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ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
Η αλλαγή έρχεται μόνο
με τόλμη και ρήξη
Του Δημήτρη
Δεληγιαννίδη
σελ. 3

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
ο Θώδας στην πορεία προς
τις δημοτικές εκλογές

ΥΠ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΑΣ

• 1941-1944: Aπό τη συλλογή του
Χρήστου Π. Μοσχανδρέου

Ο πρόεδρος της ΔημΤΟ
ΝΔ Ζωγράφου και
υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος με τον Β.
Θώδα σε μία εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξη
σελ. 10

• Παρουσία κορυφαίων μελών της
κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου
τα εγκαίνια της έκθεσης
σελ. 11

σελ. 6

Οργώνει τις γειτονιές της πόλης μας

ο Άγης Παπακωνσταντίνου

σελ. 8
Οι γνώσεις και η εμπειρία του εγγύηση
για την αξιοπιστία των προτάσεών του

[Editorial]

Editorial
ξήντα ημέρες μας χωρίζουν από τις
αυτoδιοικητικές κάλπες και τα εκλογικά επιτελεία των συνδυασμών έχουν πάρει φωτιά. Σε καθημερινή σχεδόν φάση
υποψήφιοι δήμαρχοι με συνεργάτες τους
οργώνουν τους δρόμους, τα μαγαζιά και τα
καφενεία της πόλης για να αλιεύσουν ψήφους. “Σε θέλω μαζί μου, “χρειάζομαι άτομα
σαν εσένα δίπλα μου”, “η πόλη μας σε χρειάζεται” είναι μερικές μόνο από τις φράσεις
που όλοι μας λιγότερο ή περισσότερο ακούμε από τους εν δυνάμει δημάρχους στην
προσπάθειά τους να κλείσουν τις λίστες των
ψηφοδελτίων τους, ώστε να μην έχουν λιγότερους από όσους προβλέπει ο νόμος και
“ξεφτιλιστούν”.
Πώς άραγε μπορούμε να ξεχωρίσουμε
ποιος ή ποια επιδιώκει πράγματι το καλό της
πόλης και όχι του εαυτού του και κάποιων
συνεργατών τους; Ανθρώπινο χαρακτηριστικό είναι, βέβαια, η τάση μας να φροντίσουμε
τον εαυτό μας, φτάνει αυτό να μην αποβαίνει
σε ζημιά της πόλης, όπως έχουμε επανειλημμένως δει να συμβαίνει.
Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε
εμείς οι πολίτες – ψηφοφόροι είναι να έχουμε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Να ακούμε τις
προτάσεις όσων ζητούν την ψήφο μας, να
ρωτάμε για να δούμε αν ξέρουν πράγματι
πώς να εφαρμόσουν αυτά που λένε και δεν
είναι απλώς ευχολόγια και το κυριότερο: να
απολαύσουμε την περίοδο αυτή που 400+
συμπολίτες μας θα κάνουν το παν για να κερδίσουν την εύνοιά μας και εν τέλει την ψήφο
μας γιατί μετά τις εκλογές, ως συνήθως, η
μεγάλη πλειονότητα εξ αυτών ενδεχομένως
να μην μας λέει ούτε καλημέρα.
Ας ελπίσουμε πως η προεκλογική περίοδος που διανύουμε να μην σημαδευτεί
περαιτέρω από τραμπουκικές αθλιότητες
και χτυπήματα κάτω από την μέση, αλλά να
ακούσουμε ιδέες, προτάσεις και επιχειρήματα που θα κάνουν την πόλη και τη ζωή μας
καλύτερη.
Καλό αγώνα και καλή δύναμη σε όλους
τους υποψήφιους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους.

Η Ζωγραφιώτικη επικαιρότητα
σε ένα σκίτσο

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

Ε

Ανδρέας Αρβανιτάκης
Αρχισυντάκτης
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[Ζωγράφου]

Η αλλαγή έρχεται μόνο με τόλμη και ρήξη
B

ρισκόμαστε δύο μήνες προ των δημοτικών εκλογών, στην τελική ευθεία και το πολιτικό κλίμα σημειώνεται
βαρύ, αδιέξοδο, το λιγότερο, αποπνικτικό
οικονομικά αλλά και εθνικά επιζήμιο για
τους πολίτες.
Κυβέρνηση πολιτικά ανύπαρκτη, άτολμη, βυθισμένη στις ιδεολογικές της και
άλλες αγκυλώσεις, τελευταία και στα
σκάνδαλα νέων ανθρώπων της (η νεαρά, ΣΥΡΙΖΑΙΑ στο επάγγελμα, έπαιρνε τη
σύνταξη της μητέρας της επί πενταετία
θανούσα!!!), παραπαίει, ενδίδει εθνικά,
αποδέχεται εξωτερικές απειλές και κινδυνεύει να χάσει πλήρως τον όποιο έλεγχο,
αν δεν τον έχει ήδη χάσει.
Στην τοπική κοινωνία η Δήμαρχος, κ.
Καφατσάκη, πιστή στην αντιγραφή των
υποστηρικτών της, κομματικά ελεγχόμενη
και ταυτισμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ, αδυνατεί να
παράξει έργο, ομολογουμένως είναι πολύ
καλή στη «μόστρα» με τα πολυτελή φυλλάδια που εκδίδει, σε πλήρη αναντιστοιχία
με την πραγματικότητα και τις ανάγκες
των δημοτών.
Επιθυμεί, βασιζόμενη στο πολιτικό
έκτρωμα της απλής αναλογικής να διεκδικήσει δεύτερη τετραετία, δημοτική θητεία
που αν γίνει θα είναι εξίσου καταστροφική
με την πρώτη.
Ημέτεροι, διαμοιράζουν το δημοτικό

χρήμα χωρίς έλεγχο, κομματικές ομάδες
καθοδηγούν την ίδια και το δημοτικό συμβούλιο καθίσταται αδρανές με επαρκώς
πολιτικά εναλλασσόμενη συναλλαγή…
Αδύναμη μειοψηφία, χωρίς όραμα,
χωρίς να επιδείξει κάτι υγιές, χωρίς προτάσεις ουσίας, έχει περιοριστεί σε βία
όποιων διαφωνούν μη εξαιρουμένου του
υπογράφοντα που πρόσφατα «δοκίμασε»
γροθιές για να απουσιάσει προφανώς και
να φοβηθεί από άτολμους πολιτικά οσφυοκάμπτες…
Πλήρως συναλλασσόμενη αντιπολίτευση και το «καράβι» -Δήμος Ζωγράφουβαδίζει ακυβέρνητο...
Στην απέναντι όχθη, σήμερα μία νέα
ομάδα ανθρώπων αυτή των κ.κ. Θώδα,
Μετικαρίδη προσπαθεί να βάλει πολιτική
τάξη και ουσία στις προτάσεις της με καθαρό λόγο, με καθαρή πρόταση εκμεταλλευόμενη την ανάγκη αλλαγής στο Δήμο,
εμφανές στις συζητήσεις με όλους τους
πολίτες αυτής της πόλης.
Άνθρωποι που κρίθηκαν και δοκιμάστηκαν από τους πολίτες προσπαθούν με
νύχια και με δόντια να κατευθύνουν, να
προσανατολίσουν, να οδηγήσουν τους
πρώτους, καθ’ όλα άξιους πρωταγωνιστές
και να δέσουν «τα σχοινιά» στο…μώλο της
δικής τους επιρροής!
Είναι ανάγκη πλέον, είναι το μόνο σί-

