική.

Η παιδαγωγική ομάδα
του προγράμματος Erasmus+

του 4ου ΓΕΛ Ζωγράφου

Erasmus +KA229: Το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου στο INSTITUT 
D’EDUCACIO SECUNDARIA DE PUCOL, Ισπανία

«ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ»... 
Η καλλιτεχνική δράση του 1ου Γυμνασίου Ζωγράφου μέσα από το φωτογραφικό φακό
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Η ψήφος στο ΚΙΝΑΛ είναι 
ψήφος στην ομαλότη-

τα, στη σταθερότητα και στην 
αποκατάσταση των εισοδημά-
των κυρίως των μικρομεσαί-
ων. Ισχυρό Κίνημα 
Αλλαγής σημαίνει 
ΝΑΙ στην ανασύντα-
ξη της Κεντροαρι-
στεράς. 

Για να συμβούν τα 
παραπάνω πρέπει 
να προσελκύσουμε 
επενδύσεις και για 
να γίνει αυτό πρέ-
πει να αλλάξουμε το 
φορολογικό πλαί-
σιο μειώνοντας το 
φορολογικό συντε-
λεστή ή και μηδε-
νίζοντάς τον για τον 
πρώτο χρόνο της 
επένδυσης. 

Επίσης, θα πρέπει 
να δοθούν κίνητρα 
στους επενδυτές για τη δη-
μιουργία θέσεων εργασίας. 
Μόνο με τον τρόπο αυτο η οι-

κονομία θα μπει σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια 
ανάπτυξη που θα οδηγήσει τη 
χώρα στην ομαλότητα αυξά-
νοντας το ΑΕΠ και θα επιτρέ-

ψει την άσκηση ουσιαστικής 
και αποτελεσματικής κοινω-
νικής πολίτικης.

Θανάσης Δαβαλάς
Μέλος ΚΕΗΔ
(Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Υπεύθυνος Μηχανικών
Πληροφορικής ΝΔ

Ο Θουκυδίδης με ανατομική 
νηφαλιότητα, στα Κερκυραϊ-

κά καταγράφει τα σημασιολογικά 
πάθη κάποιων κρίσιμων λέξεων, 
όπου μια εσκεμμένη διαστροφή 
ονομάτων και νοημάτων είχε ως 
αποτέλεσμα να μεταβάλλεται αυ-
θαιρέτως η καθιερωμένη σημα-
σίαν των λέξεων, δια των οποίων 
δηλούνται τα πράγματα. 

Μια τέτοια περίπτωση, παρα-
τηρώ με λύπη μου και όχι μόνο 
στην πόλη μας για να είμαστε 
ακριβοδίκαιοι, και στην έννοια 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης. 

Στο πλαίσιο του μοντερνισμού, 
δήλωση που θα τεκμηριώσω 
ακολούθως, υιοθετήθηκε η χρή-
ση μιας δημοφιλής εφαρμογής 

tου NovoVille που όπως δηλώνει 
είναι μια εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα που λειτουργεί ως μια 
πλατφόρμα ενεργοποίησης πο-
λιτών με απώτερο στόχο να γε-
φυρώσει το κενό ανάμεσα στους 
πολίτες και τους Δήμους που 
ζουν φιλοδοξώντας να ενεργο-
ποιήσει όλους μας ώστε να αλλά-
ξουμε μαζί τις πόλεις μας. Ένας 
φιλόδοξος και ευγενής στόχος.

Δυο απανωτά περιστατικά 
όμως που βρήκα στο φατσο-
βιβλίο (facebook) με διαφορά 
λίγων ημερών δείχνει ότι στον 
δήμο μας έχουν υιοθετήσει μια 
τεχνολογία την οποία όμως δεν 
μπορούν να στηρίξουν. Ενδεικτι-
κά σας μεταφέρω το ποστ συνδη-
μότη μας:

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Έργα ουσίας ή έργα βιτρίνας;

Γιατί να ψηφίσεις ΚΙΝΑΛ

Όπως θα δείτε δεν έχει λάβει εδώ 
και 2,5 μήνες κάποια απάντηση. 
Μια βασική αρχή της επικοινωνίας 
που ισχύει και στην ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση είναι αυτή του ΒΛΕ-
ΠΩ, ΑΚΟΥΩ, ΠΡΑΤΤΩ.

Ισχύει σε κάθε μορφής επικοι-
νωνία. Σκεφθείτε να σταματήσε-
τε κάποιον και να αρχίσετε να του 
μιλάτε κατά πρόσωπο. Αν δεν σας 
απαντήσει κάτι έστω με ένα νεύμα 
θα αναρωτηθείτε αν σας άκουσε. 

Θα επαναλάβετε την διαδικασία 
και αν νοιώσετε ότι μιλάτε σε τοίχο 
αργά ή γρήγορα θα εγκαταλείψετε 
κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Το πράττω δεν σημαίνει απαραι-
τήτως ότι θα έπρεπε να μαζευτεί 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα η 
γλάστρα της φωτογραφίας. Σημαί-
νει όμως απαραιτήτως ότι κάποιος 
θα έπρεπε να απαντήσει. Όταν 
όμως το ανθρώπινο δυναμικό σου 
δεν έχει τις γνώσεις για να στηρί-

ξει τα εργαλεία της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που αποκτάς κάθε 
προσπάθεια είναι καταδικασμένη 
σε αποτυχία εξ’ αρχής. 

Γιατί όταν δεν απαντάς έστω ο 
στόχος του να συστρατεύσεις τους 
πολίτες σου για μια καλύτερη πόλη 
ακυρώνεται και η ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση γίνεται από έργο ουσίας 
ένα ακόμη έργο βιτρίνας που δεν 
έχει καν την ενδεχόμενη ομορφιά 
αυτής να καταθέσει.

Του Κωνσταντίνου Κομματά
Υποψήφιου βουλευτή ΚΙΝΑΛ
Β΄ Αθηνών Νότιος Τομέας



ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Επαγγελματίες της γειτονιάς μας
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