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ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Απλή αναλογική
& ψήφος απόδημων...
τελικά τα θέλουμε
ή όχι;
Του Δημήτρη Δεληγιαννίδη
σελ. 3

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟ 2020

ΔΕΣΜΕ ΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΘΩΔ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

σελ. 10

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
το 4ο Φεστιβάλ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ, το οποίο
πλέον αποτελεί έναν από τους πλέον πετυχημένους θεσμούς της πόλης μας.

σελ. 9

28

Η

Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και
παρουσία, εκπροσώπων του Συλλόγου
Γονέων Παιδικών Σταθμών, καθώς και
πλήθους γονέων που τα παιδιά τους
δεν απορροφήθηκαν στους παιδικούς
σταθμούς του Δήμου, ο Δήμαρχος
Βασίλης Θώδας δεσμεύτηκε ότι μέχρι
τον Σεπτέμβριο του 2020 θα λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα προκριμένου
κανένα παιδί να μην μείνει εκτός
παιδικών σταθμών από την σχολική
χρονιά 2020 – 21.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με λαμπρότητα και σύμμαχο τον καλό καιρό
ο εορτασμός της Εθνικής μας επετείου στην
πόλη μας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε
ότι πάνω από τους μισούς Ζωγραφιώτες
κατέκλυσαν τους δρόμους για να δουν και να
θαυμάσουν τα παιδιά, τους φίλους και τους
συγγενείς τους.

Α ΓΑ Π Ω Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ο Υ

σελ. 6-7
σελ. 4

Συνάντηση δημοτικής ομάδας
και μελών του Δημοτικής Κίνησης

σελ. 14

Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

American
Hellenic
Του Θανάση Δαβαλά
Μέλος ΚΕΗΔ ( Κέντρο Ηλεκτρονικής ΔιακυNews
βέρνησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Υπεύθυνος Μηχανικών Πληροφορικής ΝΔ

450 €

Είναι γλυκό
το ποτό
της εξουσίας

Της Ανθής Κουρεντζή
Δημοσιογράφος

350 €

[Editorial]

Editorial
ε αφορμή την Εθνική μας Επέτειο της 28ης
M
Οκτωβρίου 1940 θα ήθελα με τη σειρά μου
να εκφράσω μία άποψη που κινδυνεύει να καταντήσει αιρετική. Η ιστορική αλήθεια είναι κάτι
το οποίο οφείλει να λαμβάνεται υπόψη πέρα και
έξω από το πρίσμα της πολιτικής και της ιδεολογίας και αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι θα αλλοιωθεί από τις προϊδεάσεις που τα παραπάνω
δημιουργούν.
Όταν αναφερόμαστε στο Έπος εκείνου του
Οκτώβρη θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι επρόκειτο για μία ιστορική στιγμή, κατά την οποία οι
Έλληνες στο σύνολό τους, ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν έναν εξωτερικό εχθρό. Ναι μπορεί
να μην επρόκειτο για τον Δαβίδ εναντίον Γολιάθ,
μπορεί η Ιταλία του Μουσολίνι να μην ήταν κανένας πανίσχυρος εχθρός, ήταν όμως μέρος του
Άξονα, ο οποίος στον πυρήνα του είχε τη Ναζιστική Γερμανία, της οποίας ο στρατός ήταν ίσως ο
καλύτερος του κόσμου εκείνη τη στιγμή. Και ενώ
ο Ιταλός δικτάτορας νόμιζε ότι θα μας ενσωμάτωνε στην «ρωμαϊκή αυτοκρατορία του» όπως
είχαν κάνει οι πρόγονοί του τον 2ο αιώνα π. Χ.,
προσέκρουσε πάνω σε μία εξαιρετική πολεμική
μηχανή ήτοι τον Ελληνικό Στρατό, πυρήνας του
οποίου ήταν ο Έλληνας φαντάρος. Φωτογραφίες της περιόδου εκείνης σκιαγραφούν το προφίλ του: ενθουσιώδης και συνάμα προσεκτικός,
εμποτισμένος από πατριωτισμό και αγνή αγάπη για την Ελλάδα αλλά χωρίς το μικρόβιο του
φανατισμού ο Έλληνας φαντάρος άρτια εξοπλισμένος και αποφασισμένος να σταματήσει τον
εισβολέα αποτελούσε ένα τρομερό όπλο και φόβητρο για κάθε εχθρό που θα συγκρουόταν μαζί
του. Ας μην ξεχνάμε ότι οι κλάσεις των Ελλήνων
που επιστρατεύθηκαν τότε είχαν βιώσει είτε οι
ίδιοι, είτε οι οικογένειές τους την Μικρασιατική
καταστροφή. Έχοντας χάσει λοιπόν μία πατρίδα
δεν θα επέτρεπαν να τη χάσουν ξανά.
Το να μιλάμε για κινήματα εθελοντισμού ή να
μιλάμε για μία βαθιά διχασμένη κοινωνία την
εποχή εκείνη, που στέναζε κάτω από μία δικτατορία είναι τουλάχιστον αστείο. Ναι, κατά τη
διάρκεια της κατοχής και με την εμπλοκή ξένων
δυνάμεων καλλιεργήθηκε ο διχασμός σε ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο που οδήγησε σε έναν
καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Αυτό όμως δεν
αναιρεί ότι εκείνο το φθινόπωρο, ο Ελληνικός
Λαός έγραψε μία ένδοξη σελίδα στην πολύπαθη
ιστορία της πατρίδας του και κανείς δεν μπορεί
και δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό.
Ζήτω λοιπόν το Έθνος! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου
1940!

Ανδρέας Αρβανιτάκης
Αρχισυντάκτης
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Κατάνυξη και πλήθος κόσμου στη λιτάνευση
της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Γερασίμου
ε τη δέουσα λαμπρότητα αλλά και
σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκε,
την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, η
μνήμη του Αγίου Γερασίμου στον Ιερό
Ναό του Αγίου Γερασίμου Άνω Ιλισίων.
Από το απόγευμα του Σαββάτου πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στον ΙΝ
να προσκυνήσει αλλά και πέριξ για να
επισκεφθεί τους πάγκους που κάθε χρόνο στήνονται με κάθε λογής καλούδια.
Το απόγευμα της Κυριακής τελέστηκε με ιδιαίτερη ευλάβεια ο Μεθεόρτιος
Εσπερινός και στη συνέχεια η Ιερά Λιτάνευση της Εικόνας του Αγίου Γερασίμου στους δρόμους των Άνω Ιλισίων,
παρουσία του Δημάρχου Ζωγράφου
Βασίλη Θώδα, αντιδημάρχων, επικεφαλής παρατάξεων, δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων συλλόγων και σωματείων αλλά και πλήθος πιστών.
Να σημειωθεί πως η φετινή πανήγυρη του Ιερού Ναού συμπίπτει με την
επέτειο των 100 χρόνων από την ανέγερσή του και για το σκοπό αυτό το εκκλησιαστικό συμβούλιο διοργάνωσε
10ήμερο πρόγραμμα με πλούσιο πνευματικό και λειτουργικό περιεχόμενο.

