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σελ. 14

«Γεμίζουμε τις σχολικές τσάντες χαμόγελα»
Μία ακόμα δράση αγάπης

33οι Πανελλήνιοι Θεατρικοί Αγώνες 
ερασιτεχνικών θιάσων στο Ζωγράφου.
Ο κορυφαίος καλλιτεχνικός θεσμός 
της πόλης μας συνεχίζεται. «Ο Σύνδεσμος Παλαιών 

Ζωγραφιωτών δρα πάντα 
υπερκομματικά και με γνώμονα 
το καλό του Ζωγράφου 
και των Ζωγραφιωτών»

«Όλοι μαζί θα δουλέψουμε 
για το καλό του τόπου»

Θανάσης Δαβαλάς
Λίγα μέτρα κοντά, αλλά και 
ταυτόχρονα έτη φωτός μακριά.

Ανθή Κουρεντζή
Η ζωή δεν είναι hashtag

µηνιαία εφηµερίδα Ζωγράφου

Α Γ Α Π Ω  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
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Ευχαριστώ από καρδιάς για την 
εμπιστοσύνη που μου δείξα-

τε εκλέγοντάς με δημοτικό 
σύμβουλο Ζωγράφου. 
Δεσμεύομαι να τιμήσω 
την εμπιστοσύνη σας με 
το να γίνω η φωνή σας 
στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και να είμαι δίπλα 
σας σε κάθε πρόβλημα 

της καθημερινότητας της 
πόλης μας.

450 € 350 €

σελ. 7

σελ. 13

ΣΗΚΩΣΕ ΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

• Διαβάστε αναλυτικά τη σύνθεση της νέας Διοίκησης
• Πλούσιο φωτορεπορτάζ από την ορκωμοσία και τις δημαιρεσίες

Με τα «μούτρα» στη δουλειά έπεσε ο νέος Δήμαρχος Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας • Εμφανή ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής

σελ. 5, 10, 11

σελ. 8 σελ. 6

σελ. 9

Κώστας Πίτσιος
Αρχιτέκτονας

Δημοτικός Σύμβουλος Ζωγράφου

Λ Α Μ Π ρ ο Σ  Γ ο ύ Μ Ε Ν ο Σ
δημοτικος ςύμβούλος Ζωγράφού

ΔΗΜΗΤρΗΣ ΜΠΙΤΣ ΙΚ Α Σ
πρόεδρός ςυνδεςμόυ παλαιών Ζώγραφιώτών

Π Α Ι Δ Ι Κο Ι  Σ ΤΑ Θ Μ ο Ι  Ζ Ω Γ ρΑΦ ού
300 και πλέον παιδιά εκτός σε πρώτη φάση

Αποφασισμένος να λύσει το πρόβλημα 
ο νέος δήμαρχος Β. Θώδας
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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

Καθώς εισερχόμαστε στο φθινόπωρο δεν μπορώ 
παρά να σκεφτώ, τι καλοκαίρι ήταν αυτό που 

πέρασε. Και δεν εννοώ ασφαλώς τις διακοπές, αυ-
τές, για όσους είναι σε θέση να πάνε, πάντοτε είναι 
όμορφες και χαλαρωτικές. Εννοώ τις αλλαγές που 
έφερε στη χώρα αλλά και την πόλη μας.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε και έχασε στις 
εκλογές με την κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριά-
κου Μητσοτάκη να παίρνουν τα ηνία της χώρας και 
μέχρι στιγμής φαίνεται να τα κρατούν γερά. Παράλ-
ληλα, στις εκλογές της 2ας Ιουνίου η Διοίκηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ της Τίνας Καφατσάκη, παρά τη σιγουριά των 
στελεχών της ότι είχαν τη νίκη στο “τσεπάκι” τους, 
ηττήθηκε, έστω και οριακά, στις επαναληπτικές 
εκλογές της 2ας Ιουνίου από τον Βασίλη Θώδα.

Από 1 Σεπτέμβρη είδαμε τον κ. Θώδα να μπαίνει 
σαν σίφουνας στο δημαρχείο και να πέφτει με τα 
μούτρα στη δουλειά. Και τα πρώτα δείγματα γρα-
φής, ιδιαίτερα μετά τις δημαιρεσίες της περασμέ-
νης Κυριακής, είναι εξαιρετικά θετικά. Αντί για μία 
“σκληρή δεξιά γραμμή” είδαμε 2 παρατάξεις της 
κεντροαριστεράς να πλαισιώνουν τον κ. Θώδα. Για 
λεπτομέρειες, πρόσωπα, ονόματα και αναλύσεις 
σας παραπέμπω στο σχετικό ρεπορτάζ, θα ήθελα 
όμως να σταθώ στο γεγονός ότι όλες οι “Κασσάν-
δρες” που ήθελαν το σύστημα Καζάκου να επα-
νέρχεται στην εξουσία διαψεύστηκαν με τον πλέον 
απόλυτο τρόπο. Και αυτό, διότι δεν μπορείς να μι-
λάς για σύστημα Καζάκου και να έχεις κεντροαρι-
στερό αντιδήμαρχο και πρόεδρο ΝΠΔΔ. Βλέποντας 
επίσης το διοικητικό σχήμα δεν μπορεί κάποιος να 
μην παρατηρήσει το γεγονός ότι συνδυάζει έμπειρα 
αυτοδιοικητικά στελέχη, παράλληλα με άτομα της 
νέας γενιάς που συνδυάζουν τις νέες ιδέες, με την 
γνώση της αγοράς και το σύγχρονο οικονομικό 
γίγνεσθαι, μακριά από ιδεολογικά στερεότυπα και 
παρωπίδες, που κατά το παρελθόν στοίχισαν ακρι-
βά στη χώρα αλλά και την πόλη μας.

Βέβαια, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, λέει ο 
σοφός λαός και έχει δίκιο, θα πρέπει να περιμέ-
νουμε τις πράξεις για να αποδείξουν του λόγου το 
αληθές. Επίσης, μένει να δούμε αν τα “πουλόβερ” 
που ήδη ξηλώθηκαν θα συνεχίσουν να ξηλώνο-
νται και αν θα ξηλωθούν και κάποια από αυτά που 
προς το παρόν μένουν ανέπαφα. Οι πληροφορίες 
στα δημοσιογραφικά γραφεία έρχονται βροχή, ενώ 
το παρασκήνιο έχει από καιρό πάρει φωτιά και τα 
πρώτα αποτελέσματα τα είδαμε ήδη. Το σίγουρο 
είναι ότι αναμένεται να δούμε πολλά και ενδεχομέ-
νως μέχρι τα Χριστούγεννα το δημοτικό συμβούλιο 
του Δήμου μας λίγο να μοιάζει από άποψη παρα-
ταξιακής σύνθεσης με αυτό που εκλέχτηκε στις 26 
Μαΐου. Καλό φθινόπωρο (ή αποκαλόκαιρο αν προ-
τιμάτε) σε όλους.

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727
Κιν.: 697 2997912

epikoinonia2016@gmail.com

www.epikoinonia.info

Ο Περικλής μπαίνει στο καφενείο 
και βλέπει τον φίλτατο Παντελή 

να κάθεται στο σύνηθες τραπέζι τους 
έχοντας ήδη παραγγείλει τον ελληνι-
κό του καφέ που πίνει χειμώνα καλο-
καίρι.

ΠΑΝ: Ορίστε μαυροτσούκαλο έγινες 
Περικλή. Τα έκανες τα μπανάκια σου ε;

ΠΕΡ: Όχι θα κάτσω να σκάσω. Φυσι-
κά τα έκανα. Και τώρα είμαι πίσω να 
απολαύσω την καινούργια εποχή που 
ανατέλλει για την πόλη μας.

ΠΑΝ: Σιγά σιγά βάστα τα άλογα Περι-
κλή κράτα και μια πισινή. 

ΠΕΡ: Το λες απλά επειδή έχασε η δικιά 
σου. Και μάλιστα παρά τους ψήφους 
που πήρε από τη δεξαμενή του Πανα-
γιώτη.

ΠΑΝ: Τι θες να πεις δεν κατάλαβα;

ΠΕΡ: Αυτό που άκουσες. Πώς αλλιώς 
εξηγείται να βγαίνει πρώτος ο Πατού-

λης της ΝΔ στις Περιφερειακές και στο 
ίδιο τμήμα πρώτη η Τίνα μου λες;

ΠΑΝ: Είναι απλό η Τίνα συγκέντρωσε 
ψήφους από όλο το πολιτικό φάσμα.

ΠΕΡ: Μάλιστα συνέχισε να το λες 
αυτό στον εαυτό σου μέχρι να το πι-
στέψεις. Όπως και να έχει ο Βασίλης 
είναι τώρα δήμαρχος και ήδη έδειξε τα 
πρώτα δείγματα γραφής.

ΠΑΝ: Τι ορίζεις δηλαδή εσύ ως δείγ-
ματα γραφής;

ΠΕΡ: Το γεγονός ότι αντί να φτιάξει 
τον σκληρό δεξιό πυρήνα που όλοι 
λέγατε έφτιαξε έναν συνασπισμό κε-
ντροδεξιών και κεντροαριστερών πα-
ρατάξεων δεν αποτελεί πρόοδο; Το ότι 
συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα στο 
σχήμα του δεν αποτελεί επιτυχία;

ΠΑΝ: Όπως το βλέπω εγώ φίλε απλά 
έπαιξε πολύ παρασκήνιο και ανταλ-
λάγματα.

ΠΕΡ: Ναι αν κάποιος συνεργάζεται 
μαζί σας λέγεται πρόοδος, όταν συνερ-
γάζεται με άλλους λέγεται δοσοληψία, 
κατάλαβα. Έτσουξε η ήττα πολύ ε;

ΠΑΝ: Εγώ φταίω που προσπαθώ να 
ανοίξω μία σοβαρή συζήτηση μαζί σου.