γουρο ότι ο Βασίλης Θώδας πρέπει να
σπάσει αυγά αν θέλει να πάει μπροστά και
να διεκδικήσει με αξιώσεις το Δήμο.
Η παρουσία του Θοδωρή Μετικαρίδη
αλλά και της Τασίας Μπότου καθ’ όλα άξιων του δίνει «φτερά πολιτικά» τον ωθεί,
τον οπλίζει και σίγουρα θα δικαιώσει το
όραμά του που γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι σημαντικό για τους πολίτες αυτής της
πόλης.
Πάμε όλοι μας, αγαπητοί πολίτες αυτής της πόλης να στρατευτούμε πίσω από
υγιείς νέες δυνάμεις. Με τόλμη πάμε να
απορρίψουμε τους γέροντες που οι επιλογές τους την προηγούμενη φορά ήταν
απογοητευτικές με συνέπεια η κ. Καφατσάκη να γίνει Δήμαρχος.

ΟΧΙ στην ατολμία, ΟΧΙ στον πολιτικό
συμβιβασμό, Ναι στην ενότητα της
παράταξης, ΝΑΙ στην ώθηση στην
έξοδο των βαριδιών που για μία
ακόμη φορά θα μας οδηγήσουν σε
πολιτική ήττα.

Δεληγιαννίδης Δημήτρης
Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος

Με ενιαία φωνή, με δυνατή, με γενναίες
επιλογές χωρίς πολιτικά τέλματα, με όραμα, με φωνή πάμε όλοι μαζί στη νίκη της
παράταξής μας, του Συνδυασμού μας….
στις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου του
2019.
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[Χρονογράφημα]

ΤΑ ΖΩΑ… ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
αριθμός των αδέσποτων ζώων,
στις μέρες μας, έχει υπερβεί κάθε
προηγούμενο και αυξάνεται με ταχείς
ρυθμούς. Σε κάθε γειτονιά συναντάμε
σκύλους και γάτες κάθε ράτσας, όλων των
μεγεθών. Οι φιλοζωϊκές και oι ιδιώτες
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
όμως ο υπερπληθυσμός καθιστά
δύσκολη έως αδύνατη την διαβίωση σε
αξιοπρεπείς συνθήκες λόγω οικονομικής
δυσχέρειας.
Τα
ποσά
συνήθως
υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα. Ποσά
για τροφή μα και για κτηνίατρους, γιατί τα
απαιτούμενα εμβόλια κοστίζουν. Όμως
και οι Δήμοι αδυνατούν να προσφέρουν
την πρέπουσα βοήθεια ή αδιαφορούν,
με αποτέλεσμα να περιφέρονται μόνα
τους αναζητώντας καθημερινά το λιγοστό
φαγητό που θα γεμίσει το στομάχι τους,
αντιμέτωπα με κάθε είδους κίνδυνο και
κάθε είδους βίας που εισπράττουν και
πολλές φορές κουβαλώντας κάθε είδους
ασθένεια.
Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την
έλλειψη ζωοφιλικής παιδείας, καθώς
πολλοί είναι εκείνοι που ταΐζουν τα ζώα
χωρίς να φροντίζουν για τη στείρωση και
την ιατρική περίθαλψή τους, ενώ ολοένα
και αυξάνεται ο αριθμός των καταγγελιών
για εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώων,
για «φόλες» και για φόνους νεογέννητων
ζώων που πετάγονται ως σκουπίδια σε
κάδους απορριμμάτων. Η αναζήτηση για
υιοθεσία είναι ένα φαινόμενο που αυξά-

O

Γράφει η Τίνα Τράκου,
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

νεται ολοταχώς. Οι εκκλήσεις δεν σταματούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κατακλύζονται από εικόνες ζώων που
αναζητούν ένα καλύτερο αύριο μα και
ζώων που πετάχτηκαν, στην κυριολεξία
και επείγει η άμεση «αποκατάστασή τους»
σε ένα όμορφο και φιλικό περιβάλλον,
γιατί αυτά κινδυνεύουν περισσότερο
λόγω του ότι δεν έχουν μάθει να ζουν στον
δρόμο και στους κινδύνους που κρύβει.
Στα δημοτικά κυνοκομεία της χώρας
οι συνθήκες που επικρατούν –πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων- είναι άθλιες με
χιλιάδες ζώα να παραμένουν έγκλειστα
και να πεθαίνουν χωρίς στοιχειώδη
περίθαλψη και φροντίδα.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.2 του
ν.4039/2012, όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 46 του
ν.4235/2014 στους Δήμους λειτουργούν
δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και
καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς
επιτρεπομένης της συνεργασίας με
ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και
ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε
ιδιόκτητους χώρους.
Στους Δήμους είναι δυνατόν να
παρέχεται και οικονομική ενίσχυση
από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
για τη δημιουργία και λειτουργία
καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων
ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους
προσωρινής παραμονής και περίθαλψης
και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται

από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.
604/1977 και του π.δ. 463/1978.
Όμως τα χρήματα που διατίθενται για
τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων είτε
δεν αξιοποιούνται από τους Δήμους για το
σκοπό αυτό ή δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος.
Χρειάζεται λοιπόν έλεγχος και διάθεση
κονδυλίων για να διορθωθεί η κατάσταση. Το πρόβλημα ωστόσο θα παραμένει
και θα διογκώνεται εάν δεν περιοριστεί η
γεννητικότητα των ζώων και δε ληφθούν
άμεσα μέτρα για τη στείρωση των αδέσποτων ζώων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών ως προς μια διαφορετική στάση
προς τα ζώα καθώς και τις υποχρεώσεις
αυτών που έχουν στα ζώα συντροφιάς.
Στις μέρες μας τα δικαιώματα των ζώων
κατοχυρώνονται με τον νόμο 4235/2014
χάρη στην παρέμβαση των φιλοζωϊκών.
Οι Δήμοι υποχρεούνται να πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους στο τρόπο διάθεσης κονδυλίων που προορίζονται για τη
διαχείριση των αδέσποτων ζώων (καταφύγια, κτηνιατρεία, στειρώσεις, εμβολιασμοί, σημεία σίτισης κ.λ.π.) και εάν αυτό
δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις.
ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΩΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Ζωγραφιώτικο καφενείο
Ο

ήλιος έξω έλαμπε και ο κόσμος διάβαινε τους δρόμους
κεφάτος. Όλοι εκτός του Περικλή που κατσουφιασμένος μπήκε στο καφενείο και πήγε καρφί
στο κλασικό τραπέζι όπου τον
περίμενε ήδη ο Παντελής πίνοντας το καφεδάκι του.

ποσοστά του θα είναι εξαιρετικά χαμηλά για να ανακόψει την
πορεία του Θώδα και όποιος από
τους δύο Θώδα και Παπακωνσταντίνου βρεθεί με την δικιά
σου στο 2ο γύρο θα την κερδίσει.

ΠΑΝ: Α πα πα κάποιος έχει νεύρα.
ΠΕΡ: Ε είναι να μην έχω με τόσους υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους να με ζαλίζουν;
ΠΑΝ: Καλά αφού το ξέρεις τώρα
πώς πάει το πράμα, έτσι είναι η
προεκλογική περίοδος.