Μ
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[Αρθρογραφία]
ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ & ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ … ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ Η΄ΟΧΙ;

Δεληγιαννίδης Δημήτρης
ο απόλυτο θέατρο του παραλόγου έχουμε αρχίσει να βλέπουμε στο δημοτικό
συμβούλιο της πόλης μας με αφορμή την
εφαρμογή στην πράξη του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής!
Δημοτικές παρατάξεις του προηγούμενου

Τ

δημοτικού συμβουλίου υπερθεμάτιζαν
στη σκέψη του νομοθέτη, εξυμνούσαν την
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που σκέφτηκαν
να εφαρμόσουν την απλή αναλογική στην
τοπική αυτοδιοίκηση…!
Μόλις όμως ψηφίστηκε ο Νόμος της απλής
αναλογικής άλλαξαν ρώτα !!!
Με την σιγουριά που τους έδινε ο
μαγικός καθρέπτης νόμιζαν ότι θα είναι
οι νικητές των εκλογών (μπορεί και από
την 1η Κυριακή), οπότε δεν είχαν καμία
διάθεση να συγκυβερνήσουν με «λοιπούς».
Τα δημοκρατικά τους συναισθήματα για
πολυφωνία στην διοίκηση είχε πάει προς το
παρόν στο συρτάρι.
Και ερχόμαστε στο σήμερα, μετά και το
εκλογικό αποτέλεσμα, και οι ίδιες φωνές
ουρλιάζουν ότι με της αλλαγές που έγινε
στον «Κλεισθένη» διαστρεβλώνεται η λαϊκή
εντολή. (Ο μαγικός καθρέπτης εντωμεταξύ
πετάχτηκε από το παράθυρο αφού έφαγε
φτύσιμο)
Προσωρινά θα μπορούσε κάποιος να
συμφωνήσει με αυτές της φωνές εάν δεν
υπήρχε 2ος γύρος στις δημοτικές εκλογές.
Διότι τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών
οι δημότες αυτής της πόλης κλήθηκαν
να αποφασίσουν
με πιο προεκλογικό
πρόγραμμα και με ποιόν τιμονιέρη θέλουν
να ζήσουν για τα επόμενα τέσσερα χρόνια,
Καφατσάκη ή Θώδα στο όχημα του Δήμου.

Η λαϊκή εντολή λοιπόν δόθηκε στον
Δήμαρχο Βασίλη Θώδα να εφαρμόσει
το προεκλογικό του πρόγραμμα και τις
δεσμεύσεις του που εδώ που τα λέμε απείχε
παρασάγγας από αυτό των Συριζαίων…..
Άρα για ποια διαστρέβλωση λοιπόν μιλάτε;
Εκτιμώ ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε πραγματικά
απλή αναλογική θα έπρεπε να καταργήσει τη
δεύτερη Κυριακή!
Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ (ο οποίος δεν διαθέτει
στελεχιακά τίποτα περισσότερο από
κρατικοδίαιτους «πολιτικούς μετανάστες»)
ήθελε να σαμποτάρει την οποιαδήποτε
προσπάθεια διοίκησης από υγιείς δυνάμεις
και να τους έχει «αιχμαλώτους» ώστε να
μην αγγιχτούν τα «δικά τους» συμφέροντα,
μικροσυμφέροντα κόντρα στις πραγματικές
ανάγκες αυτής της χώρας!
Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πιστοί ακόλουθοί του
πιστεύουν μόνο στο «ή εμείς ή το χάος και η
ακυβερνησία».
Ακούσαμε επίσης της ίδιες φωνές να
στηλιτεύουν και με αρκετή μάλιστα δόση
ειρωνείας της συμπράξεις που γίνανε μεταξύ
3 παρατάξεων στο δημοτικό μας συμβούλιο
και μας δημιουργήθηκε η απορία:
Άραγε οι ίδιοι ΔΕΝ είχαν καμία επαφή και
με κανέναν επικεφαλή παράταξης μεταξύ
της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής των
εκλογών;
Απλά ρωτάμε !!!

Και ακόμα μια κρίσιμη ερώτηση : στις
προηγούμενες δημοτικές εκλογές (2014)
όπου ο Δήμαρχος που εκλεγόταν την 2η
Κυριακή είχε τα 2/3 περίπου του δημοτικού
συμβουλίου δεν ήταν διαστρέβλωση της
δημοκρατίας;
Απλή απορία έχουμε….
Και πάμε στην άλλη παράσταση του
θεάτρου του παραλόγου. Αυτό της ψήφου
του απόδημου Ελληνισμού.
Και εδώ ακούσαμε από τους Συριζαίους για
διαστρέβλωση του εκλογικού αποτελέσματος
εάν τους επιστρέψουμε να ψηφίσουν. Δηλ.
εάν ξοδέψει ένα σκασμό χρήματα και έρθει
στην πατρίδα του να ψηφίσει η ψήφος του
είναι καλή ενώ εάν ψηφίσει στην Πρεσβεία
είναι διαστρέβλωση. Σοβαρευτείτε Κύριοι …
Δηλαδή ο συμπατριώτης μας που
αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό για
βιοποριστικούς λόγους (μιας και η πατρίδα
του δεν κατάφερε να του δώσει δουλειά να
ζήσει την οικογένειά του), και ενώ μπορεί
να έχει αφήσει πίσω του οικογένεια (γονείς,
γυναίκα, παιδιά) η πατρίδα δεν πρέπει να
του δώσει το δικαίωμα να ψηφίσει κατά την
κρίση του ποιος μπορεί να κάνει την Ελλάδα
καλύτερη. Έτσι θα κρατήσουμε τους δεσμούς
με τους Έλληνες του εξωτερικού; τους
θέλουμε μόνο για να ξοδεύουν τα χρήματά
τους στην πατρίδα το καλοκαίρι που έρχονται
για διακοπές;
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Διανομή σχολικών ειδών στα σχολεία της πόλης μας
υνεχίζει τις δράσεις της η δημοτική παράταξη «Αγαπώ
Ζωγράφου», καθώς μετά την πετυχημένη εκδήλωσή της
στον πεζόδρομο της πλατείας Γαρδένιας, όπου συγκέντρωσε
πλήθος σχολικών ειδών προχώρησε στην διανομή τους στα

Σ

Διακρίνονται ο επικεφαλής της δημοτικής
κίνησης «Αγαπώ Ζωγράφου» και δημοτικός
σύμβουλος Κωστής Παπαναστασόπουλος,
μαζί με τα μέλη Δήμο Δημήτρη,
Κανελλοπούλου Γωγώ και Κοφίνα Ελπίδα
και μαζί τους ο διευθυντής του 4ου Δημοτικού
σχολείου κ. Πιτταράς.

σχολεία. Πιο συγκεκριμένα παρέδωσε σχολικά είδη στο 1ο,
3ο, 4ο, 5ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.
Ο επικεφαλής της παράταξης και δημοτικός σύμβουλος
Κωστής Παπαναστασόπουλος δήλωσε τα εξής:

Διακρίνονται ο επικεφαλής της
δημοτικής κίνησης «Αγαπώ Ζωγράφου»
και δημοτικός σύμβουλος Κωστής
Παπαναστασόπουλος, μαζί με τα μέλη
Κανελλοπούλου Γωγώ και Κοφινά Ελπίδα
και μαζί τους ο διευθυντής του 5ου
Δημοτικού σχολείου κ. Δημητρίου.

«Οφείλουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά που θέλουν την
βοήθειά μας και να τα στηρίζουμε ώστε να πραγματοποιούν
τα όνειρά τους! Ευχαριστούμε τους διευθυντές των σχολείων
για την φιλοξενία και τους ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.»

Διακρίνονται ο επικεφαλής της
δημοτικής κίνησης «Αγαπώ Ζωγράφου»
και δημοτικός σύμβουλος Κωστής
Παπαναστασόπουλος, μαζί με τα μέλη
Δήμο Δημήτρη και Κοφίνα Ελπίδα και
μαζί τους ο διευθυντής του 3ου Δημοτικού
σχολείου κ. Πολυχρονάκης.

Διακρίνονται ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης
«Αγαπώ Ζωγράφου» και δημοτικός σύμβουλος
Κωστής Παπαναστασόπουλος, μαζί με τα μέλη
Μαρία Φραγκάκη Δημήτρη και Κοφίνα Ελπίδα,
καθώς και το μέλος και δημοτικός σύμβουλος
Δημήτρης Κολομπάτσος και μαζί τους η διευθύντρια
του 1ου Δημοτικού σχολείου κα Μπαλτά.