ΠΕΡ: Γιατί έχω άδικο;

ΠΑΝ: Αν συνεργάζεται τόσο συνολικά 
με την κεντροαριστερά όσο αφήνεις να 
εννοηθεί τότε πώς και έχουμε την ανε-
ξαρτητοποίηση Γρίβα και την γκρίνια 
στις παρατάξεις τους;

ΠΕΡ: Για την γκρίνια στις παρατάξεις 
τους από εσένα το ακούω, οι μόνοι που 
γκρινιάζουν και βγάζουν ανακοινώσεις 
είναι η παράταξη της φίλης σου της Τί-
νας της τέως δημάρχου. Όσον αφορά 
τον Γρίβα οκ τι να πω, επιλογές κάνει 
ο καθένας οι οποίες είναι πάντοτε σε-
βαστές.

ΠΕΡ: Έχουμε και τον Παναγιώτη που 
ετοιμάζεται πάλι να αρχίσει τα ίδια.

Ζωγραφιώτικο
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[Χρονογράφημα]

ΠΑΝ: Τι εννοείς τα ίδια;

ΠΕΡ: Ε να δηλώνει πάλι παρών, σε λίγο 
θα αρχίσει πάλι να μας λέει για το 2023 
που ο Θώδας θα παραδώσει τη διοίκη-
ση σε αυτόν, όπως θα του την παρέδιδε 
και η Καφατσάκη το 2019. Ματαιοδο-
ξία στο μεγαλείο της.

ΠΑΝ: Καλά σε αυτό δεν θα διαφωνή-
σουμε.

(Συνέχισαν τον καφέ τους και σύντομα 
το τάβλι είχε ανοίξει και τα πούλια πή-
ραν φωτιά. Μετά από ένα περιποιημένο 
διπλό που πήρε ο Παντελής, ο Περι-
κλής αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα 
για κουβέντα πάλι.)

ΠΕΡ: Στην παράταξή σας τι γίνεται; Η 
Τίνα θα μείνει στο τιμόνι;

ΠΑΝ: Και γιατί να φύγει;

ΠΕΡ: Ξέρω γω, μήπως έκανε τον κύ-
κλο της; Κατέβηκε το 2006, έχασε, το 
2010, βγήκε 3η και επιτέλους το 2014 
βγήκε δήμαρχος, έκανε μία θητεία της 
και τώρα ο λαός την έστειλε πάλι στην 
αντιπολίτευση.

ΠΑΝ: Μπορεί αλλά στον πρώτο γύρο 
την ανέδειξε πρώτη και στο δεύτερο 
έχασε για ελάχιστους ψήφους δεν είναι 
λόγος αυτός για να πάει σπίτι της κατά 
τη γνώμη μου. Θα πρέπει να μείνει και 
να δώσει την μάχη απέναντι στις νεο-
φιλελεύθερες πολιτικές του φίλου σου.

ΠΕΡ: Δηλαδή πάλι με χρόνια με και-
ρούς πάλι δημαρχίνα θα ναι εννοείς;

ΠΑΝ: Γιατί όχι;

ΠΕΡ: Καλά υποθέτω δεν είναι δα και 
κανα έγκλημα να ονειρεύεσαι...

καφενείο

«Μας αγκαλιάσατε κι εμείς μεγαλώσαμε! Σας περιμένουμε στο νέο πλήρως ανακαινισμένο 
και σημαντικά μεγαλύτερο χώρο μας να απολαύσετε πλούσια εδέσματα από ένα μενού που θα σας προσφέρει 

ένα ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο της Ελληνικής και της Μεσογειακής κουζίνας!»
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[Δημοτικά]

Σ την συνάντηση, εκτός από 
την γνωριμία μεταξύ των δι-

οικήσεων των συλλόγων και του 
νεοεκλεγέντος Δημάρχου, συζη-
τήθηκαν και θέματα συντονισμού 
και δράσεων μεταξύ  του ΝΠΔΔ 
Αθλητισμού & Πολιτισμού με 
τους πολιτιστικούς συλλόγους.

Ο Δήμαρχος Κος Θώδας δε-
σμεύτηκε ότι ο Δήμος και το 
ΝΠΔΔ θα στηρίξουν με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο όλες  τις δρά-
σεις των πολιτιστικών συλλόγων 

που θα προάγουν τον πολιτισμό.
Το πρώτο μάλιστα ραντεβού 

για κοινή εκδήλωση μεταξύ των 
συλλόγων και του Δήμου Ζω-
γράφου θα δοθεί  στο πρώτο 
Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου 
όπου και θα διοργανωθεί το Φε-
στιβάλ  παραδοσιακής μουσικής, 
χορών και γεύσεων από όλη την 
Ελλάδα.

Στην συνάντηση με τον Δήμαρ-
χο Βασίλη Θώδα παραβρέθηκαν:

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζω-

γράφου “Η Ήπειρος”, ο Σύλλογος 
Κρητών Ζωγράφου “Ο Καζαντζά-
κης”, η Ένωση Ποντίων Ζωγρά-
φου, ο Σύλλογος Θρακιωτών 
Ζωγράφου “Η ΘΡΑΚΗ”, ο Σύνδε-
σμος Παλαιών Ζωγραφιωτών, ο 
Σύνδεσμος Αρκάδων Ζωγράφου 
“Θ. Κολοκοτρώνης”, ο Εξωραϊ-
στικός Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο 
ΙΛΙΣΟΣ”, η Ένωση Ηπειρωτών 
Ζωγράφου “ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ”, και ο 
Πολιτιστικός σύλλογος Ζωγρά-
φου «Το Παυσίλυπον».

Συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων Ζωγράφου με τον νέο Δήμαρχο Βασίλη Θώδα

Θ α μπορούσε να είχε χαθεί μές 
στην πολυπληθή ανωνυμία 

της μεγάλης πόλης,όπου τον παρέ-
συρε το δυνατό ρεύμα του αποδη-
μητικού ποταμού μιας εποχής, να 
είναι μια ασημαντότητα μέσα στις 
τόσες άλλες,μια αμελητέα μονάδα 
ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλες μο-
νάδες. Θα μπορούσε να ιδιωτεύσει, 
κερδίζοντας το δικό του χρόνο,τη 
δική του ζωή.

Όμως πρόταξε -έναντι όλων- την 
αγάπη για το γενέθλιο τόπο. Φρό-
ντισε, φεύγοντας απ τα πάτρια, να 
ξετυλίξει πίσω του το νήμα ενός 
μίτου,συνυφασμένου με μυρουδιές 
και φωνές της γενέτειρας γης, με 

τραγούδια λυπητερά της ξενιτει-
άς,μακρόσυρτα ηπειρώτικα μοιρο-
λόγια,πολυφωνικά σπαράγματα... 
Αυτό το νήμα που θα ξανάπιανε 
αργότερα και που θα τον συνέδεε 
με τις κοινωνικές και πολιτισμικές 
αφετηρίες του.

Άξιο τέκνο της ηπειρωτικής απο-
δημίας, με δυνατό το αίσθημα της 
συλλογικότητας, του συνανήκειν.
Άνθρωπος της συμμετοχής, υπηρέ-
της των ‘’κοινών’’, κάνοντας οίστρο 
της ζωής του την ανάγκη της προ-
σφοράς.

Πρωτοστάτης στην ίδρυση συλ-
λόγων πολιτισμού της αποδημίας, 
με μακροχρόνια θητεία σ’ αυτούς, 

’’φθάνοντας’’ ως την επίζηλη θέση 
του Αντιπροέδρου της Πανηπειρω-
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, 
ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας 
επιδήμων και αποδήμων, και έχο-
ντας επιδοθεί σ ένα διαρκή αγώνα 
διατήρησης και προβολής του ηπει-
ρωτικού λαικού πολιτισμού.

Η σημερινή βράβευση δεν απο-
τελεί μόνο φόρο τιμής για την προ-
σφορά του, είναι και η ανάδειξη 
ενός υποδείγματος για το κοινωνικό 
γίγνεσθαι,για τη συλλογική ταυτό-
τητα της κοινότητας μας, της ‘’Ηπει-
ρωτικής Κοινότητας’’.

Βασίλη ‘’απόκειται σοι ο της προ-
σφοράς στέφανος’’.

Βασίλης Παπαϊωάννου (Μια άγρυπνη συνείδηση του τόπου του)

Γ ια μια ακόμη χρονιά γινόμαστε 
μάρτυρες της ίδιας τραγικής κα-

τάστασης. 304 παιδιά σύμφωνα με τα 
ως τώρα στοιχεία, αποκλείονται από 
τις δομές της προσχολικής αγωγής 
στο δήμο μας. Πρόκειται για ένα πρό-
βλημα που αφορά εκατοντάδες νέα 
ζευγάρια και τείνει πλέον να πάρει την 
μορφή θεσμού στο δήμο μας. 

Η προσχολική αγωγή δεν είναι πο-
λυτέλεια αλλά ανάγκη, που αφορά 
στην υγιή ψυχική και σωματική ανά-
πτυξη των παιδιών και στην ομαλή 
κοινωνικοποίησή τους. Παρόλα αυτά, 
δεν αντιμετωπίζεται έτσι τόσο από τις 
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, 
όσο και από τις δημοτικές αρχές. Την 
τελευταία 12ετία, που στην διακυ-
βέρνηση του δήμου, εναλλάχθηκαν 
διαδοχικά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, 
το δίκτυο των παιδικών σταθμών 
σχεδόν συρρικνώθηκε κατά το ήμισυ. 