ΠΕΡ: Ξέρω γω υπάρχει μια βουβαμάρα η αλήθεια είναι.

σου και μετά τα λέμε. Ο Θώδας
πάει καλά, το έχει καθαρίσει το
παιχνίδι στον κεντροδεξιό χώρο,
ο Άγης καλπάζει στον κεντροαριστερό οπότε νομίζω είναι σαφές
το δίπολο που θα συνδιοικήσει.

ΠΑΝ: Ναι η κατάσταση έχει ελαφρώς ξεφύγει αλλά τι να γίνει
αυτά έχει η δημοκρατία.

ΠΑΝ: Το μυαλό σου και μια λίρα
Περικλή η Τίνα σας γλεντάει και
βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.

ΠΑΝ: Μάλιστα και τώρα ξύπνησες. Καταρχάς υποτιμάς πολύ
τον Παναγιώτη.

ΠΕΡ: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να μπορέσουμε να πιούμε

ΠΕΡ: Χαχαχα κόψε κάτι ρε φίλε.
Κάτσε να πάει 2ο γύρο η φίλη

ΠΕΡ: Δεν τον υποτιμάω μια
πραγματικότητα εκφράζω, τα

ΠΕΡ: Μπορεί, αλλά ξέρεις όταν
η μισή σχεδόν πολυκατοικία βάζει υποψηφιότητα η φάση καταντάει κουραστική.
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έναν καφέ με ησυχία.
ΠΑΝ: Τι γίνεται πώς τα βλέπεις
τα πράματα;

πως ο μικρός το κυνηγάει πολύ
το θέμα, τώρα τι θα καταφέρει
τελικά είναι άλλη ιστορία.

ΠΑΝ: Και αν, όπως λες, δεν πάει
η Τίνα 2ο γύρο, εδώ γελάμε,
αλλά πάνε οι δυο τους τι θα γίνει;

ΠΕΡ: Δεν είναι μόνο ο μικρός
έχει πάρει δίπλα του και καλά
παιδιά, νέοι εργαζόμενοι στην
πλειονότητά τους, τι να σου πω
μια περιέργεια την έχω για το
πού θα φτάσει.

ΠΕΡ: Α δεν ξέρω εκεί θα γίνει
μάχη.

ΠΑΝ: Να σε ρωτήσω με τον
Καππή τι γίνεται;

ΠΑΝ: Μάλιστα… Ό,τι πεις. Πάντως έναν παράγοντα δεν υπολόγισες.

ΠΕΡ: Τι να σε πω, κάποιοι λένε
ότι μιλάει με τον Θώδα, οι περισσότεροι λένε ότι έχει κλείσει
με τον Παπακωνσταντίνου. Θα
δείξει υποθέτω θα μάθουμε λίαν
συντόμως. Πάντως με την Τίνα
δεν πάει σίγουρα.

ΠΕΡ: Πως πως… τον υπολογίζω αλλά να σου πω την αλήθεια
διστάζω να πω κάτι για αυτόν
πρόκειται για αστάθμητο παράγοντα.
ΠΑΝ: Τον Κωστή εννοείς και
εσύ;

ΠΑΝ: Καλά ο καθένας κάνει τις
επιλογές του και θα κριθεί για
αυτές.

ΠΕΡ: Ναι, τον συναντάω μιλώντας με γνωστούς και φίλους
ολοένα και περισσότερο.

ΠΕΡ: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και ισχύει για όλους και για
την φίλη σου.

ΠΑΝ: Πράγματι, η αλήθεια είναι

ΠΑΝ: Πάω να φέρω το τάβλι.
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[Δημοτικά]

Α Γ Α Π Ω

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας
ία όμορφη εκδήλωση διοργάνωσε η
δημοτική παράταξη «Αγαπώ Ζωγράφου» την Τετάρτη 6 Μαρτίου με θέμα «Ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία»
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου επί της οδού Ανακρέοντος.
Την εκδήλωση άνοιξε ο επικεφαλής του
Αγαπώ Ζωγράφου και υποψήφιος Δήμαρχος, Κωστής Παπαναστασόπουλος, όπου
καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την αίθουσα.

Μ

Στη συνέχεια ο ψυχίατρος - ψυχοθεραπευτής, Λουριδάς Αθανάσιος και η δημοσιογράφος υγείας, Ντελιδάκη Εύα, ανέπτυξαν
το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.
Ο Κωστής Παπαναστασόπουλος απένειμε
τιμητική πλακέτα στην πρόεδρο του Συλλόγου Αλληλεγγύης Γυναικών Ζωγράφου,
την κα Σαμαρτζή Ειρήνη για την κοινωνική
της προσφορά. Συγκινημένη η κα Σαμαρτζή
εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες για το

βραβείο και τόνισε πως ο κ. Παπαναστασόπουλος και το «Αγαπώ Ζωγράφου» ήταν από
τους πρώτους που στήριξαν και συνεχίζουν
να στηρίζουν το έργο του Συλλόγου. Βραβείο απονεμήθηκε και στην κα Λάππα Αθηνά
(πρόεδρο του Συλλόγου Αποπερατώσεως
του Αγίου Γεωργίου) η οποία απουσίαζε για
λόγους υγείας
Η εκδήλωση έκλεισε μουσικά με τη γυναικεία ομάδα της σχολής DANZARTE και τη
Δέσποινα Κουκλάκη.

Στο πάνελ διακρίνονται οι υποψήφιες δημοτικοί σύμβουλοι με το
«Αγαπώ Ζωγράφου», Κανελλοπούλου Γεωργία, Καπαξίδη Κατερίνα
και Κωστοπούλου Κατερίνα. Αριστερά η Ντελιδάκη Εύα

«Χαράγματα μνήμης 1941-1944: Aπό τη συλλογή του Χρήστου Π. Μοσχανδρέου»
Παρουσία κορυφαίων μελών της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου τα εγκαίνια της έκθεσης

η Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, εγκαινιάστηκε η έκθεση «Χαράγματα μνήμης
1941-1944: Aπό τη συλλογή του Χρήστου Π.
Μοσχανδρέου», που αναπτύσσεται σε χώρους της Βίλας Ζωγράφου, από τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης.
Η έκθεση συνδιοργανώνεται από την Βουλή των Ελλήνων και τον Δήμο Ζωγράφου

Τ
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και παρουσιάζει την συλλογή του Ζωγραφιώτη Χρήστου Π. Μοσχανδρέου, η οποία
περιλαμβάνει σπάνια εικαστικά και εκδοτικά
τεκμήρια που αποτυπώνουν ανάγλυφα την
περίοδο της Κατοχής-Αντίστασης-Απελευθέρωσης.
Χαρακτικά, ζωγραφικά έργα, αφίσες και
λευκώματα που δημιουργήθηκαν μέσα στην
Κατοχή ή και λίγο αργότερα, από σπουδαί-

ους καλλιτέχνες όπως οι Σπύρος Βασιλείου,
Κώστας Γραμματόπουλος, Χρήστος Καγκαράς, Αντώνης Κανάς, Βάσω Κατράκη, Γιάννης Κεφαλληνός, Αλέκος Κοντόπουλος,
Λουκία Μαγγιώρου, Δημήτρης Μεγαλίδης,
Κώστας Πλακωτάρης, Α. Τάσσος.
Πλήθος κόσμου, κορυφαίοι υπουργοί της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Νίκος Παππάς και ο Πάνος Κουρουμπλής, βουλευτές,