Συνάντηση δημοτικής ομάδας και μελών του «Αγαπώ Ζωγράφου»
υνάντηση με τους δημοτικούς
συμβούλους, τα μέλη και τους
φίλους της δημοτικής κίνησης
«Αγαπώ Ζωγράφου» διοργάνωσε
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ζωγράφου ο επικεφαλής της Κωστής Παπαναστασόπουλος.
Επρόκειτο για την πρώτη από μία
σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο κ. Παπαναστασόπουλος,
ο οποίος έχει εκφράσει την πρόθεση να διατηρήσει την Κίνηση ζωντανή και σε εγρήγορση σε επίπεδο
κοινωνίας. Για να το πράξει αυτό
εκτιμά, όπως μας έχει επισημάνει,
πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η τακτική επικοινωνία με τα μέλη
της ώστε να αισθάνονται πως εξακολουθούν να διαθέτουν φωνή και

Σ

λόγο για την λειτουργία της Κίνησης.
Στη συνάντηση είχαν κληθεί οι
εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι,
Κολομπάτσος Δημήτρης και Λύκας
Αθανάσιος, οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι και τα μέλη που συνέδραμαν στις πρόσφατες δημοτικές
εκλογές.
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Στη συνάντηση τα θέματα που
συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
- Αποτίμηση δημοτικών εκλογών
2019
- Απολογισμός των πρώτων 60
ημερών στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο
- Συζήτηση για τα επόμενα βήματα,
δράσεις και στόχους της Δημοτι-

κής Κίνησης «Αγαπώ Ζωγράφου»
- Δημιουργία ομάδων εργασίας.
Στόχος των ομάδων εργασίας εί-

ναι η συμμετοχή των πολιτών και
η παραγωγή ιδεών και στοχευμένων προτάσεων.

[Χρονογράφημα]

Ζωγραφιώτικο καφενείο
Ο

προσάψεις στη νέα Διοίκηση
είναι η σχέση της με τον τέως
δήμαρχο τότε μάλλον τα πάνε
περίφημα τα παιδιά. Λοιπόν, σοβαρευτείτε εκεί στην παράταξη
της πρώην γιατί με το μπάχαλο
σύστημα της απλής αναλογικής,
θα πρέπει σε καποια θέματα να
υπάρξει μια μίνιμουμ συναίνεση.

Περικλής μπαίνει περπατώντας αργά στο καφενείο,
στα χέρια του έπαιζε το κομπολόι του, στο καθιερωμένο τραπέζι ο Παντελής είχε καθίσει, είχε
πάρει τον καφέ του και περίμενε
φανερά ευδιάθετος τον φίλο του.
ΠΑΝ: Βρε καλώς τον.
ΠΕΡ:Πολύ κεφάτος μου φαίνεσαι και δεν θα ναι για καλό.
ΠΑΝ: Γιατί όχι. Είμαι με τον φίλο
μου παρέα να πιούμε τον καφέ
μας και να μιλήσουμε για την
πόλη μας και την Ώρα για Δουλειά που έφτασε για αυτή.
ΠΕΡ: Ε δεν σου είπα ότι μου παραφάνηκες ορεξάτος; Λοιπόν για
να μην στην κόψω την όρεξη ας
πούμε ότι είναι Ώρα για καφέ και
τάβλι.
ΠΑΝ: Ε μα πώς ανυπομονώ να
ακούσω τη γνώμη σου για τον
νεόκοπο δήμαρχό μας.
ΠΕΡ: Μάλιστα, τα θέλει ο πι……
ός σου βλέπω. Ωραία, από πού

Από την
παραγωγή στην
κατανάλωση

ΠΑΝ: Χλωμό το κόβω αλλά ίδωμεν. Να σε ρωτήσω τον φίλτατο
Παναγιώτη πώς τον βλέπεις; Σας
χώνεται για τα καλά ε;

να ξεκινήσω από την καθαριότηταπου επιτέλους μαζεύονται τα
σκουπίδια; Από το δημαρχείο που
επιτέλους μπορεί κάποιος να βρει
τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και να δει ανταπόκριση;
ΠΑΝ: Τώρα τα θες και τα λες ή
σου φεύγουν;
ΠΕΡ: Πολύ ανυπόμονο σε βρίσκω φίλτατε θέλεις να κρίνουμε
τη νέα Διοίκηση από τους πρώτους δύο μήνες της. Μήπως βλέ-

Στο κατάστημά μας διαθέτετε αυτή
την μοναδική δυνατότητα να πάρετε
κρέας Ελληνικό και εξαιρετικής ποιότητας και να σας το ψήσουμε για
εσάς για μία αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία. Η γνώση για το καλό

•

πεις ότι κάτι κινείται και σε λίγο
ούτε που θα θυμάται ο κόσμος
την προηγούμενη δήμαρχο τη
φίλη σου την Τίνα;
ΠΑΝ: Σου φαίνομαι να αγχώνομαι; Απλά όπως έγραψε ένας φίλος από την παράταξη της Τίνας
βλέποντας τη σύσταση της νέας
διοίκησης βλέπουμε την επάνοδο
του κυρ Γιάννη του τέως δημάρχου.

ΠΕΡ: Τι να κάνει και αυτός προσπαθεί με χοντράδες να διατηρηθεί στην επιφάνεια της πολιτικής
επικαιρότητας αλλά μάλλον μάταια. Ελπίζω μόνο ότι μόλις κατακάτσει η σκόνη θα δουν και οι
φίλοι της παράταξής του ότι δεν
έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και
θα επανέλθουν στην παράταξη
που εκφράζει το κυβερνών κόμμα
στην πόλη μας.
ΠΑΝ: Τι να σου πω πάντως έχουν
και την πλάκα τους τα «μπινελί-

ΠΕΡ: Αν το μόνο που έχεις να

κρέας είναι κάτι που χαρακτηρίζει
την οικογένειά μας εδώ και σχεδόν
έναν αιώνα, καθώς ξεκινάει από
τον παππού μας που διέθετε ο ίδιος
χασάπικο. Παράλληλα, εργαζόμενοι στο χώρο της εστίασης από

•

τα 16 μας χρόνια γνωρίζουμε και τα
μυστικά της τέχνης του καλού φαγητού. Το κρέας μας είναι νωπό
εξαιρετικής ποιότητας. Επιλέγεται,
κόβεται και μαρινάρεται προσωΌλα τα
πικά από τον χασάπη.

•

•

κια» του.
ΠΕΡ: Είναι αστεία μέχρι να μην
είναι πλέον.
ΠΑΝ: Την παρέλαση πώς την
είδες; Επανήλθαμε στην «κανονικότητα» των μακρόσυρτων λογύδριων εθνικής υπερηφάνειας;
ΠΕΡ: Βρε άντε μαζευτείτε που
σας έφταιξε ο Βασίλης που έβγαλε λόγο. Καλά έκανε και τον εκφώνησε, δεν κατάλαβα. Εθνική
επέτειο έχουμε και ως πρώτος
πολίτης της πόλης μας θέλησε και
αυτός να τιμήσει τους ήρωες που
έγραψαν το Έπος του ’40. Τώρα
όλη αυτή η χολή που στάζουν για
αυτό το θέμα ορισμένοι δεν δείχνει παρά μόνο το κόμπλεξ τους.
ΠΑΝ: Τι μας λες; Τώρα δηλαδή
δεν θα μπορούμε να κριτικάρουμε;
ΠΕΡ: Ελεύθερα Περικλή μου
αλίμονο, οι δικοί σας εκτίθενται
εξάλλου με αυτές τις ανοησίες.
Άντε τώρα φέρε το τάβλι γιατί
σαν πολλά μου τα πες.

κρέατα ψήνονται στα κάρβουνα και
σερβίρονται αυθεντικά, στο ξύλο
ή στη λαδόκολλα. Οι γνώσεις, η
εμπειρία μας και η εξαιρετική ποιότητα των κρεάτων μας εγγυώνται το
καλύτερο αποτέλεσμα.