Η απερχόμενη δημοτική αρχή του 

ΣΥΡΙΖΑ φέρει ακέραια την ευθύνη 
γιατί δεν έκανε στην θητεία της τίπο-
τα προκειμένου να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. Μέχρι την τελευταία στιγμή 
αναλωνόταν στην προσφιλή τακτική 
της, στην δημιουργία εφησυχασμού 
και στον κατευνασμό των αντιδράσε-
ων. Για αυτό και στο τελευταίο δημοτι-
κό συμβούλιο της θητείας της έταζε την 
δημιουργία αιθουσών στο μέρος όπου 
στεγάζονταν η δημοτική βιβλιοθήκη 
(2ος όροφος ΙΒΣΑ) πράγμα που ακόμα 
και τώρα, δεν έχει υλοποιηθεί, ένα 
χρόνο μετά την εξαγγελία. Όμως και 
η νέα δημοτική αρχή, δεν είναι άμοι-
ρη ευθυνών. Πρωτοκλασάτα στελέχη 
της σε όλη την διάρκεια της διοίκησης 
ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν χωρίς όρους ΟΛΕΣ 
τις επιλογές της δημοτικής αρχής, δεν 
εναντιώθηκαν ποτέ στις πολιτικές των 
κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που οδηγούν στην απαξίωση 
και συρρίκνωση του δικτύου προσχο-

λικής αγωγής.  
Η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» όλα τα 

προηγούμενα χρόνια, έγκαιρα ανέδει-
ξε το πρόβλημα, εντός και εκτός του 
δημοτικού συμβουλίου. Σταθήκαμε 
πλάι στους γονείς, στα νέα ζευγάρια 
που κάθε χρόνο αγωνιούν. Από αυτή 
την θέση μας και τώρα απαιτούμε 
ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΑΙΔΙ 
ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ. Επιτέ-
λους ο διαχρονικός εμπαιγμός των 
λαϊκών οικογενειών, από τις εκάστοτε 
δημοτικές διοικήσεις, που κύριο στό-
χο έχουν την διαιώνιση των πελατει-
ακών σχέσεων και όχι την κάλυψη 
των πραγματικών αναγκών, πρέπει να 
σταματήσει. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, 
και της προτεραιότητας που πρέπει να 
πάρει η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» έχει 
ζητήσει να είναι το πρώτο θέμα που θα 
συζητήσει το νέο δημοτικό συμβούλιο. 
Καλούμε τον ζωγραφιώτικο λαό να 

συμμετέχει μαζικά, να πιέσει και να 
διεκδικήσει άμεση λύση. Να αγωνι-
στούν για:

Σύγχρονες δομές Προσχολικής 
Αγωγής αποκλειστικά δημόσιες και 
δωρεάν για όλα τα παιδιά, χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις, στην αποκλειστική 
ευθύνη του κράτους, με επαρκή χρη-
ματοδότηση, κατάλληλη κτιριακή και 
υλικοτεχνική υποδομή, στελέχωση με 
μόνιμο επιστημονικό παιδαγωγικό και 
βοηθητικό προσωπικό.

Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθ-
μών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΪΚΗ
ΣύΣΠΕΙρΩΣΗ
ΖΩΓρΑΦού
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[Δημοτικά]

Σ την κατάμεστη από κόσμο 
αίθουσα του δημοτικού Συμ-

βουλίου στο Δημαρχείο Ζωγράφου 
έγινε η τελετή ορκωμοσίας του 
νέου Δημάρχου Βασίλη Θώδα, κα-
θώς και του νέου Δημοτικού Συμ-
βουλίου.

H ορκωμοσία τελέστηκε από τον 
Επίσκοπο Ευρίπου Χρυσόστομο 

πλαισιωμένου από τον πανοσιολο-
γιότατο Αρχιμανδρίτη π. Βενέδικτο 
και τον πρωτοπρεσβύτερο π. Χα-
ράλαμπο.

Με την παρουσία τους τίμησαν 
την εκδήλωση ο Υπουργός Δικαιο-
σύνης Κώστας Τσιάρας, ο Υπουρ-
γός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, 
οι βουλευτές Νοτίου Τομέα Κα 

Άννα Καραμανλή, Κωνσταντίνος 
Κυρανάκης, Διονύσης Χατζηδά-
κης, Γιάννης Μπαλάφας, Ραλλία 
Χρηστίδου, Γιάννης Καλλιάνος, 
ο διευθυντής του γραφείου του 
Πρωθυπουργού Μιχάλης Μπεκί-
ρης ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης, ο 
ειδικός γραμματέας της Βουλής 

Βασίλης Μπαγιώκας, ο διευθυντής 
της κοινοβουλευτικής της Νέας 
Δημοκρατίας Μπάμπης Σιάτρας 
καθώς και πολλοί άλλοι.

Στην ομιλία του ο νέος Δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας δή-
λωσε ότι θα τηρήσει στο ακέραιο 
της προεκλογικές δεσμεύσεις του 
για μία καθαρή Πόλη με επαρκή 

φωτισμό, μία Πόλη φιλική προς το 
περιβάλλον, μία Πόλη με έμφαση 
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και στης καινοτομίες που παρέχει 
η τεχνολογία.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο 
κ. Θώδας τόνισε πως θα είναι δή-
μαρχος όλων των Ζωγραφιωτών 
είτε τον ψήφισαν είτε όχι.

Τελετή Ορκωμοσίας νέου Δημάρχου Ζωγράφου Βασίλη Θώδα
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[Συνέντευξη]

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιών Ζωγραφιωτών 
μιλάει στην «Ε» Ζωγράφου και τον Ανδρέα Αρβανιτάκη 
σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Κ. Μπίτσικα είστε πρόεδρος σε έναν 
εκ των παλαιοτέρων και πλέον 
δραστήριων Συλλόγων της πόλης μας. 
Ο Σύνδεσμος Παλαιών Ζωγραφιωτών 
έχει πλούσιο πολιτιστικό αλλά και 
κοινωνικό έργο. Μιλήστε μας για αυτό.
Κύριε Αρβανιτάκη σας ευχαριστώ για την 
συνέντευξη, μου δίνετε την ευκαιρία να 
σας ενημερώσω για το σπουδαίο έργο 
που κάνει διαχρονικά ο ΣΠΖ. Ο Σύνδε-
σμός μας φροντίζει κάθε χρόνο να έχεις 
στο πρόγραμμά του πολλές δράσεις: Χο-
ροεσπερίδες Φιλανθρωπικού χαρακτήρα, 
εκδρομές, συλλογές τροφίμων για άπορες 
οικογένειες, έχουμε 60 μελή και πλέον χο-
ρωδία υπό του μαέστρου Τάκη Ρούσσου, 
την οποία διαθέτουμε αφιλοκερδώς για 
την ψυχαγωγία των ΚΑΠΗ ,της στέγης Γε-
ρόντων αλλά και όλων των Ζωγραφιωτών. 
Η νεολαία του συνδέσμου μας με τον πρό-
εδρο Κώστα Κορμά έχουν κάνουν party 
φιλανθρωπικού σκοπού, έχουν οργανώ-
σει ποδοσφαιρική ομάδα 5 Χ 5 και δίνουν 
νέα πνοή στις δραστηριότητες του συλλό-
γου μας.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την μέχρι τώρα 
σχέση σας με τον Δήμο; Έχετε λάβει 
την στήριξη που θα θέλατε και με ποιο 
τρόπο;
Τα 16 χρόνια που είμαι Πρόεδρος του ΣΠΖ 

και με τις τρεις δημοτικές παρατάξεις που 
διοίκησαν το Δήμο μας (Κυρίων Καζάκου 
Καλλίρη Καφατσάκη)είχαμε άριστες σχέ-
σεις και ήταν πάντα δίπλα μας όπου ζητή-
σαμε τη στήριξη του Δήμου.

Ο ΣΠΖ δρα πάντα υπερκομματικά και με 
γνώμονα το καλό του Ζωγράφου και των 
Ζωγραφιωτών.

Έχετε έρθει σε επικοινωνία με το νέο 
δήμαρχο Ζωγράφου κ. Θώδα; Εκτιμάτε 
ότι η σχέση αλληλοϋποστήριξης θα 
συνεχιστεί;
Έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Θωδα για 
για να τον συγχαρώ για την εκλογή του ως 
δήμαρχος, του εύχομαι καλή επιτυχία για 
το καλό της πόλης μας.Με τον κύριο Θώδα 
είμαστε από παλιά γνώριμοι και φίλοι και 
ελπίζω να συνεχιστεί η παράδοση της κα-
λής σχέσης με το Δήμο που υπήρχε με 
όλους τους προγενέστερους δημάρχους.

Ως ο μακροβιότερος πρόεδρος του 
Συνδέσμου, έχοντας εκλεγεί σε 
διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες, πώς 
αντιλαμβάνεστε τον ρόλο σας σε αυτόν;
Ο ΣΠΖ είναι το μεράκι μου και η αδυναμία 
μου από όλα τις θέσεις που υπηρέτησα δι-
αχρονικά στη δουλειά στο συνδικαλισμό, 
στην πολιτική, αυτό με έχει κερδίσει με δι-
αφορά και γι’ αυτό αφιερώνω τόσες ώρες 
και ημέρες της εβδομάδας ασχολούμενος 

με το να βελτιώνω τις δράσεις του συλλό-
γου και να βοηθάω στην επίλυση των προ-
βλημάτων ζωγραφιωτών φίλων και μελών 
του συλλόγου.Έχουμε βοηθήσει πολλούς 
συνδημότες μας σε θέματα λογιστικά ια-
τρικά κ.α. Πολυτιμή δε είναι η προσφορά 
της εταιρείας ΝΟΥΝΟΥ που κάθε 15 μέρες 
περίπου μας διαθέτει μεγάλες ποσότητες 
γιαουρτιών και τυριών τα οποία διαθέτου-
με σε εκκλησίες, καπη, στέγη γερόντων 
και ευπαθείς οικογένειες.

Είστε ικανοποιημένος από τους 
συνεργάτες και συνοδοιπόρους σας 
στον Σύνδεσμο;

Είμαι ικανοποιημένος με τα μέλη του ΔΣ 
και τους δεκάδες εθελοντές του Συνδέ-
σμου, συζητάμε όλες τις ιδέες που θα εκ-
φράσει κάποιος και προσπάθούμε να κά-
νουμε το σύλλογο μας καλύτερο.