εκπρόσωποι κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, παρευρέθηκαν στα
εγκαίνια.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 10 Νοεμβρίου 2019 και θα λειτουργεί Δευτέρα έως
Παρασκευή 11 πμ-2 μμ & 6-9 μμ και Σάββατο & Κυριακή 11:00 πμ - 13:00 μμ & 18:00
μμ - 20:00 μμ

[Δημοτικά]

ενωτική δύναμη για
μια ανθρώπινη πόλη

Κουφός Λεωνίδας
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Κιν: 694 445 8668
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[Δημοτικά]

Οργώνει τις γειτονιές της πόλης μας ο Άγης Παπακωνσταντίνου
Οι γνώσεις και η εμπειρία του εγγύηση για την αξιοπιστία των προτάσεών του

Τ

ις γειτονιές του Ζωγράφου
οργώνει ο υποψήφιος δήμαρχος Ζωγράφου Άγης Παπακωνσταντίνου με τους συνεργάτες του, συνομιλώντας με τους

πολίτες, αφουγκραζόμενος τις
αγωνίες και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Η μεγάλη αυτοδιοικητική του εμπειρία και η βαθιά

γνώση του τρόπου λειτουργίας
του Δήμου ενισχύουν την αξιοπιστία των προτάσεών του για ένα
νέο και αποτελεσματικό μοντέλο
Διοίκησης που θα οδηγήσει την

πόλη μας στη νέα εποχή.
Ερωτηματικό παραμένει το
ποιοι ακόμα θα πλαισιώσουν την
προσπάθειά του αυτή, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για άτομα

– έκπληξη, όχι μόνο από το χώρο
του ΚΙΝΑΛ, αλλά από άτομα που
μέχρι πρότινος βρίσκονταν στο
πλευρό της νυν δημάρχου κας
Καφατσάκη.

Σοφία Γεωργιάδου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ζωγράφου
Δ

ραστηριοποιούμαι επί σειρά ετών στα κοινά του Δήμου
Ζωγράφου. Αυτονόητο, καθότι είμαι
γέννημα-θρέμμα της περιοχής.
Μέλος της Ένωσης Ποντίων Ζωγράφου στην εφηβεία μου και λόγω
καταγωγής άρρηκτος ο δεσμός με το
σωματείο και τις δραστηριότητες του.
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων &
Κηδεμόνων από το δημοτικό μέχρι
και το λύκειο, γιατί όπως πολύ σωστά
έχει ειπωθεί <τα λεφτά μας στην τράπεζα και τα παιδιά μας στο σχολείο>.
Μέλος της Ένωσης Γονέων όλα τα
χρόνια και στο Δ.Σ. για μια θητεία.
Μέλος της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ανάλογα τη βαθμίδα που υπηρετούσα στη σχολική μονάδα.
Μέλος του Βήματος Πολιτών Ζωγράφου με χρέη γραμματέως. Αναπληρώτρια Συντονίστρια Τ.Ο. ΚΙΝ.ΑΛ
Ζωγράφου τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου
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«ο Ιλισός» καθότι θαυμάζω το έργο
και την επιμονή τους.
Άνθρωπος του ιδιωτικού τομέα,
πάντα ελεύθερος επαγγελματίας. Τα
τελευταία χρόνια η επαγγελματική
μου δραστηριότητα αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχείριση

ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης
επαναπροσδιορισμό
επενδυτικής
πολιτικής. Η σχέση και επαφή με τον
κόσμο άμεση και σε καθημερινή δωδεκάωρη βάση.
Θα μπορούσε να πει κανείς σε
απλή καθημερινή γλώσσα, ότι είμαι
ένας άνθρωπος που η πλάτη του
έχει χορτάσει δουλειά. Αυτός είναι
ο κύριος λόγος της επιλογής μου να
στηρίξω τον Υποψήφιο Δήμαρχο Ζωγράφου κ. Άγη Παπακωνσταντίνου.
Άνθρωπος με αρχές και αξίες που
δεν μετατοπίζονται κατά τα καλά και
συμφέροντα. Την τελευταία 20ετία
τυγχάνει αναγνώρισης από τους δημότες-κατοίκους και εκλέγεται πάντα
στις πρώτες θέσεις. Τα καθήκοντα
του ξεκάθαρα ανά περίπτωση. Από
θέση αντιπολίτευσης υπήρξε κάθετα
αντιπολιτευτικός προς όφελος του
Δήμου και των ανθρώπων του. Από
θέση διοίκησης επιτυχημένος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με
τεράστιο έργο σε σύντομο χρονικό
διάστημα και διεκδίκηση αρκετών
χρηματοδοτήσεων και έργων από
την Περιφέρεια.
Θα ήταν άδικο να μην αναφερθεί
ότι, ως Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Αναπληρωτής Δήμαρχος, πήρε την ευθύνη της εργασιακής τύχης 70 και πλέον υπαλλήλων
του Δήμου Ζωγράφου. Έμπειρος και
γνώστης των θεμάτων της πόλης,
ικανός και ακούραστος, με αγάπη για
τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Δεν
δυσκολεύτηκα καθόλου να στηρίξω, με τις μικρές μου δυνάμεις, την
προσπάθεια του. Για όλους αυτούς
και πολλούς άλλους λόγους, όπως
το σχέδιο του για την ανάπτυξη της
πόλης μας και του δυναμικού της.
Είναι ο Επικεφαλής που σε κάνει να
παραμερίζεις τις προσωπικές σου
φιλοδοξίες και σε βάζει στη διαδικασία να στηρίξεις την ομαδικότητα, τη

συνεργασία, τον ενωτισμό τον οποίο
πρεσβεύει από την πρώτη στιγμή.
Η στελέχωση της ομάδας από
ανθρώπους υψηλού επιστημονικού επιπέδου, επαγγελματίες, μέλη
σωματείων και συλλόγων, αλλά και
απλών δημοτών-κατοίκων, αποδεικνύει την διάθεση συνένωσης
δυνάμεων και σύγκλισης απόψεων
και οπτικών πρισμάτων ως προς τα
προβλήματα της περιοχής.
Αγαπώντας πολύ το < χωριό >
μου, έχω αποφασίσει να στηρίζω και
να ψηφίζω τους ικανούς με γνώμονα τη δράση τους, τη γνώση τους, και
τη σταθερότητα τους. Τους αποτελεσματικούς και έμπειρους. Τους ανθρώπους που προκύπτουν από την
προτίμηση των ψηφοφόρων για τους
ανωτέρω λόγους. Όχι γιατί πετάχτηκαν από κάποιο κομματικό σωλήνα,
δυσανάλογοι των περιστάσεων.
Καλή Επιτυχία κ. ΆΓΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Καλή Επιτυχία ΕΔΩ ΖΩ.