•

Σας περιμένουμε!
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Με λαμπρότητα και σύμμαχο τον καλό καιρό
ε τη δέουσα λαμπρότητα και σύμμαχο τον
πολύ καλό καιρό εορτάστηκε η εθνική
Μ
επέτειος του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου του
1940 από τα σχολεία και τους φορείς του Δήμου Ζωγράφου.
Μετά την καθιερωμένη δοξολογία στον ΙΝ
Αγ. Θεράποντα, ακολούθησε η επιμνημόσυνη
δέηση στο Ηρώων των πεσόντων επί της Λ.
Παπάγου, η κατάθεση στεφάνων και στη συνέχεια η μαθητική παρέλαση.
Μαθητές των δημοτικών, Γυμνασίων και
Λυκείων της Πόλης παρέλασαν με υπερηφάνεια τιμώντας τον ηρωισμό των Ελλήνων, όταν
το φθινόπωρο του 1940 ο Μεταξάς είπε ΟΧΙ
στην είσοδο Ιταλικών στρατευμάτων στη χώρα
μας και γράφτηκε στην Ιστορία το Έπος του ’40.
Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας εξήρε τη θυσία που επέδειξαν
οι Έλληνες και επισήμανε τα μηνύματα που
διαχρονικά περνάει στις επόμενες γενιές, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Ο σημερινός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940, πέρα και
πάνω από όλα τα άλλα αποτελεί κατά βάση τη
μεγάλη ευκαιρία για εθνική περισυλλογή και
εγρήγορση. Εμπνέει και κινητοποιεί. Ενισχύει
στον υπέρτατο βαθμό την εθνική ομοψυχία.
Καλλιεργεί τη συνεργασία και θωρακίζει τη
δημοκρατία. Οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι και δίνουμε κοινό αγώνα κάνουμε θαύματα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στην ιστορία
μας και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε».

ο Δήμαρχος Βασίλης Θώδας
καταθέτει στεφάνι

Ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος
της ΔημΤΟ ΝΔ Ζωγράφου
Δημήτρης Δήμας

Αντιπροσωπεία του
Πολιτιστικού Συλλόγου
ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ

Η πρόεδρος του ΕΕΣ Ζωγράφου

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Ζωγράφου Σπύρος Κονταλής

Ο Λάζαρος Κυρίτσης,
μία εμβληματική φυσιογνωμία
της πόλης καταθέτει στεφάνι

Η τέως δήμαρχος και επικεφαλής του
Μαζί για την πόλη μας Τίνα Καφατσάκη
6 • Τεύχος #42 • Οκτώβριος 2019

Ο δήμαρχος Β. Θώδας εκφωνώντας
τον πανηγυρικό λόγο του ενόψει
της Εθνικής μας Επετείου

[Ζωγράφου]

ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Ζωγράφου

Αν ψάχνετε ένα φοιτητικό στέκι με
διακόσμηση που φέρνει σε καφενείο –
παντοπωλείο τότε τα Ιλίσια Παιδεία
είναι το ιδανικό μέρος για εσάς.
Ταβάνι από λυγαριά, τραπέζια
ζωγραφισμένα στο χέρι, αντίκες,
χρωματιστά παραθυρόφυλλα και ένα
πικ-απ του ’54 συνθέτουν ένα μαγευτικό
σκηνικό και ταξιδεύει τους επισκέπτες
σε άλλες εποχές.

Εδώ θα βρείτε πολλά και διάφορα
αποστάγματα και κρασιά που
προμηθευόμαστε απευθείας από
παραγωγούς και τα οποία συνοδεύονται
από μερακλίδικους μεζέδες για μία
πλούσια γαστρονομική εμπειρία
που θα ικανοποιήσουν και τους πιο
απαιτητικούς.
Είμαστε ανοιχτά από τις 20:00 μέχρι
αργά τη νύχτα!

Σας περιμένουμε!!!

Λ. Παπάγου 133-135, Ζωγράφου • Τηλ./Fax: 210 7716520
prototypo.center@gmail.com
2019 Οκτώβριος • Τεύχος #42 7

[Δημοτικά]

«ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ»: Ο νέος πολιτιστικός σύλλογος της πόλης μας που ήρθε για να μείνει
νας νέος πολιτιστικός Σύλλογος στην
πόλη μας ξεκίνησε την λειτουργία του
και έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο. Ο
λόγος για το «ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ», το οποίο είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας ενεργών πολιτών
που γνωρίστηκαν, όπως λένε και οι ίδιοι, ως
γονείς στα σχολεία, τα προαύλια, τις παιδικές
χαρές και τους δρόμους και μοιράζονταν κοινές αγωνίες για τα παιδιά και την κοινωνία
μας. Ήδη έχει ταράξει τα νερά, όπως φάνηκε και στο φεστιβάλ Χορών και Γεύσεων του
Δήμου μας, όπου στο περίπτερο του Συλλόγου επικρατούσε διαρκώς το αδιαχώρητο.
Στο παρακάτω κείμενο μπορείτε να δείτε τι ακριβώς είναι το «ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ», από
ποιους απαρτίζεται και ποιοι οι στόχοι και οι
σκοποί του.
Από την πλευρά μας ευχόμαστε στο νέο
Σύλλογο καλή αρχή και καλή δύναμη και
κουράγιο στο έργο του.

τιστικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
Με την έρευνα, τη μελέτη και επισήμανση
των υλικών, πνευματικών και πολιτιστικών
συνθηκών, αναγκών και δυνατοτήτων του
Δήμου και των δημοτών.
 Με τη διαρκή μέριμνα και την ανάληψη
πρωτοβουλιών για την διατήρηση, αξιοποίηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος
της περιοχής.
 Με την εξασφάλιση καταλλήλων χώρων
για άθληση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση των
μελών του αλλά και των συνδημοτών.
 Με δημόσιες παρεμβάσεις και εξωστρέφεια προς την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Έ

Τι είναι ο ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ
Ο «Παυσίλυπον» είναι ένας νέος Πολιτιστικός
Σύλλογος του Δήμου Ζωγράφου, που όμως
στηρίζεται σε αφετηρίες παλιές. Στόχος του
Συλλόγου είναι η κατάθεση πολιτιστικού και
κοινωνικού στίγματος τόσο στην περιοχή
μας όσο και ευρύτερα, μέσω της ανάπτυξης
πνεύματος φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας.
Γιατί «Παυσίλυπον»
«Το Παυσίλυπον», ήταν ο πρώτος υπαίθριος
κινηματογράφος στο κέντρο της πόλης μας.
Άρχισε να λειτουργεί πριν τον πόλεμο και με
τις ταινίες του προσπαθούσε απαλύνει τις λύ-

πες των Ζωγραφιωτών. Ο Σύλλογός μας
φιλοδοξεί μέσα από τη συλλογική προσπάθεια να γίνουν όλα τα μέλη του πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες σκηνών μιας τέτοιας
ταινίας που θα σκορπίζει Χαρά και Αγωγή
Ψυχής, γιατί… ο κόσμος μας μόνο όταν τον
μοιράζεσαι υπάρχει.
Ποιοι είμαστε
Τα ιδρυτικά του μέλη είμαστε ενεργοί πολίτες
που γνωριστήκαμε σαν γονείς, δάσκαλοι και
καθηγητές, στις αίθουσες των σχολείων στα
προαύλια και στις παιδικές χαρές. Συνδημότες που συναντηθήκαμε στους δρόμους και
τις πλατείες μας με κοινές αγωνίες και κοινή
στόχευση. Η ανάγκη μας να μην παραμείνουμε θεατές και να προσφέρουμε στα παιδιά
μας, στο σχολείο τους αλλά και στην τοπική
κοινωνία, μέσα από συλλόγους γονέων, φορείς και συλλογικότητες, οδήγησε πρώτα τις

Άρωμα Ζωγράφου στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ

Εκλέχτηκε η Αφροδίτη Καρβούνη
Η
νεαρή Ζωγραφιώτισσα Αφροδίτη Καρβούνη
εξελέγη πανηγυρικά στην Κεντρική Επιτροπή
της ΟΝΝΕΔ κατά τις διαδικασίες του συνεδρίου
της Οργάνωσης. Η εκλογή της αποτελεί δικαίωση τόσο της ίδιας, όσοι τη γνωρίζουν ξέρουν τους
αγώνες και τη δράση της στα κοινά αλλά και την
παράταξη, όσο και της ΟΝΝΕΔ Ζωγράφου, που
διέθετε μία εκ των δυναμικότερων παρουσιών
στο συνέδριο.
Συγχαρητήρια για την εκλογή της και καλή θητεία ευχόμαστε από πλευράς μας.