Μιλήστε μας για την από εδώ και 
πέρα πορεία του Συνδέσμου. Μας 
περιμένουν εκπλήξεις;
Από τη νέα σεζόν θα υπάρξουν πολλά νέα 
και διαφορετικά πράγματα και από τους 
παλιούς και από τους νέους, θα τα δείτε 
στο πρόγραμμα που θα κυκλοφορήσει σε 
λίγες μέρες και κατά τη διάρκεια της σεζόν.

«Ο Σύνδεσμος Παλαιών Ζωγραφιωτών 
δρα πάντα υπερκομματικά 

και με γνώμονα το καλό του Ζωγράφου 
και των Ζωγραφιωτών»
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[Ζωγράφου]

Η αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού 
dance @ ιδρύθηκε το 2007 από τηνΤάνια 

Ρωσσοπούλου, διπλωματούχο καθηγήτρια χορού 
Ανώτερης Σχολής του ΥΠ.ΠΟ, με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Urdang Academy of Performing 
Arts (Λονδίνο) με ειδικότητα κλασσικής χορεύ-
τριας. Η Τάνια Ρωσσόπουλου είναι επίσης κάτο-
χος του διδασκαλικού διπλώματος Licentiate και 
Τutor στο κλασσικό μπαλέτο, κάτοχος του CDE 
στο Μοντέρνο χορό του διεθνούς φήμης Imperial 
Society of Teachers of Dance (ISTD), instructor 
στην μέθοδο PBT (Progressing Ballet Technique), 
καθώς επίσης και διπλωματούχος της κλασσικής 
μεθόδου Pilates, ενώ είναι μέλος της Βασιλικής 
Ακαδημίας Λονδίνου (ARAD ) και του ISTD. Εχει 
παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων μπα-
λέτου, μοντέρνου χορού, σύγχρονου χορού, tango 
Argentino και Hip-Hop σε Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, 
Ολανδία & Η.Π.Α.

Η Σχολή είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο (ΑDC) για τα Επαγγελματικά Διδασκαλικά 
Διπλώματα DDI & DDE του ISTD σε Μπαλέτο και 
Μοντέρνο (Imperial Ballet & Modern Theatre), οι 
δε μαθήτριες που παρακολούθησαν τα θεωρητικά 
και πρακτικά μαθήματα, στις εξετάσεις τους πέτυ-
χαν και διακρίθηκαν.  

Είναι μια Σχολή σύγχρονη και καλαίσθητη, 
φτιαγμένη με όλες τις προδιαγραφές των κανόνων 
ασφαλείας, με επιλεγμένους διπλωματούχους συ-
νεργάτες και προσιτά δίδακτρα.

Τον Ιούνιο 2019 δόθηκε στο θέατρο «ΒΕΜΠΟ» η 
ετήσια παράσταση της Σχολής με τίτλο «Η Πεντά-
μορφη και το Τέρας» με κλασσικό μπαλέτο, Σύγ-
χρονο και Jazz από τα τμήματα της Σχολής της προ-
σχολικής ηλικίας, τα παιδικά, των εφήβων αλλά 
και αυτών που προετοιμάζονται ή παρακολουθούν 

ήδη Ανώτερες Σχολές Χορού και τα επαγγελματικά 
διπλώματα ISTD και RAD. Εκεί διαπιστώθηκε από 
τους ενθουσιώδεις θεατές ο ρυθμός, η συγκρότη-
ση, η κίνηση και η πρόοδος όλων των παιδιών.

Στόχος της Σχολής είναι η σωστή θεωρητική και 
τεχνική εκπαίδευση των μαθητών, η μετάδοση της 
καλλιτεχνικής παιδείας και η αγάπη για την όμορφη 
τέχνη που λέγεται Χορός. Για το λόγο αυτό η Σχολή 
οργανώνει παρακολούθηση χορευτικών παραστά-
σεων, Σεμιναρίων με κορυφαίους του είδους και 
λαμβάνει μέρος στα Πανελλήνια Χορευτικά Φιλαν-
θρωπικά Gala του ΣΙΣΧΕ, αποσπώντας θετικότατα 
σχόλια για τις εμφανίσεις της.

Στη Σχολή dance@ υπάρχει η δυνατότητα συμ-
μετοχής στις εξετάσεις των διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων Οργανισμών ISTD και RAD για την απόκτηση 
ερασιτεχνικών και επαγγελματικών διπλωμάτων. 
Την περίοδο 2018 – 2019 στις διεθνείς εξετάσεις 
του ΙSTD στο Μπαλέτο & Μοντέρνο οι μαθήτριες 
που έδωσαν εξετάσεις διέπρεψαν κερδίζοντας με 
την χορευτική κατάρτισή τους επαίνους και δια-
κρίσεις. Η επιτυχία για τη Σχολή ήταν εντυπωσιακή 
(100%). Συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες μας. 

Η υποτροφία της Σχολής, που έχει θεσπισθεί για 
τον υψηλότερο βαθμό στις εξετάσεις, δόθηκε σε 2 
μαθήτριες που αρίστευσαν και ισοβάθμησαν.

Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dance-at.gr

Η Σχολή dance@ Τάνια Ρωσσοπούλου, βρίσκεται 
Χίου 15 (από Ευφρονίου 68) 1ος όροφος, Καισα-
ριανή - πλησίον Caravel - Τ.Κ. 16121 

Πληροφορίες για εγγραφές στο τηλ. 210.7250569 ή 
στο e-mail taniaross.dance@gmail.com από Δευ-
τέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Από την τρυφερή ηλικία των 3 ετών
έως την επαγγελµατική ωριµότητα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη χρονιά η δράση “Γεμίζου-
με τις σχολικές τσάντες χαμόγελα” από την δημοτική παράταξη “Αγαπώ 

Ζωγράφου. Από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα μέλη της παρά-
ταξης παραστατούντος του επικεφαλής και δημοτικού συμβούλου Κωστή 
Παπαναστασόπουλο συγκέντρωσαν, στον πεζόδρομο της πλατείας Γαρδέ-
νιας, σχολικά είδη (τσάντες, τετράδια, μολύβια κλπ.) τα οποία στη συνέχει 
θα μοιράσουν στις σχολικές μονάδες της πόλης μας με τελικούς αποδέκτες 
παιδιά των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να τα προμηθευτούν ένεκα της 
οικονομικής κρίσης.

«Γεμίζουμε τις σχολικές τσάντες χαμόγελα»
μία ακόμα δράση αγάπης από το «άγάΠω Ζωγράφού»
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[Συνέντευξη]

Συνέντευξη στη Γεωργία Ζαπαντιώτη

κ. Γούμενε οι Ζωγραφιώτες 
με την ψήφο τους σας 
έστειλαν στα έδρανα του 
δημοτικού συμβουλίου 
της πόλης μας και μάλιστα 
ως μέλος της Διοικούσας 
παράταξης του νέου 
δημάρχου Βασίλη Θώδα. 
Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς 
τον ρόλο του δημοτικού 
συμβούλου;
Κα Ζαπαντιώτη σας ευχαριστώ 
πολύ καταρχάς για τη συνέντευ-
ξη αλλά και για την ερώτηση που 
μου κάνετε. Ευχαρίστησα και 
θέλω να το πράξω και από το 
βήμα που μου παραχωρείτε τους 
συνδημότες μου που με τίμησαν 
με την ψήφο τους τόσο την πρώ-
τη Κυριακή του Μαΐου καθώς 
και για τη δεύτερη Κυριακή που 
επέλεξαν τον Βασίλη Θώδα ως 
δήμαρχο της πόλης μας. 

Όσον αφορά μένα, μου έδω-
σαν την ευκαιρία να τους εκπρο-
σωπήσω επάξια καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της θητείας που διανύου-
με. Πραγματικά τους ευχαριστώ 
και θα κάνω τα πάντα για να τους 
δικαιώσω. 

Όπως ξέρετε έχω επιλεγεί 
και ψηφίστηκα από τους συνα-
δέλφους μου ως τακτικό μέλος 
της Οικονομικής επιτροπής του 
δήμου και τακτικό μέλος στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 
έπεται και συνέχεια. Στόχος μας, 
ωστόσο, δεν είναι οι θέσεις, αυτό 
να γίνει σαφές, όλοι μαζί θα δου-
λέψουμε για το καλό του τόπου. 

Συνήθως δεν μιλάω πολύ, τα 
έργα μου μιλούν για εμένα, ήρθε 
όμως η στιγμή να μιλήσω για 
όλους και για όλα. Όπως ξέρετε 
ανήκω κι εγώ σε μία παράτα-
ξη όπως όλοι φαντάζομαι ανή-
κουν κάπου. Εγώ ανήκω στην 
παράταξη της ΝΔ την οποία και 
εκπροσωπώ από τη θέση του 
αντιπροέδρου της τοπικής ορ-
γάνωσης του δήμου Ζωγράφου. 

Τα προβλήματα, όμως, είναι κοι-
νά για όλους, δεν έχουν χρώμα. 
Για αυτό ακριβώς και χαίρομαι 
πραγματικά για την σύμπραξη 
που επετεύχθη με τις άλλες πα-
ρατάξεις με μοναδικό γνώμονα 
το καλό του τόπου. Το σίγουρο 
βέβαια είναι πως η φιλοδοξία 
του καθενός είναι κοινή, θεμι-
τή και δεδομένη, όμως αυτή τη 
στιγμή αυτό που επικρατεί είναι 
το συμφέρον του τόπου μας και 
η κοινή λογική. Πάντα πρέπει 
να ενεργούμε και να πράττουμε 
αφήνοντας την καρέκλα και το 
προσωπικό μας συμφέρον στην 
άκρη έχοντας ως απόλυτη προ-
τεραιότητα την επίλυση των προ-
βλημάτων των δημοτών. Εγώ 
τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι 
τον ρόλο μου ως δημοτικό σύμ-
βουλο.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες 
σας ως δημοτικός σύμβουλος 
της πλειοψηφίας;
Η καθαριότητα λέει ο σοφός λαός 
είναι μισή αρχοντιά για αυτό και 
με το δήμαρχο μας κ. Θώδα και 
το επιτελείο του θα κάνουμε τα 
πάντα προκειμένου η κατάσταση 
στην καθαριότητα να βελτιωθεί. 
Πραγματικά, είμαστε αποφασι-
σμένοι να δώσουμε οριστική 
λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ήδη 
τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. 
Από την άλλη βέβαια, θα πρέ-
πει να γίνει κατανοητό ότι δεν 
έχουμε μαγικό ραβδί να υλο-
ποιήσουμε άμεσα το πρόγραμμά 
μας, αλλά σε βάθος χρόνου εί-
μαι πεπεισμένος ότι θα υλοποι-
ήσουμε τις υποσχέσεις μας και 
θα δικαιωθούμε απέναντι στους 
δημότες. Θα ήθελα ωστόσο να 
απευθύνω έκκληση στους συν-
δημότες μου να βοηθήσουν και 
αυτοί με τον τρόπο τους την προ-
σπάθεια μας ενημερώνοντας τη 
δημοτική αρχή για το κάθε πρό-
βλημα που πέφτει στην αντίλη-
ψή τους. Με καλή συνεννόηση 

και συνεργασία του Δήμου, των 
υπηρεσιών και των πολιτών θα 
πετύχουμε και θα πάμε μπρο-
στά.