[Δημοτικά]
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[Συνέντευξη]

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ

Δ Η Μ Α Σ

«Οι συμπολίτες μας μας εμπιστεύονται και το βλέπουμε αυτό
μέρα με τη μέρα, γειτονιά με γειτονιά, σπίτι με σπίτι»
Η

«Ε» βρήκε για μία ακόμη φορά
τον Δημήτρη, έναν νέο άνθρωπο, επιστήμονα, εργαζόμενο,
με συγκροτημένο πολιτικό λόγο, ο
οποίος στις επερχόμενες εκλογές
διεκδικεί την ψήφο μας. Έναν άνθρωπο, ο οποίος αν και έχει τη δική
του συγκεκριμένη άποψη απέναντι
στην τρέχουσα κατάσταση και δεν
διστάζει να το εκφράζει ενίοτε με
αιχμηρό τρόπο, εντούτοις μπορείς
άνετα να συζητήσεις σε βάθος και
είτε συμφωνήσεις είτε διαφωνήσεις μαζί του να απολαύσεις την
κουβέντα. Μιλήσαμε λοιπόν μαζί
του και μας άνοιξε τα χαρτιά του σε
μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

κ. Δήμα, τι σας ώθησε να
ασχοληθείτε με τα κοινά της
πόλης μας σε αυτοδιοικητικό
πλέον επίπεδο;
Θεωρώ, κ. Αρβανιτάκη, ότι όταν
κάτι στη ζωή μας δεν μας ικανοποιεί, αντί να αναθεματίζουμε, πρέπει
να προσπαθούμε να συμβάλλουμε
στην αλλαγή του. Είναι κοινή ομολογία ότι έχουμε την πλέον ανεπαρκή
Δημοτική Αρχή που θα μπορούσαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η λύση
είναι όλοι εμείς οι ενεργοί πολίτες,
που αγανακτούμε καθημερινά με
την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η πόλη μας, να αναλάβουμε δράση. Αποφάσισα λοιπόν να
κατέλθω στις επόμενες δημοτικές
εκλογές με ένα συνδυασμό ο οποίος συνδυάζει την εμπειρία, με τον
νεανικό ενθουσιασμό: Τον συνδυασμό “Ζωγράφου, Ώρα για Δουλειά,
ενωτική δύναμη για μια ανθρώπινη
πόλη” στο πλευρό του υποψηφίου
Δημάρχου, Βασίλη Θώδα.

Έχετε στο παρελθόν από τις
σελίδες της εφημερίδας μας
μιλήσει για μία χαμένη 5ετία
σε ό,τι αφορά την πόλη μας.
Εξακολουθείτε να το πιστεύετε;
Δεν έγινε τίποτα θετικό τα πέντε
αυτά χρόνια;
Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Για ποια Δήμαρχο συζητάμε; Συζητάμε για μια κυρία η οποία το 2006
ζήτησε την ψήφο των συμπολιτών
μας με τη στήριξη του τότε κραταιού
ΠΑΣΟΚ. Έχασε από τον πρώτο γύρο
από τον κ. Καζάκο. Το 2010 δοκίμασε την τύχη της με τη στήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε τρίτη. Στήριξε
τότε τον κ. Καλλίρη και “εξαργύρω-

«Για να μπορώ μετά από τέσσερα
χρόνια διοίκησης του Δήμου μας, να
τους κοιτάξω στα μάτια και να τους
πω: “μαζί τα καταφέραμε”»
σε” το “γραμμάτιο” το 2014 όταν μετά
από οχτώ χρόνια προσπαθειών κατάφερε στον πρώτο γύρο και με το
“άρμα” του ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μόλις το
21,5%. Από “σπόντα” έγινε Δήμαρχος κ. Αρβανιτάκη. Αυτή τη “σπόντα” πληρώνουμε 5 χρόνια τώρα.
Ποιο ήταν το πολιτικό της βάρος το
2014; Διανοείστε εσείς Δήμαρχο με
21,5% στον πρώτο γύρο, όταν μάλιστα το κόμμα που τον υποστηρίζει...
καλπάζει; Τα ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν μετά από την χαμένη 5ετία στο μυαλό των Δημοτών
είναι τα κάτωθι:
Έχετε δει εσείς να έχει αλλάξει
κάτι στην καθαριότητα της πόλης
μας; Έχετε δει εσείς – που είστε και
γονιός – να υπάρχουν υποδομές
που να μπορούν να φιλοξενήσουν
τα παιδιά του Ζωγράφου στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς; Όταν επιθυμείτε μια συναλλαγή με τον Δήμο, έχετε τη δυνατότητα
να το κάνετε μέσω των νέων τεχνολογιών; Οι χώροι πρασίνου και
άθλησης αυξήθηκαν την τελευταία
5ετία, αναβαθμίστηκαν ή αφέθηκαν στην τύχη τους; Οι συνδημότες
μας που γειτνιάζουν με την Πανε-
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πιστημιούπολη, και όχι μόνο αυτοί,
αισθάνονται ασφαλείς να κάνουν τη
βόλτα τους μετά τη δύση του ηλίου;
Η πολιτική του “άρτος και θεάματα” με “αλμυρές” συναυλίες από
τους φόρους των δημοτών και το
“κλείσιμο” του ματιού σε “δικούς”
μας ανθρώπους με απευθείας αναθέσεις και υποσχέσεις διορισμών,
ανήκει σε άλλη εποχή. Αυτές τις
μεθόδους η κοινωνία μας τις έχει
αποδοκιμάσει, δεν προσφέρουν
κάτι στο κοινωνικό σύνολο. Οι Δημότες απαιτούν λύσεις στα προβλήματά τους. Η κα Καφατσάκη δεν
έλυσε σχεδόν κανένα πρόβλημα,
ίσα ίσα δημιούργησε κιόλας.

Θα θέλατε συνοπτικά να μας
πείτε τη δική σας πρόταση; Πώς
φαντάζεστε το Ζωγράφου μετά
από κάποια χρόνια εφόσον
η παράταξη με την οποία
κατέρχεστε ως δημοτικός
σύμβουλος κερδίσει τη Διοίκηση
του Δήμου;
Φαντάζομαι το 2023 τους συμπολίτες μας που θα μας έχουν στηρίξει
με την ψήφο τους να αισθάνονται