δράσεις μας και μετά όλους εμάς σε
ευτυχή σταυροδρόμια. Με σταθερό γνώμονα
τη δύναμη της ανιδιοτελούς πράξης γίναμε
γνωστοί, φίλοι, παρέα και ομάδα. Έχοντας
πια ως βάση κοινές μνήμες και αντιλήψεις
που μας ενώνουν και μας χαρίζουν νέες
αφετηρίες για νέες δράσεις, δημιουργήσαμε
τον «Παυσίλυπον». Ξανασμίγουμε και ξαναενώνουμε τις δυνάμεις και τις καρδιές μας
επιδιώκοντας να γινούμε περισσότεροι και
να οργανώσουμε καινούργιες δράσεις, ψυχαγωγίας, γνώσης αλλά και προσφοράς
Με ποιους τρόπους
Με τη διοργάνωση μορφωτικών, εκπολι-

Και μερικά πρακτικά
Μέλη του «Παυσίλυπον» μπορούν να γίνουν
γυναίκες και άνδρες που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι
κατοικούν, ή διαμένουν ή κατάγονται ή έχουν
οιαδήποτε σχέση με τον Δήμο Ζωγράφου.
Απαραίτητες προϋποθέσεις η διάθεση να
συμπλεύσει με τους σκοπούς και τις δράσεις
του Συλλόγου και βέβαια η ανεπιφύλακτη
αποδοχή του καταστατικού του.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 694 554 8433 καθώς και να αποστέλλετε μήνυμα στο email:
pausilyponpsz@gmail.com ή στη σελίδα του
συλλόγου στο FB.

Το Σκάκι
και τα
Οφέλη του...
«Πανάρχαιο κι όμως συνεχώς νέο. Περιορισμένο σε ένα Τετράγωνο, αλλά με
απεριόριστους συνδυασμούς. Εξελίσσεται συνέχεια, αλλά πάντα είναι στείρο.
Μια σκέψη που δεν οδηγεί κάπου, μια άλγεβρα που δεν υπολογίζει κάτι, μια
τέχνη χωρίς έργα, μια αρχιτεκτονική χωρίς υλικό. Και όμως ζωντανό στο πέρασμα των αιώνων περισσότερο από κάθε γνωστό βιβλίο ή έργο τέχνης. Ο Βασιλιάς των παιχνιδιών που ανήκει σε όλους τους λαούς και εποχές, για το οποίο
ουδείς γνωρίζει ποιος θεός το έφερε στην γη για να σκοτώσει την πλήξει και να
οξύνει το πνεύμα και να ευφραίνει την ψυχή. Που είναι η αρχή και που το τέλος
του; Ακόμη και ένα παιδί μπορεί εύκολα να μάθει τους κανόνες του και ένας
αγράμματος μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Και όμως σε αυτό το παιχνίδι
γεννιούνται μοναδικοί ήρωες που διαφέρουν απ’ όλους τους άλλους. Γιατί αυτοί
δοξάζονται με το πνεύμα.
Τα οφέλη του: 1. Αυξάνει την Νοημοσύνη, 2. Βοηθά στην πρόληψη κατά του
Αλτσχάϊμερ. 3. Εξασκεί και τα δυο ημισφαίρια του εγκεφάλου. 4. Βελτιώνει την
μνήμη και την δημιουργικότητα. 5. Βελτιώνει την συγκέντρωση και την επίλυση
προβλημάτων. 7. Αναπτύσσει την ικανότητα μελέτης και στρατηγικής σκέψης.

Τελικά το σκάκι δεν είναι τίποτε άλλο
από την Εικόνα της ΖΩΗΣ!»
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Δέσμευση του Δημάρχου Βασίλη Θώδα

Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών το 2020

νώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και
παρουσία, εκπροσώπων του Συλλόγου
Γονέων Παιδικών Σταθμών, καθώς και πλήθους γονέων που τα παιδιά τους δεν απορροφήθηκαν στους παιδικούς σταθμούς του
Δήμου, ο Δήμαρχος Βασίλης Θώδας δεσμεύτηκε ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 θα
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκριμένου
κανένα παιδί να μην μείνει εκτός παιδικών
σταθμών από την σχολική χρονιά 2020 – 21.
Ο Δήμαρχος μάλιστα έκανε και αναφορά στην προηγούμενη Διοίκηση η οποία
ενώ αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα το 2018
εντούτοις, όπως είπε, επί 1 χρόνο δεν έκανε

Ε

καμία ουσιαστική ενέργεια προκειμένου να
εξομαλύνει το πρόβλημα.
Μάλιστα ο Δήμαρχος ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο πως ενώ η Κα Καφατσάκη το 2018 εξήγγειλε ότι θα μεταφερόταν η
δημοτική βιβλιοθήκη από τον 2ο όροφο του
κτηρίου ΙΒΣΑ στο εμπορικό κέντρο άνοιξη, προκειμένου να γίνουν 6 νέες αίθουσες
παιδικών σταθμών, εντούτοις αυτό δεν ήταν
εφικτό να γίνει μιας καθότι ο εν λόγω όροφος είχε άδεια χρήσης μόνο για βιβλιοθήκη.
Το παράξενο μάλιστα της υπόθεσης είναι ότι
η αλλαγή χρήσης σε βιβλιοθήκη είχε γίνει
επί Δημαρχίας Καφατσάκη. Η αντίδραση της
τέως δημάρχου υπήρξε άμεση δημοσιεύοντας ένα μακροσκελές κείμενο στον τοπικό
τύπου αναλύοντας τα μέτρα που έλαβε η ίδια
και η Διοίκησή της για την επίλυση του προβλήματος.
Γεγονός ωστόσο, παραμένει ότι δεν κατάφερε η ίδια να το επιλύσει και τώρα το φλέγον
αυτό πρόβλημα πέφτει στους ώμους της νέας
Διοίκησης του Βασίλη Θώδα.
Για το θέμα αυτό ο κ. Θώδας έχει συναντηθεί με εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων
με τους οποίους είχε μία εκτενής και γόνιμη
συνομιλία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ε» από την
πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων

της η νέα Διοίκηση έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα τους Παιδικούς Σταθμούς και βρίσκεται σε εξέλιξη μία τιτάνια προσπάθεια από
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Δήμα από κοινού με την Αντιδήμαρχο
Παιδικών Σταθμών και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρένα Χαλκιαδάκη, υπό την επίβλεψη

και εποπτεία του δημάρχου προκειμένου να
λυθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα (αιθουσών,
προσωπικού, προδιαγραφές ασφαλείας κλπ)
ώστε την ερχόμενη χρονιά όλα τα παιδιά
που θα καταθέσουν αίτηση οι γονείς τους να
βρουν μία θέση στους παιδικούς σταθμούς
της πόλης μας.

Καραολή Δημητρίου & Κωνσταντινουπόλεως 97, Βύρωνας • 210 765 9992
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[Πολιτισμός]

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Φεστιβάλ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ το οποίο
πλέον αποτελεί έναν από τους πλέον πετυχημένους θεσμούς της πόλης μας.
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης μας, ο Δήμος Ζωγράφου και το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ συνδιοργάνωσαν ένα εξαιρετικό τριήμερο διασκέδασης και

περιήγησης στα έθιμα της Ελλάδας, από Παρασκευή 4
Οκτωβρίου έως και Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 στο Πάρκο Γουδή, με ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες.
Πλήθος κόσμου, δημότες και επισκέπτες του τόπου,
συνάνθρωποί μας όλων των ηλικιών, έδωσαν το παρών
γλεντώντας με την καρδιά τους.
Παραδοσιακοί χοροί, μουσική, κεράσματα με γεύσεις
απ’ όλη την Ελλάδα, θεατρικά παιχνίδια, ζωγραφική για

παιδιά, πάτημα σταφυλιών, έλαβαν χώρα σε ένα κλίμα χαράς και ψυχαγωγίας.
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας βρέθηκε εκεί,
απηύθυνε χαιρετισμούς, συνομίλησε με τους δημότες,
διασκέδασε μαζί τους και ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες Συλλόγους και τους καλλιτέχνες που με την
παρουσία τους προσφέρουν πλούσιο θέαμα τιμώντας την
παράδοση.