Ποια η γνώμη σας για το 
Διοικητικό σχήμα όπως 
αυτό ανακοινώθηκε από τον 
δήμαρχο;
Κυρία Ζαπαντιώτη είπα και πριν 
ότι στόχος μας δεν είναι ούτε οι 
καρέκλες, ούτε τα αξιώματα. 
στόχος μας είναι να κάνουμε 
δουλειά εξ ού και το λογότυπο 
της παράταξής μας Ώρα για Δου-
λειά. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το 
διοικητικό σχήμα είναι εξαιρε-
τικό. Αντιλαμβάνομαι τον τρόπο 
της σκέψης και του Δημάρχου 
και των μελών της διοίκησής 

του καθότι με όλους σχεδόν εξ 
αυτών έχουμε συνεργαστεί στο 
παρελθόν από διάφορα μετερί-
ζια.

Θεωρείτε θετική την 
διαπαραταξιακή συνεργασία 
την οποία έχει επιλέξει ο 
δήμαρχος;
Εκ των πραγμάτων είμαστε θετι-
κοί απέναντι σε κάθε συνεργασία 
καλοπροαίρετη και με πρόθεση 
να δουλέψουμε από κοινού για 
το καλό του Δήμου. Εξάλλου στα 
δημοτικά συμβούλια θέτουμε 
θέματα προς συζήτηση και ψή-
φιση τα οποία θα αφορούν τους 
συνδημότες μας και τη βελτίω-
ση της ποιότητας της ζωής τους. 
Η δημιουργική αντιπαράθεση 

εντός του ΔΣ είναι κάτι θεμιτό 
και προσοδοφόρο σε μία δη-
μοκρατία. Όποιος ασκεί στείρα 
αντιπολίτευση μη συμφωνώντας 
με τίποτα θα πρέπει να γίνει σα-
φές ότι δεν πάει κόντρα σε εμάς 
αλλά κόντρα στο συμφέρον των 
δημοτών οι οποίοι τους τίμησαν 
με την ψήφο τους.

Πώς βλέπετε τις αλλαγές 
που προωθεί η κυβέρνηση 
αναφορικά με την απλή 
αναλογική;
Κοιτάξτε κατά τη γνώμη μου αυ-
τές ήταν απολύτως αναγκαίες 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση 
στα δημοτικά συμβούλια θα δη-
μιουργούνταν σοβαρό πρόβλημα 
λήψης αποφάσεων και κατά συ-
νέπεια διοίκησης του δήμου.

Ποιες οι φιλοδοξίες 
αναφορικά με την παρούσα 
δημοτική θητεία; Πώς 
φαντάζεστε τον εαυτό σας και 
την πόλη μας σε 4 χρόνια;
Στόχος δικός μου αλλά και όλων 
μαζί είναι να αφήσουμε ένα έργο 
τέτοιο που θα εισάγει την πόλη 
μας σε μία καλύτερη εποχή, μία 
καλύτερη πραγματικότητα. Θα 
πρέπει λοιπόν να σα πω ότι με 
βάση τον παραπάνω στόχο μας 
εμείς ήρθαμε για να μείνουμε 
και με ικανοποίηση να βλέπουμε 
ένα δήμο καλύτερο, καθαρότε-
ρο, με τους δημότες να κυκλο-
φορούν με ασφάλεια. Με αυτό 
δεν εννοούμε μόνο την ύπαρξη 
σεκιούριτι, αλλά και την διόρθω-
ση των κακοτεχνιών της πόλης 
μας αναφορικά με τον φωτισμό 
και την προσβασιμότητα των 
οδών της. Επίσης σε συνεργασία 
με τον κύριο Μπακογιάννη θα 
καθαρίσουμε την περιοχή γύρω 
από το Νοσοκομείο Παίδων και 
το πάρκο Γουδή καθότι τελευ-
ταία, έχει υποστεί πολλά δεινά 
και έχει μετατραπεί σε χώρο 
ανομίας και εγκληματικότητας. 

κ. Γούμενε σας ευχαριστούμε 
πολύ και καλή θητεία και 
δύναμη σας ευχόμαστε.
Κι εγώ κα Ζαπαντιώτη σας ευ-
χαριστώ για το χρόνο σας και θα 
ήθελα να σας διαβεβαιώσω και 
εσάς όσο και τους συνδημότες 
μας ότι όλα θα πάνε καλά.

«Όλοι μαζί θα δουλέψουμε 
για το καλό του τόπου»

Λ Α μ Π Ρ Ο Σ  Γ Ο Υ μ Ε Ν Ο Σ
Δ Η μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ μ β ΟΥΛ Ο Σ  Ζ Ω Γ ΡΑ Φ ΟΥ

«Με καλή συνεννόηση και 
συνεργασίατου Δήμου, των 

υπηρεσιών και των πολιτών θα 
πετύχουμε και θα πάμε μπροστά»
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Α ποφασισμένη να αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα των 

παιδιών που έμειναν εκτός παι-
δικών σταθμών εμφανίζεται η 
νέα Διοίκηση του Δήμου υπό το 
δήμαρχο Βασίλη Θώδα. Αυτή τη 
στιγμή όπως και πέρσι έμειναν, σε 
πρώτη φάση, εκτός 300 παιδιά. Σε 
αποκλειστικές δηλώσεις του στην 
“Ε” Ζωγράφου ο κ. Θώδας τόνισε 
πως έχει δώσει εντολή να μπουν 
όλες οι επανεγγραφές άμεσα και 
άλλα 55 παιδιά θα εισαχθούν, με 
το πιάσουν δουλειά ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί που αναμένονται 
να ξεκινήσουν το αμέσως προσε-
χές διάστημα. Αναφορικά με την 
κατάσταση που έχει διαμορφω-
θεί ο κ. Θώδας τόνισε πως παρά 
το γεγονός ότι έχει περάσει ένας 
χρόνος η προηγούμενη Διοίκηση 
της κας Καφατσάκη όχι μόνο δεν 
κατάφερε να επιλύσει το οξύ πρό-
βλημα που είχε δημιουργηθεί ήδη 

από πέρσι, αλλά με τη στάση της το 
διαιώνισε. 

Η νέα Διοίκηση πιστή στη δέ-
σμευσή της, όλα τα παιδιά να 
έχουν μία θέση στους παιδικούς 
σταθμούς της πόλης, σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση των παιδικών 
σταθμών και την Τεχνική Υπηρε-
σία, κάνουν τα αδύνατα δυνατά, 
αναζητώντας νέες αίθουσες και 
προσωπικό και ευελπιστεί μέχρι 
το Νοέμβριο να απορροφηθούν 
όλα τα παιδιά που έκαναν αίτηση. 

Αυτό, ωστόσο, για το οποίο δε-
σμεύθηκε ο δήμαρχος ήταν ότι 
του χρόνου δεν θα δημιουργηθεί 
το παραμικρό πρόβλημα, ούτε 
στους παιδικούς σταθμούς στους 
οποίους θα απορροφηθούν όλα 
τα παιδιά που θα κάνουν αίτηση, 
ούτε στην λειτουργία της υποχρε-
ωτικής προσχολικής αγωγής που 
θα εφαρμοστεί από του χρόνου 
και στο Δήμο μας. Για τον σκοπό 

αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει προ-
γραμματισμό, αναζήτηση νέων αι-
θουσών αλλά και τις διαδικασίες 
για την εξασφάλιση του απαραίτη-
του προσωπικού ώστε να επιτευ-
χθεί ο παραπάνω στόχος.

Τέλος, ο κ. Θώδας μας είπε πως 
έχει ήδη συναντηθεί με τον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εσω-
τερικών Μιχάλη Σταυριανουδά-
κη. Αντικείμενο της συνάντησης 
ήταν μεν η ολοκλήρωση της χρη-

ματοδότησης των έργων ανάπλα-
σης 2 αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου μας (Γρ. Λαμπράκη, 
Αθλ. Εγκαταστάσεις στο Γουδή), 
ωστόσο συζήτησαν εκτενώς το 
ζήτημα των παιδικών σταθμών, 
προκειμένου να βρεθούν όλοι οι 
τρόποι στήριξης του Δήμου από 
την πλευρά του Υπουργείου και σε 
αυτό το κομμάτι.

Πρόκειται για ένα φλέγον ζήτη-
μα που απασχολεί εκατοντάδες οι-
κογένειες, που αγωνιούν για το αν 
θα βρουν μία θέση στον ήλιο, εν 
προκειμένω μία θέση σε κάποιο 
παιδικό σταθμό του Δήμου μας. Η 
νέα Διοίκηση έχει καταστήσει σα-
φές ότι είναι αποφασισμένη να το 
λύσει το πρόβλημα. Το ζήτημα των 
παιδικών σταθμών αναμένεται να 
απασχολήσει την επόμενη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου η οποία αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου.