περήφανοι για την επιλογή τους.
Μπορούμε να κάνουμε πράγματα,
τα προβλήματα που περιέγραψα πιο
πάνω έχουν λύσεις. Δεν ανακαλύπτουμε την... πυρίτιδα. Μπορούμε
να αναβαθμίσουμε το στόλο των
απορριμματοφόρων μας και μπορούμε να αυξήσουμε το προσωπικό
της υπηρεσίας. Πολιτική βούληση
χρειάζεται ώστε εάν κάποιος έχει
προσληφθεί στην καθαριότητα, να
υπηρετεί στην καθαριότητα. Όχι σε
ένα γραφείο.
Φέτος έμειναν εκτός παιδικών
σταθμών κοντά στα 200 παιδιά.
Γνώριζε η Διοίκηση την ύπαρξη
του Προεδρικού Διατάγματος που
άλλαζε τις προδιαγραφές των παιδικών σταθμών αλλά δεν προχώρησε
σε μια μελέτη. Αν οι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, ποιος ο λόγος να μην εμπιστευθεί την ιδιωτική πρωτοβουλία;
Ποιος ο λόγος να μην μεριμνήσει
για την οικονομική ενίσχυση των
οικογενειών που θα έμεναν εκτός,
ώστε τα παιδιά να φιλοξενηθούν σε
ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς; Στο
πρώτο ερώτημα φταίνε οι ιδεοληψίες τους, στο δεύτερο η κατεύθυνση
που έδωσε η δική τους κυβέρνηση να υπάρχει αποθεματικό ταμείο
στους Δήμους που να... “κάθεται”.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών
ώστε να διευκολύνονται οι Δημότες
στις συναλλαγές τους με τον Δήμο,
από εμένα το ακούτε; Δεν μπορεί
να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα εξυπηρέτησης των Δημοτών, ώστε να μην χρειάζεται να
χάνουν μεροκάματα και εργατοώρες για μια αίτηση ή ένα πιστοποιητικό;
Η τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού τύπου LED οι οποίοι θα φωτίζουν τους γειτονικούς χώρους
του Δήμου μας με την Πανεπιστημιούπολη και το Πολυτεχνείο ώστε
οι συμπολίτες μας να μπορούν με
μεγαλύτερη ασφάλεια να κάνουν τη
βόλτα τους με το κατοικίδιό τους το
βράδυ, απαιτεί πολλή σκέψη για να
γίνει;
Τέλος, το μετρό θα έρθει αργά ή
γρήγορα στην πόλη μας. Ποιος θα
αναλάβει την ευθύνη να αξιοποιήσει αυτό το “όπλο” προς όφελος της
πόλης; Ποιος θα αναλάβει να εκπονήσει ένα κυκλοφοριακό σχέδιο
ώστε τα έργα που θα γίνουν στην
πόλη μας να μην δυσκολέψουν τη
διαβίωση των δημοτών; Αυτή η

Διοίκηση; Τρομάζω και μόνο στην
ιδέα.

Υπάρχουν κάποιοι που
αναφερόμενοι σε εσάς και
κάποιους άλλους της παράταξής
σας μιλούν για άτομα του
κομματικού σωλήνα που
ουδεμία σχέση έχουν με την
καθημερινότητα της πόλης. Τι
απαντάτε σε αυτό;
Όπως είπα και στην αρχή, έχω
τη διάθεση να προσφέρω και να
προσπαθώ να βρω λύσεις σε προβλήματα. Η Τοπική Οργάνωση της
Νέας Δημοκρατίας του Ζωγράφου,
επί ημερών μου εργάστηκε για την
προβολή των προβλημάτων του
Δήμου μας, όπως πρότεινε και λύσεις. Λύσεις τις οποίες με μεγάλη
χαρά είδαμε να τις χαιρετίζει και να
τις ενσωματώνει στο πρόγραμμά
του ο Βασίλης Θώδας. Δεν ζούμε
σε άλλο... πλανήτη κ. Αρβανιτάκη
όπως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι το
2015 ανέλαβαν τη διακυβέρνηση
της χώρας και ακόμη “τρέχουμε”
επειδή είχαν “αυταπάτες”. Εμείς
μεγαλώσαμε και μένουμε στου Ζωγράφου, αγωνιούμε για την επόμενη ημέρα και δεν θέλουμε η χαμένη
5ετία που είπαμε πιο πριν να γίνει
9ετία. Ας λένε κάποιοι ό,τι θέλουν.
Οι συμπολίτες μας μας εμπιστεύονται και το βλέπουμε αυτό μέρα με
τη μέρα, γειτονιά με γειτονιά, σπίτι
με σπίτι.

Αν σας ρωτήσουν οι δημότες γιατί
να σας ψηφίσουν τι θα τους πείτε;
Για τους ίδιους λόγους που είχα
ζητήσει την ψήφο των συμφοιτητών μου στη σχολή μου στο Πολυτεχνείο. Για τον ίδιο λόγο που οι
συνάδελφοί μου παλαιότερα στην
εργασία μου με εξέλεξαν Πρόεδρο
του σωματείου εργαζομένων. Για
τον ίδιο λόγο που οι ομοϊδεάτες μου
με εξέλεξαν δύο φορές στη θέση
του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ
Ζωγράφου, όπου και μας ακολούθησαν με ενθουσιασμό και πολλοί
νέοι άνθρωποι. Γιατί επιθυμώ να
είμαι η δική τους φωνή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να εργαστώ ώστε να δώσω λύση στα κοινά μας προβλήματα. Για να μπορώ
μετά από τέσσερα χρόνια διοίκησης
του Δήμου μας, να τους κοιτάξω στα
μάτια και να τους πω: “μαζί τα καταφέραμε”.

[Δημοτικά]

Κυρίαρχος ο Θώδας στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές
Σ

ε κυρίαρχο του τοπικού πολιτικού σκηνικού αναδεικνύεται,
καθώς πλησιάζουν οι δημοτικές
εκλογές, ο υποψήφιος δήμαρχος
Βασίλης Θώδας και η παράταξή
του “ΖΩΓΡΑΦΟΥ – Ώρα για δουλειά”.
Αυτό δείχνει η ανταπόκριση των
πολιτών στις καθημερινές, σχεδόν,
περιοδείες και επισκέψεις του στις
γειτονιές, τους επαγγελματίες και
τα καταστήματα της πόλης.
Οι γνώστες της τοπικής πολιτικής
σκηνής αντιλαμβάνονται, βλέποντας τα ονόματα που μέχρι τώρα
στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό του,
ότι έχει ενώσει σχεδόν στο σύνολό
της την πάλαι ποτέ κραταιά ομάδα της τοπικής κεντροδεξιάς κατά
τρόπο που μέχρι πριν λίγους μήνες φάνταζε απίθανο να το πράξει
οποιοσδήποτε.
Παράλληλα, τα άτομα αυτά διαθέτουν ισχυρό έρεισμα στην τοπική
κοινωνία και έχουν στην πλειονότητά τους καταγράψει μεγάλο αριθμό ψήφων και στο παρελθόν, γεγονός που αναμένεται να αποδειχθεί
καθοριστικό στον 1ο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου.
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[Δημοτικά]

25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Με σύμμαχο τον καιρό η παρέλαση και οι εορταστικές εκδηλώσεις
Μ

ε την δέουσα λαμπρότητα
και σύμμαχο τον καλό καιρό
εορτάστηκε η εθνική επέτειος της
25ης Μαρτίου από τα σχολεία και
τους φορείς της πόλης μας.
Η αρχή έγινε με την καθιερωμένη δοξολογία στον ΙΝ του Αγίου

Θεράποντα, όπου μαθητές και εκπρόσωποι Συλλόγων κρατώντας
τη γαλανόλευκη σημαία μας γέμισαν το χώρο του ναού παρουσία
της πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας της πόλης.
Η συνέχεια δόθηκε στο μνη-
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μείο Ηρώων επί της λεωφόρου
Παπάγου με την πραγματοποίηση
επιμνημόσυνης δέησης και την
κατάθεση στεφάνων προς τιμή
των αγωνιστών που τον Μάρτιο
εκείνο του 1821 ξεκίνησαν, κόντρα σε κάθε πιθανότητα, έναν

αγώνα που οδήγησε στην εθνική
μας παλιγγενεσία.
Ακολούθησε η μαθητική παρέλαση με εκατοντάδες μαθητές
των δημοτικών, Γυμνασίων και
Λυκείων της πόλης μας και αντιπροσωπειών από αθλητικούς

και πολιτιστικούς Συλλόγους. Το
όμορφο σκηνικό συμπλήρωσαν
το πλήθος των γονέων, συγγενών
και φίλων που έδωσαν δυναμικό
παρών, προκειμένου να καμαρώσουν τα παιδιά που παρέλασαν.

[Δημοτικά]
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ –
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Συνεχίζει τις περιοδείες και τις επαφές του
με τους πολίτες ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος
υκνώνει τις δράσεις και τις
περιοδείες του ο υποψήφιος
δήμαρχος Ζωγράφου και επικεφαλής της παράταξης «Ζωγράφου
Μπροστά – Ακομμάτιστη Δημοτική Ένωση» Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ο ίδιος και οι συνεργάτες

Π

του δηλώνουν αισιόδοξοι ενόψει
των επερχόμενων δημοτικών
εκλογών εκτιμώντας ότι οι πολίτες
θα εκφράσουν με την ψήφο τους
την εμπιστοσύνη τους στην παράταξη και τον επικεφαλής της.
Ο ίδιος ο κ. Αγγελόπουλος σε

κάθε ευκαιρία επισημαίνει τον
ανεξάρτητο και πολυσυλλεκτικό
χαρακτήρα της παράταξής του
χωρίς να κρύβει παράλληλα το
γεγονός ότι ο ίδιος ανέκαθεν ανήκε στον χώρο της κεντροδεξιάς
και της ΝΔ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:
«Είναι μύθος, αδιαφορία
ή ασχετοσύνη ότι ο
ΔΗΜΟΣ δεν μπορεί να
βοηθήσει στην ασφάλεια
των πολιτών και ότι
αυτή είναι δουλειά
αποκλειστικά της
Αστυνομίας».
Πρώτα μέτρα που μπορεί άμεσα να πάρει ένας Δήμος:
1. Άπλετος φωτισμός σε κάθε γωνιά της πόλης.
2. Παρέμβαση στα «εγκαταλελειμμένα» κτίρια
που αποτελούν εστίες παραβατικότητας.
3. Ενίσχυση υποδομών αστυνομίας.
4. Συνεργασία με πανεπιστημιακές αρχές.
5. Συνεργασία με εταιρεία security.
6. Λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού κέντρου στο Δήμο.
7. Παρεμβάσεις βελτίωσης της κυκλοφορίας.

Επιστολή του Γιάννη Βούρτση
προς την «Επικοινωνία»

Ο

ανεξάρτητος
δημοτικός
σύμβουλος και εκ νέου
υποψήφιος με το συνδυασμό
«Ζωγράφου – Ώρα για δουλειά»
Γιάννης Βούρτσης απέστειλε
στην εφημερίδα μας την κάτωθι
επιστολή την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια: «Προς την εφημερίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ
Στο 35ο φύλλο της εφημερίδας
σας έχετε αφιερώσει ένα ιδιαίτερα τιμητικό σχόλιο στο πρόσωπό
μου ως Δημοτικού συμβούλου.
Σας εκφράζω τις θερμές μου
ευχαριστίες υπογραμμίζοντας ότι
αυτό που μένει για ένα πρόσωπο
που ασχολείται με τα κοινά της πόλης του
είναι πρωτίστως η αγάπη και η εκτίμηση
των συνδημοτών.
Τριάντα χρόνια μετά, συνεχίζω, ως
υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος με τον
συνδυασμό του ΒΑΣΊΛΗ ΘΩΔΑ με κινητήρια δύναμη αυτήν την αγάπη και εμπιστοσύνη.
Ο τιμητικός σας χαρακτηρισμός ως
ΝΕΣΤΩΡΑ του Δημοτικού συμβουλίου και

η αναφορά σας στο έργο μου, με γέμισαν
συγκίνηση και δύναμη.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ»
Εμείς από την πλευρά μας ως «Ε» αν
και ευχαριστούμε τον κ. Βούρτση για
τα καλά του λόγια εντούτοις θεωρούμε
πως δεν κάναμε κάτι άλλο πέρα από το
να επισημάνουμε κάποιες αλήθειες που
γνωρίζουν όλοι οι Ζωγραφιώτες για το
ποιόν και την προσφορά του στην πόλη,
την οποία του ευχόμαστε να συνεχίσει.

5 προτεραιότητες για την πόλη μας
Θέλουμε και μαζί μπορούμε να ξανα-φτιάξουμε:
1. μια πόλη που να μπορούμε να ζούμε,
2. μια πόλη που να νοιάζεται για τους αδύναμους,
3. μια πόλη που να νοιώθουμε ασφαλείς,
4. μια πόλη που να ανοίγει δουλειές για τους πολίτες,
5. μια πόλη που να αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά ταμεία,
αντί να μαζεύει φόρους από τους δημότες.

Θέλουμε μια πόλη που να αγαπά τους πολίτες της
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[Αρθρογραφία]

Επέτειος υπερηφάνειας ή ντροπής;
Δ

υο αιώνες πριν οι πρόγονοι
μας ύψωσαν το ανάστημα
τους ενάντια στο τουρκικό ζυγό
επιδιδόμενοι σε έναν επαναστατικό αγώνα, που θα εξασφάλιζε την εθνική υπερηφάνεια,
μια ενέργεια ρίσκου ανάμεσα
στο καταπνιγμό του ελληνικού
έθνους και στην διεκδίκηση
ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Δόθηκαν πολλοί άνισοι αγώνες,
αλλά το ηθικό των Ελλήνων
δεν πτοήθηκε ποτέ, αφού ήττα
για εκείνους θα ήταν η πλήρης
παραίτηση από τη μάχη και η
δίχως αντίσταση παράδοση τoυ
γένους στο κατακτητή. Ο ελληνικός λαός όμως απέδειξε με το

Γράφει η Ανθή Κουρεντζή
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς

θάρρος και την ανδρεία του ότι
η δύναμη της οθωμανικής κυριαρχίας δεν ήταν αρκετή για να
σβήσει το φως του ελληνισμού.
Εν έτει 2019 και δεδομένης
της επιτηδευμένης λήθης, που
έχει σκεπάσει τη χώρα η εθνική
επέτειος της 25ης Μαρτίου δεν
είναι τίποτα άλλο από μια τυπική αργία, που δίνει την ευκαιρία
στους μεγάλους να γλιτώσουν
από τη δουλειά τους και στους
μικρούς από τα μαθήματα τους,
ενώ οι συνεχείς τροποποιήσεις
και απαγορεύσεις γύρω από τον
εορτασμό αυτού του θεσμού
φθείρουν όλο και περισσότερο την αξία αυτού του εθνικού
συμβάντος, αφού την ίδια ημέ-

ρα που το έθνος γιορτάζει την
επανάσταση στην ανελευθερία, η ίδια η χώρα προσβάλλει
και φιμώνει το δικαίωμα του
λαού να εκφράσει και να αναφωνήσει τα εθνικά του ιδεώδη.
Βλέπεις η επανάσταση του
1821 αποτελεί ένα επικίνδυνο
κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, αφού αποτελεί ένα ηχηρό
μάθημα πατριωτισμού και ανδρείας, που απαγορεύεται να
διδάσκεται στους νέους. Δεν
θέλουμε νέους με πατριωτικά
φρονήματα, που θα παραδειγματίζονται από τους προγόνους τους για να διεκδικούν με
το ίδιο σθένος και θάρρος την
εθνική τους ανεξαρτησία. Απα-

γορεύεται να ανατριχιάζεις στο
άκουσμα του εθνικού σου ύμνου
ή στο «Μακεδονία ξακουστή».
Όλες οι εκδηλώσεις θαυμασμού
και υπερηφάνειας πρέπει να είναι διακριτικές σχεδόν αθόρυβες. Το παιχνίδι λήθης αρχίζει
να δρα, αφού ο ενθουσιασμός
γύρω από τον εορτασμό των
εθνικών επετείων όλο και αποδοκιμάζεται. Αποποιούμαστε
το ένδοξο παρελθόν μας, επειδή νιώθουμε αδύναμοι συνεχιστές αυτού. Γιατί αξίες όπως
το θάρρος και ο πατριωτισμός
δεν χωρούν σε ένα κράτος που
πρoδίδει δίχως αιδώ το λαό του.

Πολιτικό Καφενείο

Γράφει ο Βαγγέλης Καφές

Κ

άπου στα μέσα του 2012, ηλικία σταθμός
για εμένα, είχα την ανάγκη να μοιραστώ με τον ξένο, για εμένα, κόσμο μερικές

ανησυχίες μου για την Ελλάδα και την τότε
κατάσταση καθότι η γενιά μου ήταν έτοιμη
να μπει στους εκλογικούς θαλάμους και να
πάρει στα χέρια της την τύχη της πολιτικής
ζωής της χώρας. Με αφορμή αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα ανθρώπων της ίδιας
γενιάς με κοινές ανησυχίες, όνειρα μα πάνω
από όλα «έρωτα» με τη δημοσιογραφία.
Οι ανησυχίες μου πολλές. Και τα
ερωτήματα που ζητούσαν απαντήσεις
ακόμα περισσότερα. Έτσι, άρχισα να τις
αναζητώ παντού. Αλλά όσο πιο πολύ
έψαχνα, τόσο περισσότερα ερωτήματα
δημιουργούνταν, «τραβώντας» με στον
δαιδαλώδη λαβύρινθο της πολιτικής σκέψης.
Πως θα μπορέσουμε να περάσουμε
από το πελατειακό κράτος στο κοινωνικό;

Μπορεί ο φιλελευθερισμός να δώσει
απαντήσεις σε χρόνια προβλήματα της
ελληνικής κοινωνίας και να εισάγει το
καινούργιο εκεί που η αριστερά απέτυχε;
Η απαίτηση του ελληνικού λαού βρίσκεται
μακριά από διαχωριστικές λογικές του
χθες και δεν εδράζεται στο παρωχημένο
δίπολο δεξιά – αριστερά. Οι Έλληνες
συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο
τρίπτυχο δημοκρατία, δικαιοσύνη, ανάπτυξη.
Είναι ανάγκη - περισσότερο από ποτέ οι όποιες ζωντανές δυνάμεις του τόπου να
πουν αυτά που πρέπει να ειπωθούν Ήρθε η
ώρα οι πολιτικοί να περάσουν από τα λόγια
στις πράξεις. Μόνο τότε θα φυσήξει άνεμος αισιοδοξίας και η ελπίδα μας θα είναι
ένας ρεαλιστικός καρπός που θα μπορέ-

σουμε να γευτούμε εμείς και τα παιδιά μας.
Σας καλωσορίζω στην νέα μου
προσπάθεια και περιμένω την άποψη σας για
τη συνέχεια της καθώς και την όλη πορεία
του Πολιτικού Καφενείου σε αυτόν το δρόμο.

Επιστολή ανεξαρτητοποίησης Χρήστου Κλαδευτήρα
Και τυπικά εκτός δημοτικής ομάδας του “ΜΑΖΙ” ο τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
«τελική πράξη του δράματος»
ήρθε με την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που κατέθεσε στο προεδρείο του ΔΣ Ζωγράφου ο τέως
πρόεδρός του Χρήστος Κλαδευτήρας. Η επιστολή αυτή με την οποία
διαφοροποιείται και τυπικά πλέον
από την δημοτική ομάδα της Διοικούσας παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΜΑΣ» ο κ. Κλαδευτήρας ήρθε
ως επιστέγασμα της σύγκρουσης
που ακολούθησε την αποδοκιμασία
της πρότασης του τότε προεδρείου
για ψήφισμα με το οποίο θα καταδικαζόταν η Συνθήκη των Πρεσπών.
Τότε η δημοτική ομάδα του “ΜΑΖΙ”
με την αποχή της απέτρεψε τη συζήτηση του θέματος. Ακολούθησε η
παραίτηση του κ. Κλαδευτήρα από
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τη θέση του προέδρου και η δήλωση της δημάρχου Τίνας Καφατσάκη
ότι δεν αποτελεί πλέον μέλος της
παράταξης ο τέως πρόεδρος. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:
«Ζωγράφου 26/3/2019
κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου
Με την παρούσα επιστολή μου, σας
ενημερώνω για την αποφασή μου να
ανεξαρτητοποιηθώ από την Παράταξη “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ”
με την οποία εξελέγην Δημοτικός
Σύμβουλος στις εκλογές του 2014.
Οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησης είναι οι ίδιοι που αναφέρω
και στην παραίτησή μου από την
θέση του Προέδρου του σώματος.

Θεωρώ ότι οι αρχές δημοκρατικής λειτουργίας και η ελεύθερη
διακίνηση ιδεών και απόψεων,
αποτελούν θεμελιώδη κανόνα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων! Ο σεβασμός τους αποτελεί
θεμέλιο της δημοκρατίας, θεμέλιο
που προσπάθησα να προστατεύσω
όλο τον χρόνο ευθύνης μου από
την θέση του Προέδρου του Δ.Σ.
Δυστυχώς, αυτός ο κανόνας δεν
λειτούργησε στην πρωτοβουλία που
είχε το Προεδρείο για το θέμα του
ψηφίσματος σχετικά με την συμφωνία των Πρεσπών. Πρυτάνευσε
η κακώς νοούμενη ιδεολογική και
κομματική τοποθέτηση στην ακραία
της μορφή, με στόχο να καταστρατηγήσει τον διάλογο, την ανταλλαγή

επιχειρημάτων και εν τέλει, την σύνθεση των απόψεων σε έναν κοινό
τόπο που η πλειοψηφία θα κατέληγε.
Η αντιμετώπιση αυτή, από το σύνολο της παράταξης που αποτελεί την
Διοίκηση του Δήμου, που και εγώ
υπήρξα μέχρι σήμερα μέλος της,
με λύπησε βαθύτατα και με οδήγησε σήμερα στην ανεξαρτητοποίηση.
Η κρίση που σωβεί σήμερα, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής
πυραμίδος της Πατρίδος μας - και όχι
μόνον- απαιτεί άλλη στάση και συμπεριφορά. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι
είναι εφικτό να την ενστερνιστούμε.
Παρακαλώ το παρόν κείμενο να ανακοινωθεί στο σώμα!
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ»

Επαγγελματίες της γειτονιάς μας

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΨΑΡΑΓΟΡΑ ZΩΓΡΑΦΟΥ

ø
ç
ù

ä
ð
ï
ê

ç
ù
ù
ç
ñ
Óïçîâ

ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 87 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΗΛ. 210 74 70 470