Σύλλογος Θρακιωτών Ζωγράφου - Κέρδισαν της εντυπώσεις στην 1η συμμετοχή τους
Για πρώτη φορά συμμετείχε και ο Σύλλογος Θρακιωτών Ζωγράφου δίνοντας με
το μουσικό σχήμα του Χρήστου Δανάκη μία
πολύ όμορφη νότα στην όλη την εκδήλωση.
Για μία ώρα περίπου ταξίδεψαν με της μουσικές του μελωδίες το κοινό στης ομορφιές
της Θράκης .
Στο φιλόξενό περίπτερο των Θρακιωτών
μας προσφέρθηκε τσίπουρο από τα Εβρίτικα Κελάρια (με έδρα από το τριεθνές Έβρου)
και πραγματικά μείναμε ενθουσιασμένοι.
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Την παρουσία του συλλόγου Θρακιωτών
στήριξαν με τα προϊόντα τους οι:

210 7621880

[Αθλητισμός]

1η ΓΙΟΡΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΙΛΙΣΙΩΝ
εχωριστή επιτυχία σημείωσε η
πρώτη κολυμβητική ημερίδα
που διοργάνωσε ο Κολυμβητικός
Όμιλος Ποσειδώνας Ιλισίων στο
Ιλίσιο κολυμβητήριο, το Σάββατο
19 Οκτωβρίου 2019, σε ένα περιβάλλον εορταστικό και οικογενειακό.

Ξ

Γονείς και φίλοι παρακολούθησαν και χειροκρότησαν από κοντά
τους μικρούς κολυμβητές μας σε
επιδεξιότητες όλων των στυλ της
κολύμβησης.
Αποτέλεσε έκπληξη το πόσο έχει
ήδη προχωρήσει η μαθησιακή διαδικασία αφού παιδιά που ήρθαν

στον όμιλό μας χωρίς να γνωρίζουν σχεδόν κολύμβηση (σε μερικές περιπτώσεις και να φοβούνται το νερό) ήδη μέσα σε μικρό
χρονικό διάστημα, τα περισσότερα
έχουν βγάλει όποια υποστήριξη και
κολυμπούν Τα μεγαλύτερα παιδιά
σταδιακά μαθαίνουν τα 4 στυλ της

κολύμβησης.
Όλοι οι μικροί αθλητές, βραβεύτηκαν με έπαινο και μετάλλιο για
την προσπάθειά τους και επιβραβεύθηκαν με γλυκό κέρασμα και
χυμό.
Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές γονείς που βοήθησαν στην

πραγματοποίηση της ημερίδας
και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
κολυμβητές της προαγωνιστικής
ομάδας που πάντα πρόθυμα βοηθάνε όπου τους ζητηθεί. Συγχαρητήρια επίσης στις μητέρες που
κολύμπησαν 100 μέτρα, κλείνοντας
αυτή την όμορφη ημερίδα.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ

Ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
σε συνεργασία Κ.Ο.Π.Ι – Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
ε απόλυτη επιτυχία και ενθουσιασμό
πραγματοποιήθηκε η πρωτοποριακή
δράση του Κολυμβητικού Ομίλου Ποσειδών
Ιλισίων, ο οποίος σε συνεργασία με το Τμήμα
Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο
Ημερίδα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο
διαδίκτυο. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα του Συλλόγου (Αράδου 4) για
τα παιδιά της Προαγωνιστικής και της Αγωνιστικής ομάδας.

Μ

www.posidonas-ilision.gr

poseidonas_ilision

posidonas.ilision@gmail.com

210 7759510 (από 16:00 έως 21:00)

Κ.Ο. Ποσειδώνας Ιλισίων

Γραφεία: Αράδου 5 Άνω Ιλίσια 15771
Γραμματεία: Ταξίλου 42 (στο κολυμβητήριο Άνω Ιλίσια 15771
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Η Αστυνόμος Όλγα Γαλάνη εξήγησε με
στους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, με τη
βοήθεια ειδικών βίντεο, τους κινδύνους που
ελλοχεύουν στο ίντερνετ, ειδικά στα social
media. Το μήνυμα ήταν ότι δεν πρέπει να
δημοσιοποιούμε τα πάντα στο διαδίκτυο και
κάνουμε φίλους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τους φίλους μας στην πραγματική ζωή
και όχι κάποιον γνωστό, ενός γνωστού, ενός
φίλου μας. Παράλληλα τα παιδιά του Κ.Ο.Π.Ι
έμαθαν από την κ. Γαλάνη πως πρέπει να
αντιδρούν όταν υπάρχει παρενόχληση ή
μπούλινγκ στο διαδίκτυο.

[Αρθρογραφία]

American Hellenic News
Η

Γράφει ο Αθανάσιος Δαβαλάς
Μέλος ΚΕΗΔ (Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Υπεύθυνος Μηχανικών Πληροφορικής ΝΔ

αποστολή της ιστοσελίδας
μας
AmericanHellenic.
Gr όπως και της αντίστοιχης
ιστοσελίδας μας στο facebook
(https://www.facebook.com/
americanhellenic είναι να προωθήσει τις Ελληνο – Αμερικανικές σχέσεις τον Ελληνισμό, την
Εκπαίδευση, τη Φιλανθρωπία,
την Πολιτική Ευθύνη, την Οικογένεια και την Ατομική Αριστεία. Μια αποστολή στην οποία
πιστεύουμε ολόψυχα . Οι ίδιοι
στόχοι της οργάνωσης AHEPA
της οποίας έχω την τιμή και
χαρά να είμαι μέλος και να υπηρετώ από την θέση του Ταμία
στο chapter solon hj-4 Αθήνα
- Χαλάνδρι

Είναι μια βάση ενημέρωσης
για να διαδώσουμε αυτά τα μηνύματα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες μάζες ανθρώπων τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Μια εθελοντική προσπάθεια
που στηρίζεται στους δικούς
μας οικονομικούς πόρους και
στην εργασία των εθελοντών
και η οποία θα παραμείνει πάντα έτσι χωρίς χορηγούς , χωρίς
δωρεές ούτε καν διαφημίσεις.
Για να παραμείνει αυτή η προσπάθεια αγνή όπως είναι και η
αγάπη μας για τον Ελληνισμό
και τις αξίες του.
Μια προσπάθεια την οποία
έχουν αγκαλιάσει στο facebook

πάνω από 2000
φίλοι σε λιγότερο
από 3 ημέρες λειτουργίας της ιστοσελίδας μας
Αυτή η προσπάθεια δεν έχει
γεωγραφικά όρια . Όπως και ο
Ελληνισμός εξάλλου. Υπάρχει
όμως μια τοπική χροιά γιατί η
συντακτική ομάδα αυτής της
προσπάθειας βρίσκεται στου
Ζωγράφου.
Ευχόμαστε να συναντήσουμε
ανθρώπους που να ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές και αξίες
με εμάς και να μας βοηθήσουν
να εξαπλώσουμε το μήνυμα σε
όσο το δυνατόν περισσότερους
Έλληνες δυναμώνοντας την

φωνή του Ελληνισμού.
Θα χαρώ ιδιαίτερα αν επικοινωνήσετε αρχικά μαζί μου στο
email μου adavalas@aegean.
gr για να σας εξηγήσω το πως
μπορείτε να βοηθήσετε και
εσείς με την συμμετοχή σας
στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε όπως και για κάθε πιθανή απορία ή σχετική διευκρίνηση χρειάζεστε
Για την συντακτική ομάδα του
Hellenic American News
Θανάσης Δαβαλάς