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Α Θ μ Ο Ι  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

300 και πλέον παιδιά εκτός σε πρώτη φάση
άποφασισμένος να λύσει το πρόβλημα ο νέος δήμαρχος β. Θώδας
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Ά νοιξε ο «χορός» των ανε-
ξαρτητοποιήσεων στις πα-

ρατάξεις της αντιπολίτευσης με τον 
Γιώργο Γρίβα από την παράταξη 
«Εδώ ΖΩ» και τον Λάμπρο Καλαρ-
ρύτη από την παράταξη «Ζωγρά-
φου Μπροστά – Ακομμάτιστη Δη-

μοτική Ένωση». Η αφορμή των δύο 
ανεξαρτητοποιήσεων ήταν κοινή, 
οι αιτιάσεις ωστόσο εκ διαμέτρου 
αντίθετες.

Ο Γιώργος Γρίβας διαφωνώ-
ντας με την απόφαση της δημο-
τικής ομάδας της παράταξής του 

να συνεργαστεί με την Διοικούσα 
παράταξη του δημάρχου Βασίλη 
Θώδα έδωσε στη δημοσιότητα την 
επιστολή του με την οποία ανεξαρ-
τητοποιείται από την παράταξη με 
την οποία εξελέγη στο δημοτικό 
συμβούλιο.

Στον αντίποδα ο κ. Καλαρρύτης, 
ο οποίος αποφάσισε να συνερ-
γαστεί ο ίδιος με τη Διοίκηση του 
νέου δημάρχου, στην οποία μετέχει 
ως αντιδήμαρχος γνωστοποίησε 
επίσης την ανεξαρτητοποίησή του 
δια επιστολής.

Μένει να δούμε αν οι ανωτέρω 
ανεξαρτητοποιήσεις έριξαν την αυ-
λαία ή αν το έργο θα συνεχιστεί και 
παραταξιακά «πουλόβερ» θα συνε-
χίσουν να ξηλώνονται.

Αναλυτικά οι επιστολές έχουν ως 
εξής:

Γιώργος Γρίβας
Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Κυρία Προεδρεύουσα,
Κύριε Δήμαρχε,
Αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Αγαπητοί συμπολίτες.

Με την παρούσα επιστολή, καταθέτω δήλωση 
ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη «Εδώ 
Ζω, Βιώσιμη Πόλη», με την οποία εκλέχτηκα 
Δημοτικός Σύμβουλος στις πρόσφατες δημο-
τικές εκλογές.

Από ψήφισης του Ν.4623/19, εξ αρχής δι-
αφωνούσα με το μοντέλο της σύμπραξης 
παρατάξεων, πιστεύοντας ότι ο νόμος αυτός 
υποβαθμίζει το ρόλο του Δημοτικού Συμβού-
λου καθώς υποχρεώνει τους συμπράττοντες 
να μετέχουν αμετάκλητα στο Συμβούλιο ως 
μέλη της παράταξης του Δημάρχου.

Παρόλ’ αυτά, σεβόμενος απόλυτα τους θε-
σμούς και θέλοντας να τιμήσω όσους μου 
εμπιστεύτηκαν την ψήφο τους, θα συνεχίσω 
να ασκώ τα καθήκοντα μου ως ανεξάρτητος 
πλέον Δημοτικός Σύμβουλος. Θα συνεχίσω 
επίσης να εκφράζω δημοσίως τους συλλογι-

σμούς μου, να στηρίζω ιδέες και δράσεις προς 
τη σωστή κατεύθυνση αλλά και να ασκώ καλο-
προαίρετη κριτική, με μοναδικό μου γνώμονα 
το συμφέρον της πόλης μας και των πολιτών 
αυτής. Σε αυτούς άλλωστε λογοδοτώ και αυ-
τούς θέλω να συνεχίσω να κοιτάω κατάματα.

Μετά τιμής,
Γεώργιος Η. Γρίβας
Ανεξάρτητος Δημ. Σύμβουλος

Λάμπρος Καλαρρύτης
Υπ’ όψιν: κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου, 
επικεφαλής Ακομμάτιστης Δημοτικής 
Παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά»
Από: Λάμπρο Καλαρρύτη

Αγαπητέ Παναγιώτη,

Με την παρούσα σου ανακοινώνω την 
ανεξαρτητοποίησή μου από την παράταξη 
«Ζωγράφου Μπροστά».

Από τη στιγμή που ο στόχος για τη δι-
εκδίκηση της δημαρχίας στον Δήμο Ζω-
γράφου δεν επετεύχθη, ώστε να εφαρ-
μόσουμε το πρόγραμμά της παράταξης, 
αποφάσισα να έχω την ελευθερία κινήσε-
ων και επιλογών ώστε να προσφέρω στην 
περιοχή μας με τον τρόπο που προσωπικά 
θα θεωρώ βέλτιστο κατά τη διάρκεια της 
θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε ευχαριστώ για την τιμή και την εμπι-
στοσύνη, έχω τα καλύτερα των αισθημά-
των για τον αγώνα που δώσαμε με τους 
εξαιρετικούς συνυποψηφίους μας.

Είμαι βέβαιος ότι ο καθένας θα κάνει το 
καλύτερο και θα δώσει τον καλύτερο του 

εαυτό για τον Δήμο μας, από όποια θέση 
θα βρίσκεται.

Σε ευχαριστώ.

Ανεξαρτητοποιήσεις Γρίβα και Καλαρρύτη
Τα παρατράγουδα του «Κλεισθένη» άρχισαν

Τ ην Κυριακή 8/9/2019 στην αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου σε ειδι-

κή συνεδρίαση εκλέχτηκε το νέο προε-
δρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου 
εκλέχτηκε από τη Διοικούσα παράταξη η 

Αναστασία Μπότου με Αντιπρόεδρο την 
Βάσω Στρακαντούνα από την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση και γραμματέα του δη-
μοτικού συμβουλίου τον Βασίλη Λένη 
από την παράταξη “Ζωγράφου Μπροστά 
– Ακομμάτιστη Δημοτική Ένωση”.

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου 
και των μελών των επιτροπών ποιότητας ζωής και οικονομικών

Ταυτόχρονα 
στην ίδια συνεδρίαση 

εκλέχτηκαν τα αιρετά μέλη 
που θα απαρτίζουν της 

επιτροπές ποιότητας ζωής 
καθώς και την 

οικονομική επιτροπή 
και τα οποία είναι:

ΟΙΚΟνΟΜΙΚΗ 
ΕπΙΤΡΟπΗ

Γούμενος Λάμπρος
Μπουλούκος Δήμος
Γιούργας Στέφανος

Κικάκης Νίκος
Θεοδωράκος Πέτρος
Καραβίδας Ανδρέας

ΕπΙΤΡΟπΗ 
πΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Γούμενος Λάμπρος

Πίτσιος Κωνσταντίνος
Αρμπίλιας Σταύρος

Μπέλλου Ράνια
Τζαννής Ευάγγελος

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Αναστασία Μπότου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάσω Στρακαντούνα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλης Λένης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΚΑΤΣΑΔΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Φιλόλογος
Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας

κιν. 6955 240 702
mail: tilekatsadas@gmail.com

η μηνιαία εφημερίδα  
σε συνεργασία με τις ακαδημίες ποδοσφαίρου 

του ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ προσφέρει από 1 έως 4 μήνες 
δωρεάν συνδρομής σε κάθε νέο αθλητή 

που θα εγγραφεί στις ακαδημίες ποδοσφαίρου 
του ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ.

ΑΚΑΔΗμΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

Μετικαρίδης Θεόδωρος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

και Αναπληρωτής Δήμαρχος

Χαλκιαδάκη Ρένα
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών υπηρεσιών 

και Παιδικών σταθμών

Βούρτσης Γιάννης
Αντιδήμαρχος Πρασίνου 

και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Καλαρρύτης Λάμπρος
Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

Παπακωνσταντίνου Άγης
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Δήμας Δημήτρης
Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών

Τη σύνθεση της νέας Διοίκη-
σης του Δήμου Ζωγράφου 

ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Βασίλης 
Θώδας σήμερα Σάββατο 7 Σεπτεμ-

βρίου. Από τη σύνθεση προκύπτει 
η σύμπραξη 3 παρατάξεων (του 
δημάρχου “ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΩΡΑ ΓΙΑ 
ΔΟΥΛΕΙΑ”, “Εδώ Ζω” του Άγη Πα-

πακωνσταντίνου και “Πολίτες σε 
Δράση – Νέα Πορεία” του Γιώρ-
γου Γιαννακόπουλου) καθώς και 
η προσχώρηση στην συμπολί-

τευση του δημοτικού συμβούλου 
Λάμπρου Καλλαρρύτη, ο οποίος 
προ ολίγων ημερών ανεξαρτητο-
ποιήθηκε από την παράταξη “Ζω-

γράφου Μπροστά – Ακομμάτιστη 
Δημοτική Ένωση” του Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου. Αναλυτικά τα ονό-
ματα έχουν ως εξής:

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ζωγράφου 
ορίστηκε ο Δημήτρης Αντωνιάδης.

Για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ΜΑΞΙΑΔΗΖ θα προταθεί 

ο κ. Αναστάσιος Τανταρούδας.

Από το παραπάνω σχήμα προ-
κύπτουν ορισμένα συμπεράσμα-
τα. Αρχικά, ο δήμαρχος Βασίλης 
Θώδας έχει κάθε λόγο να αισθά-
νεται ικανοποιημένος από το γε-
γονός ότι πέτυχε την σύμπλευση 
με δύο παρατάξεις της κεντρο-
αριστεράς αυξάνοντας όχι μόνο 
την δημοτική του ομάδα, αλλά και 

την αξιοπιστία του ως άνθρωπος 
που ενώνει χωρίς κομματικές και 
παραταξιακές παρωπίδες. Πα-
ράλληλα, κατάφερε ήδη ένα χτύ-
πημα στον Παναγιώτη Αγγελό-
πουλο μέσω της αξιοποίησης του 
πρώτου σε σταυρούς δημοτικό 
του σύμβουλο Λάμπρο Καλαρρύ-
τη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε 

από την παράταξη «Ζωγράφου 
Μπροστά – Ακομμάτιστη δημο-
τική ένωση» και πλέον αποτελεί 
μέρος της διαπαραταξιακής συμ-
μαχίας του δημάρχου κ. Θώδα.

Το σχήμα, όπως ανακοινώ-
θηκε, περιλαμβάνει άτομα πε-
πειραμένα στο χώρο της αυτο-
διοίκησης με πολυετή εμπειρία 

και γνώσεις του χώρου όπως ο 
Γιάννης Βούρτσης, ο Θεόδωρος 
Μετικαρίδης και ο Άγης Παπα-
κωνσταντίνου αλλά και νέα στε-
λέχη με φρέσκιες ιδέες και άρι-
στη γνώση του πώς δουλεύει η 
αγορά όπως ο Δημήτρης Δήμας 
και η Ρένα Χαλκιαδάκη. Επίσης, 
το γεγονός ότι τον τομέα της κα-

θαριότητας τον κράτησε ο ίδιος 
ο δήμαρχος δείχνει τη βαρύτητα 
που σκοπεύει να δώσει στο κομ-
βικό αυτό κομμάτι της καθημερι-
νότητάς μας.

Κάθε διοίκηση βέβαια, κρίνεται 
από το έργο της και κατά συνέ-
πεια το ίδιο θα ισχύσει και για την 
παρούσα.

Η σύνθεση της Διοίκησης του Β. Θώδα για τον Δήμο Ζωγράφου
Υπερκομματική, εμπειρία και ανανέωση τα χαρακτηριστικά του Διοικητικού σχήματος

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζωγράφου ορίζονται οι κάτωθι:

Με απόφαση Δημάρχου ο 
Κώστας Πίτσιος αναλαμβά-
νει καθήκοντα Εντεταλμένου 
Συμβούλου Πολεοδομίας.

Η διοικούσα σύμπραξη και ο Δήμαρχος 
θα προτείνουν τον κ. Γιώργο Γιαννακόπουλο 

ως Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού 
και τον κ. Λεωνίδα Κουφό. ως Πρόεδρο της ΜΑΞΙΑΔΗΖ.
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[Αθλητισμός]

Π αίκτες και τεχνική ηγεσία 
του Αστέρα Ζωγράφου 

έδωσαν ραντεβού στο γήπεδο 
στο Γουδή την Τρίτη 20 Αυγού-
στου για να ξεκινήσουν την προ-
ετοιμασία για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο και το πρωτάθλημα της 
Β’ Κατηγορίας της ΕΠΣΑ.

Η ανακοίνωση που έβαλε ο 
Αστέρας στο Facebook: «Ξεκί-
νησε για τη νέα αθλητική χρο-
νιά ή προετοιμασία του Αστέρα 
Ζωγράφου. Ευχόμαστε ότι κα-
λύτερο για την αγαπημένη μας 
ομάδα.»

Οι φωτογραφίες είναι από το 
Facebook του Αστέρα.

Ξεκίνησε την προετοιμασία ο Αστέρας Ζωγράφου

Πρώτη προπόνηση για τον Ηλυσιακό
παρουσία του νέου δημάρχου βασίλη Θώδα

M ε αισιοδοξία για μία καλή 
σεζόν, η ποδοσφαιρική 

ομάδα του Ηλυσιακού ξεκίνη-
σε την προετοιμασία της για το 
πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.

Στην πρώτη προπόνηση πα-
ρέστη ο νέος Δήμαρχος Ζωγρά-
φου Βασίλης Θώδας, ο οποίος 
μίλησε στους ποδοσφαιριστές 
της ομάδας. «Θέλω να ευχηθώ 
σε όλους μία καλή σεζόν με 
πολλές επιτυχίες. Θέλω να το-

νίσω ότι η νέα δημοτική αρχή 
θα είναι στο πλευρό της ομάδας, 
όπως θα κάνει το ίδιο με όλους 
τους συλλόγους της πόλης μας, 
επιδιώκοντας να δίνουμε λύ-
σεις σε όποια προβλήματα θα 
παρουσιάζονται. Είναι σημα-
ντικό να λειτουργείτε πάντα ως 
ομάδα, καθώς μόνο ενωμένοι 
για το κοινό καλό, μπορούμε να 
τα καταφέρουμε», είπε μεταξύ 
άλλων στους ποδοσφαιριστές 

και τον προπονητή Γιώργο Χε-
ρίδη, ο Βασίλης Θώδας.

Το νέο Δήμαρχο Ζωγράφου 
που πήγε στο γήπεδο «Γρηγό-
ρης Λαμπράκης» με το δημοτι-
κό σύμβουλο Δήμο Μπουλού-
κο, υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος 
του Ηλυσιακού Γιώργος Λόης 
και ο Γενικός Αρχηγός Δημή-
τρης Σαρλάνης. Ακολούθησε ο 
καθιερωμένος αγιασμός και η 
πρώτη προπόνηση της ομάδας.
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[Πολιτισμός]

Γ έμισε από φίλος του ερασιτεχνι-
κού θεάτρου το δημοτικό θεα-

τράκι στο Άγιο Γεώργιο  την Πέμπτη 
5/9/2019 σηματοδοτώντας την έναρ-
ξη τους  33ους  Πανελλήνιους Θεατρι-
κούς Αγώνες ερασιτεχνικών θιάσων 
του ΝΠΔΔ του Δήμου Ζωγράφου. 
Πρόκειται για μία διοργάνωση θεσμό 
για την πόλη μας, η οποία αποτελεί 
παράλληλα και μία γιορτή της Τέχνης 
με καλλιτέχνες και θιάσους από όλη 
την Ελλάδα να συρρέουν στην πόλη 
μας γεμίζοντάς τους θεατές με ιστορί-
ες, εικόνες και  ενσαρκώσεις αγαπη-
μένων ηρώων της ελληνικής και της 
παγκόσμιας θεατρικής λογοτεχνίας.

Η έναρξη έγινε με την θεατρική 
ομάδα «Ονειροβάτες» με το  θεατρικό 
έργο του Α. Μάτεση «Ο Βασιλικός». 
Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία ήταν 
παρούσα με τον δήμαρχο Ζωγράφου 
Βασίλη Θώδα να απευθύνει χαιρετι-
σμό στο κοινό ευχαριστώντας για την 
παρουσία τους παρευρισκόμενους 
και τονίζοντας την σημασία του δια-
χρονικού αυτού θεσμού.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των 
Θεατρικών Αγώνων στη σελ 15.

33οι Πανελλήνιοι Θεατρικοί Αγώνες ερασιτεχνικών θιάσων
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[Αρθρογραφία]

Η φαινομενική παραδοξολο-
γία του τίτλου υποκρύπτει 

μια πραγματικότητα στην πόλη 
μας. Στου Ζωγράφου δυο κορυ-
φαία πανεπιστημιακά τμήματα 
του τόπου μας, το Τμήμα Μη-
χανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συ-

νεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου λει-
τουργούν από κοινού το πρω-
τοποριακό Δι-ιδρυματικό Προ-
γράμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Ψηφιακή Και-
νοτομία και Νεοφυής Επιχει-
ρηματικότητα». Παράλληλα, το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει 
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’, 
το οποίο έχει αποκτήσει πλέον 
μια διεθνή καταξίωση μετά από 
μια σειρά από μεγάλες διακρί-
σεις και επιτυχίες του. Για τους 
μη γνωρίζοντες η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση αφορά στον εκ-
συγχρονισμό του Κράτους και 
της Δημόσιας Διοίκησης, με 
όχημα τις Τεχνολογίες Πληρο-
φοριών και Επικοινωνιών, με 
στόχο το ριζικό μετασχηματισμό 
των υφιστάμενων διαδικασιών 
και την αναβάθμιση των παρε-

χόμενων υπηρεσιών.
Σε αυτό διδάσκουν δυο κα-

θηγητές τους οποίους έχω την 
χαρά και την τιμή να είμαι φοι-
τητής τους σε μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό επίπεδο. Τον Γιάν-
νη Χαραλαμπίδη, που ο διεθνής 
οίκος Apolitical συμπεριέλαβε 
στη λίστα των 100 πιο σημαντι-
κών ανθρώπων στην ψηφιακή 
διακυβέρνηση, με βάση την 
επιρροή που αυτοί έχουν στον 
καθορισμό των εξελίξεων σε 
παγκόσμια κλίμακα και τον Ευ-
ριπίδη Λουκή, που το Πανεπι-
στήμιο του Σιάτλ συμπεριέλαβε 
στην 24η θέση μεταξύ περίπου 
δέκα χιλιάδων ερευνητών στον 
τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης με την ελληνική επι-
στημονική κοινότητα του κλά-
δου να έρχεται δεύτερη στην 
κατάταξη μετά τις ΗΠΑ.

Θα έλεγε κανείς ότι όταν μια 
επιστημονική ομάδα όπως 
αυτή που συμπληρώνεται από 

τον Δημήτρη Ασκούνη από το 
ΕΜΠ (που πρόσφατα ανέλαβε 
Πρόεδρος της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας) και πολλούς άλ-
λους αξιόλογους ερευνητές ότι 
η πόλη που τους φιλοξενεί, το 
Ζωγράφου μας εν τω προκει-
μένω, δεν μπορεί παρά να είναι 
μια πόλη που να έχει αν μη τι 
άλλο επηρεαστεί από αυτή την 
δεξαμενή σκέψης.

Η πραγματικότητα όμως κεί-
τεται μακριά. Τα ελάχιστα δειλά 
βήματα που έχουν γίνει στην 
πόλη μας στον Τομέα της Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης έρ-
χονται να επιβεβαιώσουν τον 
τίτλο του άρθρου. Μια πόλη 
που διαθέτει επί σειρά ετών 
αντιδήμαρχο επιφορτισμένο 
με την ευθύνη της υλοποίησης 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης, αλλά ουσιαστικά είναι άνευ 
αντικειμένου. 

Είχα την χαρά να συνεργαστώ 
με τον νυν δήμαρχο κο Βασίλη 

Θώδα και τους συνεργάτες του 
κατά την προεκλογική περίοδο 
όταν ζήτησε την γνώμη της Ελ-
ληνικής Ένωσης για την Αξιο-
ποίηση των Τεχνολογιών του 
Διαδικτύου για το πως μπορού-
με να γεφυρώσουμε το χάσμα 
αυτό. Διαπίστωσα με χαρά ότι 
είναι ένας πολιτικός που αντι-
λαμβάνεται ότι μια από τις πιο 
δυναμικές προκλήσεις του 21ου 
αιώνα είναι η ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση. Γιατί ένα σύγχρονο 
πρότυπο ανάπτυξης είναι αυτό 
που θα διευκολύνει την καθη-
μερινότητα των πολιτών αλλά 
και το έργο των επιχειρήσεων 
στην πόλη μας και θα άρει το 
παράδοξο του τίτλου μας όπου 
το εγκυρότερο think tank στην 
χώρα μας να βρίσκεται εντός 
της πόλης μας, αλλά να μην την 
έχει αγγίξει καθόλου όπως μια 
πέτρα στο νερό, που ενώ περι-
βάλλεται από αυτήν το εσωτερι-
κό της είναι τελείως στεγνό.

Λίγα μέτρα κοντά, αλλά και ταυτόχρονα έτη φωτός μακριά

Η ζωή δεν είναι #hashtag
Η κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α 

800.000.000 ανθρώπων 
παγκοσμίως καθορίζεται από 
την ενασχόληση τους με το 
Instagram. Από τη στιγμή 
που θα ξυπνήσουν, στο αυτο-
κίνητο, στη δουλειά, στο δρό-
μο μέχρι και τη στιγμή που θα 
κοιμηθούν η πιο αγαπημένη 
τους συνήθεια είναι το διπλό 
κλικ στα posts των διαφόρων 
followers μέχρι την εμφάνιση 
της πολυπόθητης καρδούλας 
πάνω στη φωτογραφία.

Μέσα σε εννέα χρόνια το 
Instagram κατάφερε να γίνει 
από μια δημοφιλής photo-
sharing εφαρμογή σε ένα τε-
ράστιο κολοσσό, που ξεπέρα-
σε σε δημοτικότητα Facebook 
και Twitter λανσάροντας ένα 
εικονικό τρόπο ζωής, που υι-
οθετεί η πλειονότητα του πλη-
θυσμού. Σε μια εποχή που 
οι selfies και τα instastories 
αποτελούν το αγαπημένο 
hobby όλων και η ιδιότητα   
«influencer» έδωσε γροθιά 
στην ανεργία εσύ πως κατα-
φέρνεις να επιβιώνεις έξω 

από αυτό το μαζικό παιχνίδι 
επικοινωνίας και αυτοπρο-
βολής; Σου παρέχει την ευ-
καιρία να γίνεις ο πιο δημοφι-
λής χρήστης του και να απο-
κτήσεις μέσα σε πέντε λεπτά 
1000 followers που με το like 
τους θα καλύψουν την ανάγκη 
σου για αυτοεπιβεβαίωση και 
θα σε κάνουν να νιώσεις ο 
πιο αγαπητός άνθρωπος του 
μαζικού χώρου των social 
media. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η απήχηση των αναρτήσεων 
σου τόσο περισσότερο  πασχί-
ζεις να διατηρήσεις αυτή την 
επιτυχημένη ροή  με το φόβο 
μην χάσεις τη φαινομενική 
αποδοχή σου από το κόσμο 
του Instagram. Ένα λάθος 
post είναι αρκετό για να κα-
ταρρεύσει η εικόνα της επί-
πλαστης δημοτικότητας σου 
και να καταλήξεις στο μηδέν. 
Πέρα από τη προσωπική σου 
επιβεβαίωση το Instagram 
αποτελεί μια καλή πηγή εσό-
δων και μια εύκολη εργασι-
ακή διέξοδο ειδικά αν είσαι 
νέος και όμορφος. Τι καλύ-

τερο από το να φοράς ωραία 
ρούχα, να ταξιδεύεις σε δη-
μοφιλείς   προορισμούς και 
να διαφημίζεις επώνυμες 
μαρκες; Ποίος ο λόγος να 
κοπιάζεις για να ολοκληρώ-
σεις τις σπουδές σου και να 
αποκτάς εφόδια για το επαγ-
γελματικό σου μέλλον, αφού 
το Instagram σου προσφέρει 
την επικερδή λύση «brand 
ambassador»; Επομένως 
φωτογραφίσου και η τύχη 
σου δουλεύει.

Η διαμόρφωση της σύγ-
χρονης πραγματικότητας από 
το φαινόμενο Instagram δεν 
χωρά πολέμιους αυτής της 
κοινωνικής μάστιγας. Επο-
μένως η μειονότητα αυτών 
αναγκάζεται να ενταχθεί στο 
σύνολο των instagrammers 
ή να τεθεί στο περιθώριο. 
Στην εποχή των εικονικών 
ψευδαισθήσεων δεν υπάρ-
χει αναζήτηση για ουσιαστική 
επικοινωνία. Η επικοινωνία 
βασίζεται σε μια αλλεπάλληλη 
αποστολή μηνυμάτων μέσα 
από τα οποία δύο άνθρωποι 

μοιράζουν την εικόνα που 
εκείνοι επιλέγουν να προ-
βάλλουν με την ασφάλεια που 
τους προσφέρει μια απρόσω-
πη οθόνη.

Αν επιλέξεις να μπεις στο 
χώρο του Instagram αντιμε-
τώπισε το σαν ένα άλμπουμ 
στιγμών, που θες να μοιρα-
στείς με τους «πραγματικούς» 
σου φίλους και όχι με 1000 
αγνώστους, που σου προ-
σφέρουν το like τους για να το 
ανταποδώσεις . Μην ζηλεύεις 
την προσποιητή ευτυχία στις 
φωτογραφίες. Δεν είναι τί-
ποτα άλλο παρά μία από 100 
άλλες λήψεις, που κατάφερε 
να αποθανατίσει όσο γίνεται 
πιο ρεαλιστικά αυτή τη στιγ-
μή «χαράς». Η ζωή βρίσκεται 
έξω από αυτό τον εικονικό 
κόσμο. Εκεί έξω θα συνα-
ντήσεις τους πραγματικούς 
ανθρώπους, που θα σε αγκα-
λιάσουν όπως είσαι και θα 
ζήσεις μαζί τους τόσο όμορ-
φες στιγμές, που δεν θα σκε-
φτείς καν να βγάλεις το κινητό 
για να τις «διαφημίσεις».

Θανάσης Δαβαλάς
Πρόεδρος στο Εργαστήριο ΤΠΕ – Ήρων 
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ΕΜπΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΥπΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ πΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Επαγγελματίες της γειτονιάς μας



ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΥπΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Για κάθε νέα εγγραφή, απαιτείται ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο και έκδοση Κάρτα Υγείας Αθλητή. 
2.  Οι αθλητές ηλικιών 2005-2002 πρέπει να εκδώσουν δελτίο αθλητή ΕΠΟ στο σωματείο μας και στην περίπτωση 

που διαθέτουν δελτίο αθλητή σε άλλο σωματείο να προβούν σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες μεταγραφής τους 
στο σωματείο μας μέχρι το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Μπες στην Ομάδα, Ζήσε την Εμπειρία, Ανάδειξε το Ταλέντο σου!!!
Ακαδημίες ποδοσφαίρου ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.

Μαθαίνουμε το σύγχρονο ποδόσφαιρο

Α πό την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν 
την λειτουργία τους τα τμήματα υποδομών 

ποδοσφαίρου του ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ για την αγωνιστι-
κή περίοδο 2019-2020. 

Οι ακαδημίες ποδοσφαίρου του ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ 
καλύπτουν όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του 
παιδικού ποδοσφαίρου, παιδιά που έχουν γεν-
νηθεί από το 2015 έως και το 2002, και εντάσ-
σουν τα παιδιά με βάση τις ατομικές τους δε-
ξιότητες σε τμήματα ανάλογου δυναμικού. Τα 
προγράμματα που αναπτύσσονται σχεδιάζονται 
και ελέγχονται από τον τεχνικό διευθυντή της 
Ακαδημίας κ. Β. Μπεκρή (καθηγητής ΤΕΦΑΑ, 
υπεύθυνος απόδοσης ειδικότητας ποδοσφαί-
ρου) και ακολουθούν όλα τα σύγχρονα επιστη-
μονικά δεδομένα και είναι εξειδικευμένα ανά 

ηλικιακή ομάδα.
Οι ακαδημίες ποδοσφαίρου του ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ 

διαθέτουν επιπρόσθετα προπονητή Τερμα-
τοφυλάκων επιφορτισμένο με αρμοδιότητες 
ατομικής βελτίωσης των τερματοφυλάκων 
των τμημάτων μας, προπονητές για την ατομι-
κή βελτίωση όσων αθλητών μας το επιθυμούν 
αναπτύσσοντας εξειδικευμένο πρόγραμμα με 
βάσει τις ανάγκες του κάθε αθλητή, δυνατότητα 
εργομετρικού και σωματομετρικού ελέγχου και 
εξειδικευμένο προσωπικό παροχής πρώτων 
βοηθειών και φυσιοθεραπείας κατά την διάρ-
κεια των προπονήσεων των τμημάτων μας.

Οι προπονητές των τμημάτων μας είναι 
έμπειροι, άρτια καταρτισμένοι, κάτοχοι διπλω-
μάτων ΤΕΦΑΑ και UEFA.

Ακαδημίες Ποδοσφαίρου ΗΛύΣΙΑΚοΣ Α.ο.:

Ξεκινήσαμε!