Είναι γλυκό το ποτό της εξουσίας

Ανθή Κουρεντζή
Δημοσιογράφος

Η

καθημερινότητα 800.000.000 ανθρώπων παγκοσμίως καθορίζεται από
την ενασχόληση τους με το Instagram.
Από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο δρόμο 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.
Η ενασχόληση με τη πολιτική έχει εξελιχθεί σε «in hobby» της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Ξαφνικά όλοι
γίνονται μπροστάρηδες σε έναν αγώνα
δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών και
προάσπισης του συλλογικού καλού. Άραγε το κίνητρο είναι η αλληλέγγυα διάθεση προς το συμπολίτη ή το δέλεαρ της
εξουσίας; Θα ήταν συγκινητικό αν όλοι
οι υποψήφιοι μελλοντικοί ηγέτες και το
επιτελείο τους δρούσαν βάσει συλλογικών κριτηρίων, αλλά κάτι τέτοιο δεν υφίσταται στις ρεαλιστικές κοινωνίες. Όταν
τεθεί η πρόκληση για τη διεκδίκηση της
πολυπόθητης «καρέκλας» η ματαιοδοξία
πολλών θα βγει στην επιφάνεια και εκεί
θα αποδειχτούν οι αληθινές προθέσεις.
Στο παιχνίδι της εξουσίας δεν υφίστανται
ιδεολογικές ταυτότητες και ηθικές αξίες.
Η συλλογική δράση γίνεται ατομική και ο
καθένας λειτουργεί με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον. Δεν είμαστε όλοι
για όλους αλλά έκαστος για τον εαυτό του.
Η καρέκλα χωρά μόνο έναν και αν αρνηθείς τώρα θα χάσεις την ευκαιρία να
καυχιέσαι από εκεί ψηλά για το επίτευγμα
σου. Είναι γλυκό το ποτό της εξουσίας και
ακόμα πιο γλυκειά η μέθη της πολιτικής
έπαρσης που ορίζει τη ψυχολογία και το
πνεύμα σου. Εξουσιαστής και εξουσιαζόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο. Κυρίαρχος
του πλήθους και συνάμα κυριευμένος
από τον αστείρευτο εγωκεντρισμό και τη
μανιώδη φιλοδοξία του να παραμείνει στη
κορυφή. Ο δρόμος είναι ένας και δεν είναι άλλος από αυτόν της διεφθαρμένης

πολιτικής. Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα εξουσιαστικής πολιτικής και
έχει να υποδεχτεί πολλά ακόμα. Βλέπετε
η εξουσία είναι σαν τη γυναίκα. Είναι γλυκειά όταν τη δοκιμάζεις πρώτη φορά, αλλά

Δ

Ε

μπορεί να γίνει πικρή αν δεν ξέρεις να τη
διαχειριστείς. Όσο δελεαστική και αν είναι
η ανοδική πορεία τόσο επώδυνη είναι και
η πτώση με τη διαφορά ότι η δεύτερη μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη.

Κ
Ε ΚΤ Τ ΥΥ Π
Π Ω
Ω ΣΣ Ε ΕΙ ΣΙ
Ψ Η Φ Ι Α Κ Ε Σ

/

O F F S E T

/

Σ

Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ

Κάρτες q Επιστολόχαρτα q Φάκελοι
Διαφημιστικά φυλλάδια q Αφίσες
Σελιδοδείκτες q Menu q Κατάλογοι
Αυτοκόλλητα q Μπλοκ σημειώσεων
Συνταγολόγια q Κουπόνια q Εισιτήρια
Προσκλητήρια q Σουπλά q Λογιστικά Έντυπα

Και ό,τι άλλο φανταστείτε!

ΗΔΜ
Ι ΙΟΟ Υ ΡΡΓ ΙΓ Κ Ι Ο Κ
Η Μ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
έντυπο υλικό q βιβλίο
λογότυπο q διαφήμιση
εταιρική ταυτότητα
εταιρικές εφαρμογές

Υμηττού 35, Καισαριανή

210 7235759

graphdot@otenet.gr
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[Δημοτικά]

Στήριξη του Δημάρχου Ζωγράφου
προς τους συμβασιούχους
η στήριξή του προς τους συμβασιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ζωγράφου
οι οποίοι διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους
ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας.

Τ

Όπως δήλωσε ο κ. Θώδας, ο Δήμος σε
πρώτη φάση θα ζητήσει την τετράμηνη παράταση των συμβάσεων των υπαλλήλων
που εργάζονται μέσω του κοινωφελούς
προγράμματος του ΟΑΕΔ και παράλληλα θα
γνωμοδοτήσει ότι καλύπτουν πάγιες και δι-

αρκείς ανάγκες ώστε να ενισχυθεί η νομική
επιχειρηματολογία τους στο δικαστήριο όπου
διεκδικούν τη μονιμοποίησή τους στην εργασία.
Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους συμβασιούχους οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο Ζωγράφου για τη στήριξή
του στον αγώνα τους.
Η πρόταση του Δημάρχου έγινε δεκτή
ομόφωνα από τους επικεφαλής των παρατάξεων και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τ Υ ΠΤ
Ω Σ ΕΥ
ΙΣ
Ε Ε ΚΚ

ΜΠ
Ε ΓΑ Λ
Μ Ε ΓΕ
Ε Θ ΟΙΥ Σ Σ
ΩΟ Υ Σ

Μουσαμάς q Ταπετσαρία q Καμβάς q Κοπτικά
Αυτοκόλλητο

[βινύλιο, πολυμερικό, αμμοβολή,
διάτρητο, φωτιζόμενης επιγραφής,
χυτό για καμπύλες επιφάνειες κ.ά.]

Συστήματα Προβολής
Roll Up Banner - Stand
Ταμπέλες q Επιγραφές

ΕΕΚ
ΚΤ ΥΤΠ Ω
Υ Σ ΕΠΙ Σ ΩΣ Ε ΣΡ ΟΕΥ Χ
Ι ΑΣ
Β Ι Ν ΥΛ Ι Ο - Μ Ε Τ Α Ξ Ο Τ Υ Π Ι Α

T-shirt & Polo q Φόρμα
Φούτερ q Ποδιά
Μπουφάν κ.ά.
ΣΧΕΔΙΑ
1χρωμα, 2χρωμα, 4χρωμα

Υμηττού 35, Καισαριανή

210 7235759

graphdot@otenet.gr

Επαγγελματίες της γειτονιάς μας

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ
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ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζωγράφου 04/10/2019

Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Ταχ.Δ/νση: Γ. Ζωγράφου 7
Ταχ.Κωδ : 15772
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ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση προς τους οφειλέτες του Δήμου
για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019”
Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ
73/Α/17-5-2019) όπως παρατάθηκε έως και 31-12-2019
(ΦΕΚ 145/Α/30-9-2019), δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού να ρυθμίσουν τις ήδη βεβαιωμένες
οφειλές τους ή αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 29-112019 από οποιαδήποτε αιτία (τέλη-πρόστιμα-φόροι κλήσεις
ΚΟΚ-εισφορές-μισθώματα κλπ.), κατόπιν αίτησης τους έως
και 100 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά
ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους, ως εξής:
* εξόφληση οφειλών εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 100%
* εξόφληση οφειλών από 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 80%
* εξόφληση οφειλών από 25 έως 28 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 70%
* εξόφληση οφειλών από 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 60%
εξόφληση οφειλών από 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 e.
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την
επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.
Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας καθώς και άρσης αναγκαστικών μέτρων υπό προϋποθέσεις.
Ο Δήμος Ζωγράφου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση:
* αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ταμείου (Δημαρχιακό Μέγαρο-Μπισκίνη 1-1ος όροφος)
* μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία μας.
Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της, να καταβληθεί εντός 3 εργασίμων
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να
απευθυνθείτε στο Τμήμα Ταμείου κατά τις εργάσιμες ημέρες
από 09.00-12.00 (τηλέφωνο επικοινωνίας 213.2024138139, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:tameio@zografou.gr, dsereli@zografou.gr, atsika@zografou.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ

Αγαπητοί συμπολίτες
Όπως κάθε χρόνο για εμάς τους Έλληνες
στις 28 Οκτωβρίου, αναδύεται η ιστορική
μνήμη και συναντιέται με το παρόν μας.
Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε ένας
ολοκληρωτικός πόλεμος, που στοίχισε στην
ανθρωπότητα πάνω από εξήντα εκατομμύρια νεκρούς. Αποτέλεσε την πιο εκτεταμένη
γεωγραφικά και δαπανηρή σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους, ένοπλη αναμέτρηση
στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Ο Ναζισμός και ο φασισμός εκκόλαψαν
για χρόνια το αυγό του φιδιού.
Μεγάλες Ευρωπαϊκές δυνάμεις και πολλές
άλλες μικρότερες έγιναν θρύψαλα μπροστά
στην κατακτητική ορμή της Γερμανίας και
των συμμάχων της.
Χώρες όπως η Γαλλία, ανάμεσα στους μεγάλους νικητές του πρώτου παγκοσμίου
πολέμου, έπεσαν σαν χάρτινος πύργος.
Ο πόλεμος δεν άργησε να χτυπήσει και την
πόρτα της Ελλάδας.
Η αντίδραση των Ελλήνων υπήρξε ακαριαία. Το Ελληνικό ΟΧΙ που γιορτάζουμε ακούστηκε μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Οι επίδοξοι
εισβολείς, οι Ιταλοί του Μουσολίνι, βρέθηκαν
μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της στρατιωτικής ιστορίας. Ο ελληνικός
στρατός πρόβαλλε σθεναρή αντίσταση και
στη συνέχεια πέρασε στην αντεπίθεση καταδιώκοντας τους Ιταλούς στην Αλβανία.
Οι Έλληνες, για άλλη μια φορά έγραφαν
ιστορία.
Άφησαν το αποτύπωμά τους, στις σελίδες
της σύγχρονης ιστορίας και αναπτέρωσαν
το ηθικό των συμμαχικών δυνάμεων, αφού
έως τότε είχαν υποστεί μόνο ήττες.
Οι λαοί της Ευρώπης είδαν την πρώτη
αχτίδα φωτός μέσα στο ζόφο της γερμανοιταλικής επέλασης στα κράτη τους.
Είδαν την πρώτη νίκη.
Οι Έλληνες ξανασυναντήθηκαν με το πεπρωμένο τους.
Στα βουνά της Ηπείρου, για άλλη μια φορά, έδωσαν τον ωραίο αγώνα για την πατρίδα. Οι πολεμικοί παιάνες από το Μαραθώνα και τις Θερμοπύλες έσμιξαν με το Θούριο
του Ρήγα και τον Ύμνο της Ελευθερίας.
Ο λαός έκανε και πάλι το θαύμα του. Η θυσία, ο ηρωισμός, η αυταπάρνηση των Ελλήνων προκάλεσε και πάλι το θαυμασμό της
παγκόσμιας κοινής γνώμης. Οι ιστορικές κα-

ταγραφές και οι μνήμες για τον ανυπέρβλητο αγώνα των Ελλήνων το 1940 μόνο δέος
προκαλούν.
Κάτω από σκληρές και απάνθρωπες τις
περισσότερες φορές συνθήκες όλοι οι Έλληνες, πρόταξαν το εθνικό συμφέρον και έδωσαν τον υπέρ πάντων αγώνα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και τη σωτηρία της πατρίδας.
Ξεπέρασαν τον εαυτό τους κάνοντας το
ιστορικό τους χρέος.
Μια ακόμη ηρωική πράξη, μια πράξη
εκτός ορίων, εκτός λογικής, αφού ο Ελληνικός λαός πολέμησε και αντιστάθηκε σε δυο
πάνοπλους εισβολείς, με πενιχρά στρατιωτικά μέσα και με μοναδικό όπλο του την αγάπη για την πατρίδα.
Μια αγάπη που οδηγεί στην υπέρβαση.
Είναι η υπέρβαση των ορίων της λογικής,
είναι ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση.
Μια τέτοια ιστορική στιγμή υπέρβασης
υπήρξε και η νίκη του στρατού μας στο Αλβανικό μέτωπο.
Υπέρβαση ήταν και η τριετής αντίσταση
των Ελλήνων στις δυνάμεις κατοχής του
Άξονα. Όπως στις Θερμοπύλες όπου η φιλοπατρία οδήγησε τους μαχητές σε ένα
στρατιωτικά απονενοημένο διάβημα, έτσι και
το 1940, με το βροντερό τους ΟΧΙ οι Έλληνες
έκαναν την ανθρωπότητα να μιλήσει για τον
ηρωισμό και τη μεγαλειώδη αυτοθυσία τους.
«Μας έλεγαν τρελούς» λέει ο στρατηγός
Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του,
για την Επανάσταση του 1821, περιγράφοντας στην ουσία έναν άνισο αλλά νικηφόρο
αγώνα.
Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η διαχρονική
απάντηση στην απαίτηση να παραδώσουμε
την πατρίδα. ΌΧΙ.

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες
Η 28η Οκτωβρίου, σε πείσμα όσων προσπαθούν να την υποβαθμίσουν, σε πείσμα
όσων αποπειρώνται να μας ποτίσουν με το
δηλητήριο της ιστορικής λήθης, αποτελεί ένα
από τα πιο μεγάλα ορόσημα στην ιστορία
του Ελληνισμού.
Είναι ένας ακόμη τροφοδότης της συλλογικής μας μνήμης, ένα ακόμη ορόσημο στη
σύγχρονη ιστορία μας.
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940,
πέρα και πάνω από όλα τα άλλα αποτελεί

κατά βάση τη μεγάλη ευκαιρία για εθνική περισυλλογή και εγρήγορση.
Εμπνέει και κινητοποιεί.
Ενισχύει στον υπέρτατο βαθμό την εθνική
ομοψυχία.
Καλλιεργεί τη συνεργασία και θωρακίζει τη
δημοκρατία.
Οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι και δίνουμε κοινό αγώνα κάνουμε θαύματα. Το
έχουμε κάνει πολλές φορές στην ιστορία μας
και αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε.
Χρέος μας είναι να θυμόμαστε και να τιμούμε τους ήρωές μας που έπεσαν, που αντιστάθηκαν και ενέπνευσαν όλο τον κόσμο.
Το παράδειγμά τους μας εμπνέει και μας
οδηγεί.
Δεν θα λησμονήσουμε τους αγώνες των
προγόνων μας για την ελευθερία και την
ανεξαρτησία.
Δεν θα ανεχτούμε τις σειρήνες της απαξίωσης και ακύρωσης της ιστορίας μας.
Σε τελευταία ανάλυση δεν θα αγνοήσουμε
και δεν θα διαγράψουμε το παρελθόν μας.
Σήμερα οι σειρήνες του πολέμου ηχούν δίπλα μας. Παρόμοιοι ολοκληρωτισμοί, δείχνουν αμετανόητοι.
Καταπατούν κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπισμού. Αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο
και προβαίνουν σε πράξεις που θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για όλο τον κόσμο.
Για αυτό πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι μονιασμένοι και αποφασιστικοί.
Η μοίρα της Ελλάδας είναι γραμμένη από
τα πανάρχαια χρόνια, να αγωνίζεται για πανανθρώπινες αξίες, για τα απαρασάλευτα
ιδανικά της τιμής, της δημοκρατίας και της
ελευθερίας.
Όλα αυτά αποτελούν το μεγάλο αποτύπωμα των Ελλήνων στην παγκόσμια ιστορία.
Αυτά που με αίμα και ιδρώτα μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας να τα παραδώσουμε αυτούσια στων παιδιών μας τα χέρια.
Το φως της εθνικής μας ελευθερίας να
οδηγεί πάντα το μυαλό και τα βήματα κάθε
Έλληνα.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940
Ζήτω ο αγώνας για την ελευθερία και την
ειρήνη.
Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα χρόνια Πολλά
σε όλες και όλους.
Ο Δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας

