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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

E ναλλαγή των ωφελουμένων ώστε και άλλοι άνερ-
γοι να βρουν έστω και προσωρινά μία θέση εργα-

σίας. Αυτό ακούσαμε, επανειλημμένως μάλιστα, τους 
σημερινούς κυβερνώντες να λένε δικαιολογώντας το 
γεγονός ότι δεν δίνουν, μέχρι στιγμής, καμία παράτα-
ση στα προγράμματα Κοινωφελούς απασχόλησης σε 
Δήμους και άλλες υπηρεσίες του στενού και ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα.

Ας δούμε το θέμα αντικειμενικά και ψύχραιμα, χω-
ρίς φωνές και συνθήματα, τα οποία προσωπικά αντι-
παρέρχομαι καθότι εκτιμώ ότι δεν οδηγούν πουθενά. 
Μέσα από διάφορα προγράμματα προσωρινής απα-
σχόλησης, σήμερα η Κοινωφελής εργασία, παλαιό-
τερα τα Stageεκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι βρήκαν 
μία θέση εργασίας βγαίνοντας, έστω και προσωρινά, 
από τον γκρίζο και άνευρο κόσμο της ανεργίας. Μέ-
χρι εδώ όλα καλά, κολλάνε οι άνθρωποιτα ένσημά 
τους, αποκτούν μία ρουτίνα, αισθάνονται χρήσιμοι, 
προσφέρουν λιγότερο ή περισσότερο στο Κράτος και 
την κοινωνία μας. Έλα όμως που έρχεται η αποφράδα 
εκείνη ημέρα που η σύμβαση τελειώνει και ο ωφε-
λούμενος διαβαίνει εκ νέου το κατώφλι της ανεργίας 
αφού… έχουν και άλλοι σειρά. Ο εφιάλτης επιστρέφει 
και μάλιστα δριμύτερος αφού η καθημερινότητα που 
είχε χτίσει γκρεμίζεται απότομα.

Όλα αυτά τα προγράμματα αποτελούν ίσως το πλέ-
ον τρανταχτό παράδειγμα αυτού που αποκαλούμε 
«ανακύκλωση της ανεργίας». Φεύγουν κάποιοι πρώ-
ην άνεργοι για να μπουν κάποιοι άλλοι άνεργοι, μετά 
θα φύγουν και αυτοί κοκ. 

Κατανοώ την ανάγκη των εκάστοτε κυβερνώντων 
να κρατούν, έστω και πλασματικά, τα επίπεδα της 
ανεργίας όσο πιο χαμηλά μπορούν. Με τι ανθρώπι-
νο κόστος όμως; Φυσικά τα επιχειρήματα πέφτουν 
βροχή, αλίμονο περί πολιτικών πρόκειται «αποκτούν 
δεξιότητες για να επανενταχθούν στην αγορά εργα-
σίας», «σύντομα θα ανοίξουν και άλλα προγράμματα 
να μπουν και άλλοι που έχουν ανάγκη». Το να κα-
ταρρίψει κάποιος τέτοια επιχειρήματα στην Ελλάδα 
του 2019 είναι τόσο εύκολο, σχεδόν υποτιμητικό. Στη 
χώρα μας σήμερα δεν υπάρχει αγορά εργασίας, με 
κανόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις για να εντα-
χθούν, αλλά μία εργασιακή ζούγκλα. Το να μπουν 
«άλλοι» είναι στα όρια της προσβολής, καθότι το 
Κράτος μοιάζει να σκορπίζει μερικά ψίχουλα και οι 
πολίτες να τρέχουν στα λιμασμένοι δίχως ίχνος αξι-
οπρέπειας να τα φάμε.

Στην Ελλάδα του Ματιού και της Μάνδρας, της οι-
κονομικής και κοινωνικής κρίσης, της καταρρέουσας 
δημόσιας υγείας και των ατελείωτων προσφυγικών 
ροών μόνη λύση είναι η πρόσληψη μόνιμου προσω-
πικού. Κενά υπάρχουν παντού, οι δασικές υπηρεσίες, 
τα νοσοκομεία, οι δομές υποδοχής και φύλαξης έχουν 
απεγνωσμένα ανάγκη από νέο, μόνιμο και καταρτι-
σμένο προσωπικό. Όλα τα άλλα αποτελούν «μπαλώ-
ματα» και πολιτικά τρικ για τη δημιουργία εκλογικών 
δεξαμενών.

Διεύθυνση 
Διαφημιστικού Υλικού: 
Φορμίωνος 86, Καισαριανή 

Τηλ.: 210 7666727
Κιν.: 697 2997912

epikoinonia2016@gmail.com

www.epikoinonia.info

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

Η Ζωγραφιώτικη επικαιρότητα
 σε ένα σκίτσο
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Δεληγιαννίδης Δημήτρης

Α ισίως η νέα διοίκηση του Δη-
μάρχου Βασίλη Θώδα οδεύει 

στις πρώτες 100 μέρες από τη στιγ-
μή της εκλογής της και σιγά-σιγά 
θα πρέπει το προεκλογικό σύνθημα 
ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ να πάρει σάρκα 
και πολλά οστά.

Προκειμένου να «ισοπεδωθεί» 
η ισχυρή καχυποψία των πολιτών 
ότι όλοι είναι “ίδιοι”, το όραμα για 

την πόλη του Ζωγράφου που εμπι-
στεύτηκε προεκλογικά ο επικεφα-
λής και στήριξε δυναμικά ο λαός 
της είναι αναγκαίο να αρχίσει να 
υλοποιεί ο νέος Δήμαρχος. 

Ειδικά, στο θέμα της καθαριό-
τητας ο Δήμαρχος θα πρέπει να 
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, σημαί-
νουσα προσοχή διότι δεν πρέπει 
να ξεχνάει ότι ανέλαβε προσωπικά 
την ευθύνη στους πολίτες – κατοί-
κους, η πόλη του Ζωγράφου να 
έχει «θετικό πρόσημο» και να γίνει 
η πιο καθαρή της επικράτειας.

Και επειδή πολλά ακούστη-
καν αμέσως μετά την ψήφιση του 
Αναπτυξιακού Νόμου σε σχέση με 
της υπηρεσίες καθαριότητας του 
Δήμου, ο Δήμαρχος είναι σίγουρο 
ότι θα δώσει τις απαντήσεις και τις 
λύσεις που χρειάζεται η πόλη με 
γνώμονα τόσο το συμφέρων των 
πολιτών όσο και αυτών των σκλη-
ρά εργαζομένων σε έναν τόσο ευ-
αίσθητο τομέα. 

Ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα 
και βασική προεκλογική δέσμευση 
είναι το θέμα της ασφάλειας. Για 

πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια 
η πόλη μας έγινε σημείο συνάντη-
σης μεταξύ χούλιγκαν. Φυσικά και 
δεν τους κάλεσε ο Δήμαρχος, αλλά 
θα πρέπει σε συνεννόηση με την 
αστυνομία να προβεί σε αυτές της 
ενέργειες που θα το αποτρέψουν 
για την επόμενη φορά. 

Για το κυκλοφορικό θέμα είναι 
στο χέρι του Δημάρχου να κάνει 
εκείνες της τομές που θα επιτρέ-
ψουν στην πόλη επιτέλους να ανα-
σάνει. Προφανώς δεν είναι ένα 
πρόβλημα που μπορεί να λυθεί σε 
μία μέρα, αλλά σίγουρα είναι ένα 
πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί 
στο τέλος της θητείας. 

Στην άναρχη φορτοεκφόρτωση 
και ειδικά των super market σε 
ώρες αιχμής με την ανοχή μέχρι 
και εχθές όλων των διοικήσεων 
του δήμου θα πρέπει επιτέλους να 
μπει τελεία. Οι χορηγίες σε εορ-
ταστικές εκδηλώσεις που γινόταν 
τόσα χρόνια από γνωστές αλυσίδες 
super market είχαν τελικά το δικό 
τους βαρύ κόστος και ο νοών, φυ-
σικά και νοείτω… 

Στο θέμα των παιδικών σταθμών 
η νέα διοίκηση προχώρησε γρήγο-
ρα και δυναμικά σε μία προσπάθειά 
επίλυσης του χρόνιου προβλήμα-
τος. Μάλιστα ο Δήμαρχος Βασίλης 
Θώδας δεσμεύτηκε προσωπικά ότι 
στο νέο σχολικό έτος (2020-2021) 
κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός 
δομών του δήμου και αυτό είναι 
το πρέπον και το ιδανικό. Εξήγγει-
λε μάλιστα ότι στο κτήριο του ΙΒΣΑ 
δόθηκε μία αίθουσα στο ισόγειο, οι 
τεχνικές υπηρεσίες «τρέχουν» το 
θέμα για επιπλέον αίθουσες στον 
4ο όροφο, και μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2020 η βίλα Παυλίνα θα 
γίνει νέος παιδικός σταθμός (με 
της απαραίτητες τροποποιήσεις και 
φυσικά πολεοδομικές και άλλες 
προσθήκες).

Τέλος η λειτουργία του δημο-
τικού συμβουλίου με της νέες 
ισορροπίες που δημιούργησε το 
εκλογικό σύστημα της απλής ανα-
λογικής θα πρέπει μερικές φορές 
να συνεδριάζει σε πιο συναινετικό 
κλίμα. Προφανώς όλοι οι εκλεγ-
μένοι έχουν κομματική ταυτότητα 

και αφετηρία, αλλά έχουν εκλεγεί 
πρωτίστως να επιλύσουν τα προ-
βλήματα της πόλης του Ζωγρά-
φου και μετά των κομμάτων στα 
οποία συμπορεύονται. Και φυσικά 
οι υπεροπτικές συμπεριφορές, η 
υψηλή δόση ναρκισσισμού και ο 
άκρατος και αχαλίνωτος εγωπαθής 
πολιτικός λόγος δεν βοηθάει προς 
αυτή την κατεύθυνση, αντιμάχεται 
τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Το σύνθημα ένα και μοναδικό : 
ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΟΥΛΕΙΑ και 
αφοσίωση στην πόλη που τιμωρεί 
τις αδεξιότητες και στιγματίζει την 
πολιτική υπεροψία.

 Εκτιμώ ότι είμαστε στην σωστή 
κατεύθυνση, υπάρχει το αναγκαίο 
πολιτικό θάρρος, η δύναμη της πει-
θούς, η πολιτική ευστροφία, η δι-
αρκής αγάπη για την πόλη και αυτό 
που λείπει ακόμα, αν και είναι νω-
ρίς, οι εμπλεκόμενοι να το αποδεί-
ξουν με έργα, με πολλά έργα. Ανα-
μένουμε με αγωνία όλοι να τους 
χειροκροτήσουμε και πρώτα απ΄ 
όλους τον νεοεκλεγέντα και πολλά 
υποσχόμενο μελλοντικά Δήμαρχο. 

[Αρθρογραφία]

Η Διοίκηση υποχρεούται να σηκώσει τα «μανίκια» και να αποδώσει έργο χειροπιαστό 

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Α Π Ο Ψ Η

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!!!

Ω Ρ Α  Γ Ι Α  Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α
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[Αθλητισμός]

Μ ε επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος 
από την ομάδα του Ηλυσιακού (μαζί 

με το Δήμο Ζωγράφου) το Τουρνουά Υδατο-
σφαίρισης «Άρης Γκλιάτης», με την συμμε-
τοχή 8 εφηβικών ομάδων, που τελεί υπό την 
έγκριση της ΚΟΕ.

Η ομάδα του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου επι-
βλήθηκε με 12-3 του Εθνικού Πειραιά στον 
μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, επιβάλλο-
ντας από την αρχή το ρυθμό της.

Αυτήν ήταν η δεύτερη φορά που ο ΑΟΠΦ 
κατακτάει την πρώτη θέση στο τουρνουά, 
μετά από εκείνη το 2017.

Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, η ΑΕ 
Χαϊδαρίου επικράτησε με 15-12 του ΓΣ Πε-
ριστερίου και πήρε το χάλκινο μετάλλιο

Από εκεί και πέρα, την πέμπτη θέση πήρε 
η ομάδα μας που επιβλήθηκε με 10-6 του 

ΑΝΟ Γλυφάδας, ενώ την έβδομη θέση κατέ-
λαβε ο ΑΝΟ Μεταμόρφωσης, επικρατώντας 
με 10-5 του Ιωνικού Νίκαιας.

Πολυτιμότερος παίκτης του 
τουρνουά αναδείχθηκε ο 
Αλέξανδρος Μπελέσης 
του Εθνικού Πειραιά, 
πρώτος σκόρ ερ ο Ηλίας 
Γιαννόπουλος του ΓΣ 
Περιστερίου, ενώ καλύ-
τερος τερματοφύλακας ο 
Γαρύφαλλος Δραγώνας 
του ΑΟΠΦ.

Θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε τους χορηγούς μας 
(PETROGAZ, ATHENS PRINT, 
BLUE STAR FERRIES, TURBO,ATLAS 
SPORT, ANODOS ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΚΡΙΝΟΣ 

clean,Ψητοπωλείο  Καλογιάννης, ΣΕΡΜΠΕ-
ΤΙΑ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗ, BAIRRO, Φυσικοθεραπεία 

Χατζηγεωργίου, Τεχνικό Γρα-
φείο Α. Βόρδος και τα super 

market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) τις 
ομάδες που αγωνίστηκαν, 
όσους βοήθησαν στην δι-
οργάνωση του τουρνουά 
του Άρη και ειδικά τους 
μικρούς αθλητές των 
τμημάτων Παίδων και 

Κορασίδων που πρόσφε-
ραν γραμματειακή υπο-

στήριξη, όσους ενίσχυσαν 
τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα 

του τουρνουά του Άρη προσφέρο-
ντας από το υστέρημά τους στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του δήμου μας και φυσικά 

να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Ζωγρά-
φου κύριο Βασίλη Θώδα, τον Πρόεδρο του 
ΝΠΔΔ κύριο Γιώργο Γιαννακόπουλο, όπως 
και τον Δημοτικό Σύμβουλο του δήμου μας, 
πρώην αντιπρόεδρο ΝΠΔΔ κύριο Πανα-
γιώτη Γκρέκα που και μας τίμησαν με την 
παρουσία τους και βράβευσαν τις νικήτριες 
ομάδες και τους διακριθέντες αθλητές.

Σας περιμένουμε όλους το 3ημερο 29 
Νοέμβρίου - 1 Δεκεμβριου στο Τουρνουά 
12 ομάδων Μίνι Παίδων και Μίνι Κορασί-
δων προς τιμή της   νεαρής αθλήτριας μας 
Κωνσταντίνας Αργυροπούλου - Κανακά-
κη που μας άφησε τόσο νωρίς. Και αυτό το 
τουρνουά θα έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα 
και θα μαζευτούν είδη πρώτης ανάγκης για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζω-
γράφου.

Με επιτυχία η διεξαγωγή της διοργάνωσης θεσμού της πόλης μας
3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ «ΑΡΗΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ»
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[Χρονογράφημα]

Ο Παντελής μπαίνει χαμογε-
λαστός στο καφενείο και 

πάει κατευθείαν στο τραπέζι, 
όπου είχε ήδη αράξει ο Περικλής.

ΠΕΡ: Βρε καλώς τον φίλο, πολύ 
χαρούμενο σε βλέπω.

ΠΑΝ: Και γιατί όχι, αφού έχουμε 
την υγειά μας δεν υπάρχει λόγος 
να είμαστε στραβωμένοι.

ΠΕΡ: Καλά ό,τι πεις.

ΠΑΝ: Τι γίνεται πώς τα βλέπεις 
τα πράγματα; Μπάχαλο στο 
Δήμο μαθαίνω.

ΠΕΡ: Εγώ δεν βλέπω κανένα 
μπάχαλο αντιθέτως, βλέπω οργά-
νωση και δουλειά.

ΠΑΝ: Μάλιστα… δηλαδή οι 
υπάλληλοι του Δήμου που λένε 
ότι λόγω των μετακινήσεων της 
νέας Διοίκησης έχει δημιουργηθεί 
χάος στις υπηρεσίες είναι τρελοί ή 
δολοπλόκοι;

ΠΕΡ: Άντε πάλι τα ίδια… Μπο-
ρεί ρε Παντελή και να είναι τι να 
σου πω. Εγώ βλέπω επιτέλους τις 

υπηρεσίες να λειτουργούν και μια 
Διοίκηση που συνεργάζεται αρμο-
νικά για το καλό της πόλης.

ΠΑΝ: Ναι και τώρα ξύπνησες. 
Εγώ να δω έτσι όπως κάνατε την 
οικονομική υπηρεσία πώς θα βγά-
λετε προϋπολογισμό.

ΠΕΡ: Περίμενε και θα δεις.

ΠΑΝ: Εδώ θα είμαστε και θα τα 
λέμε φίλτατε αλλά προβλέπω 
μπάχαλο.

ΠΕΡ: Τζάμπα ελπίζεις. Να σε ρω-

τήσω κάτι άλλο;

ΠΑΝ: Μάλιστα στριμώχτηκες και 
αλλάζεις κουβέντα.

ΠΕΡ: Καθόλου απλώς έχω απορία 
ο «γάμος» πώς πάει;

ΠΑΝ: Ποιος γάμος;

ΠΕΡ: Καλέ του Παναγιώτη και 
της Τίνας.

ΠΑΝ: Μάλιστα δηλαδή όταν 
συνεργάζεστε εσείς ανοιχτά με 
παρατάξεις της κεντροαριστε-

ράς είναι αγαστή συνεργασία για 
το καλό του τόπου, όταν άλλες 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
τυγχάνει να ψηφίζουν κοινά σε 
κάποια θέματα πρόκειται για 
«γάμο», «πληρωμή προεκλογικών 
γραμματίων» και άλλα τέτοια ευ-
φάνταστα.

ΠΕΡ: Συ είπας αγαπητέ για γραμ-
μάτια, αλλά νομίζω είναι προ-
φανές ούτως ή άλλως. Πάντως 
τζάμπα το κάνατε, όπως είδατε 
ο Παναγιώτης έχασε τη θέση του 
ΣΠΑΥ.

ΠΑΝ: Χαχαχα συνεχίζεις… τέ-
λος πάντων. Πάντως αυτό με τον 
ΣΠΑΥ μάλλον έτσουξε η αλήθεια 
είναι. Πάντως δεν μπορείς να πεις 
το πήρε ψύχραιμα.

ΠΕΡ: Ναι δεν μπορώ να πω κύρι-
ος. Τώρα να δούμε τι θα κάνει, θα 
συνεχίσει να δηλώνει παρών και 
ότι το 2023 θα του «παραδοθεί» 
το τιμόνι του Δήμου ή θα ιδιωτεύ-
σει.

ΠΑΝ: Τι να σου πω ίδωμεν.

(Οι δύο φίλοι το έριξαν στο τάβλι 
πίνοντας τον καφέ τους. Μετά 
από μερικές παρτίδες που με 
4αρες και 6αρες ο Περικλής σά-
ρωσε τον Παντελή, εκείνος έκρι-
νε πως είχε έρθει η ώρα να ξαναρ-
χίσει την κουβέντα)

ΠΑΝ: Πάντως φίλε το deadline 
του δημάρχου πλησιάζει.

ΠΕΡ: Τι εννοείς;

ΠΑΝ: Δεν είχε πει ότι μέχρι τον 
Δεκέμβριο θα βάλει όλα τα παιδιά 
στους Παιδικούς σταθμούς;

ΠΕΡ: Είπε ότι δεν θα μείνει κα-
νένα παιδί εκτός το σχολικό έτος 
2020 – 21.

ΠΑΝ: Εγώ τον είχα ακούσει να 
λέει ότι όλα τα παιδιά  που έχουν 
καταθέσει αίτηση θα βρουν μία 
θέση στις δομές μέχρι τέλος του 
έτους.

ΠΕΡ: Καλά περίμενε και θα δεις 
αφού το είπε θα το κάνει. Ο Βασί-
λης όταν λέει κάτι το κάνει.

ΠΑΝ: Μάλιστα, για να το λες εσύ.

Ζωγραφιώτικο καφενείο

Γράφει η
Τριανταφυλλιά Κεσπερή

Ε ίναι κατανοητό ότι κάθε 
γονιός επιθυμεί το καλύτε-

ρο για το παιδί του. Υπάρχουν 
όμως φορές που οι υπέρμε-
τρες και παράλογες προσδοκί-
ες των γονέων το επιβαρύνουν 
ανεπανόρθωτα ψυχικά, συναι-
σθηματικά και σωματικά επι-
φέροντας τα εντελώς αντίθετα 
αποτελέσματα τόσο στην υγεία 
του όσο και στην ισορροπία 
του. Ως επακόλουθο, δημιουρ-
γήσαμε έναν αγχώδη καταπιε-
σμένο ενήλικα άρρωστο ψυχι-

κά που δεν είναι ανεξάρτητος 
ούτε χαρούμενος γιατί δεν του 
επιτρέψαμε να είναι ο υγιής 
εαυτός του. Επί παραδείγματι, 
η απαίτησή μου το παιδί μου να 
είναι πάντα χαρούμενο, πάντα 
το πρώτο, πάντα να με ακού-
ει, ΤΟ ΒΛΑΠΤΕΙ! Ας πούμε, 
όταν πρόκειται να σπουδάσει, 
υπάρχουν γονείς που επιμέ-
νουν επειδή «εκείνοι ξέρουνε 
καλύτερα» να μη σπουδάσει το 
παιδί αυτό για το οποίο γεννή-
θηκε και το κάνει ευτυχισμένο, 
αλλά να σπουδάσει την δουλειά 
των ονείρων των γονιών του ή 
να αναλάβει οπωσδήποτε το 
γραφείο του πατέρα του ώστε 
η επιχείρηση να μείνει οικο-
γενειακή, ανεξαρτήτως που το 
παιδί δυστυχεί επειδή πιέζε-
ται για να μην «κακοκαρδίσει» 
τους φόβους και τις προσδο-
κίες των γονιών του. Σύμφω-
να με τον Καρλ Γιούνγκ «Το 
βαρύτερο φορτίο για ένα παιδί 
είναι η ζωή που δεν έζησαν οι 
γονείς του». Ήδη πριν γεννηθεί 
το παιδί έχουμε προσδοκίες 
να είναι υγιέστατο, πανέξυπνο, 

ταλαντούχο, ευγενικό … κι ο 
κατάλογος δεν έχει τελειωμό. 
Ναι, δεν πρέπει να είμαστε 
ανεύθυνοι, να μην δίνουμε 
σημασία, αλλά ούτε και 
να του «φορτώνουμε» 
τα δικά μας προσωπικά 
όνειρα που δεν εκπλη-
ρώσαμε. Ας πρυτανεύ-
σουν η ισορροπία και 
η λογική. Με βάση 
το αναπτυξιακό στά-
διο του παιδιού, την 
προσωπικότητά του, 
το νοητικό του επίπεδο, 
τα ταλέντα του… θα 
πρέπει να «καθοδη-
γούμε»- συμβουλεύ-
ουμε το παιδί, και να 
μην επιλέγουμε εμείς 
με γνώμονα τις υπερ-
βολικές προσδοκίες μας. 
Αξία έχει να μεγαλώσει το 
παιδί με αγάπη κι ανιδιο-
τελή αποδοχή στην οικο-
γένειά του και να νιώθει 
υγιές, ισορροπημένο 
κι ελεύθερο να κάνει 
τις δικές του επιλογές 
μεγαλώνοντας.

Προσδοκίες γονέων: φίλος ή εχθρός;
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Σ τον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας, που διεξήχθη την 

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, ο αθλη-
τικός σύλλογός ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ, συμμετεί-
χε με πολλές αθλήτριες και 
πολλούς αθλητές, οι επιδό-
σεις των οποίων απέδειξαν 
για άλλη μια φορά το υψηλό 
αθλητικό τους επίπεδο και 
επιβεβαίωσαν τη σημαντι-
κή προσπάθεια που συντε-
λείται στις Ακαδημίες.

Ξεχώρισε η διπλή επι-
τυχία των πρωταθλητών 
Xαράλαμπου Πιτσόλη και 
Παναγιώτας Βλαχάκη που 
κατέλαβαν την 3η θέση 
και οι δύο, στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Μαραθωνίου 
Δρόμου Ανδρών – Γυναι-
κών, προσφέροντας ηθική 

ικανοποίηση στους προπονητές και τη 
Διοίκηση του ΓΑΣ Ιλισός αλλά και τους 
πολίτες του Ζωγράφου.

Πηγή: dznews.gr

[Κοινωνία]

Ο δήμαρχος Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης Γιάννης Κων-

σταντάτος εξελέγη πρόεδρος του 
Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυ-
ξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) στις 19 Νοεμ-
βρίου. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο 
δήμαρχος Ηλιούπολης, Γιώργος 
Χατζηδάκης. Τακτικό Μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του 
ΣΠΑΥ, εξελέγη ο αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προ-
στασίας  Κρωπίας Θεόδωρος Γρί-
βας. 

Αναπληρωματικό μέλος εξε-
λέγη ο δημοτικός σύμβουλος 
Ζωγράφου (παρ. δημάρχου) Λά-
μπρος Γούμενος. Στην εκλογική 
διαδικασία συμμετείχαν οι 20 από 
τους 22 εκλέκτορες-μέλη του Δ.Σ. 
του ΣΠΑΥ, εκ των οποίων από 
τον Δήμο Ζωγράφου, ο δήμαρχος 
Βασίλης Θώδας και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Λάμπρος Γούμενος και 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει 
τα ηνία του ΣΠΑΥ εν μέσω κρίσης 
καθώς αμφισβητείται  το έργο της 
απερχόμενης διοίκησης του Βα-
σίλη Βαλασόπουλου (τέως προ-
έδρου ΣΠΑΥ και τέως δημάρχου 
Ηλιούπολης) και του Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου (τέως αντιπροέ-
δρου ΣΠΑΥ και δημοτικού συμ-
βούλου Ζωγράφου).

Ειδικότερα, ο Δήμος Γλυφάδας 
εκ των πλουσιότερων Δήμων-με-
λών του Συνδέσμου, έχει εκφρά-
σει την πρόθεσή του να αποχωρή-
σει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 

Γλυφάδας της 13ης Νοεμβρίου, 
ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικο-
λάου και οι δημοτικοί του σύμ-
βουλοι επέκριναν δριμύτατα το 
έργο της απερχόμενης διοίκησης, 
αποφασίζοντας να δώσουν μια πί-
στωση χρόνου στη νέα διοίκηση 
πριν διαβούν τον Ρουβικώνα της 
αποχώρησης από το Σύνδεσμο. 
Στο σχετικό ψήφισμα που υιοθε-
τήθηκε ομόφωνα (με δύο αποχές) 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «από 
το έτος 2014 έως σήμερα, δηλαδή 
σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, 
ο Δήμος Γλυφάδας έχει ενισχύσει 
τον προϋπολογισμό του ΣΠΑΥ με το 
ποσό των 699.975,54 €, όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία της αρμόδι-
ας Οικονομικής Υπηρεσίας. Παρά 
το μεγάλο κόστος συμμετοχής για 
τον Δήμο μας και κατ’ επέκταση για 
τους δημότες του στον Σύνδεσμο, ο 
τελευταίος δεν λειτουργεί με τρό-

πο που να προκύπτει με ξεκάθαρο 
τρόπο ότι εξυπηρετεί τους καταστα-
τικούς σκοπούς του, καθόσον φαί-
νεται ότι έχει περιοριστεί σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια η προ-
σπάθεια για την ανάπτυξη και προ-
στασία του Υμηττού, έχει μειωθεί 
η ερευνητική δραστηριότητα και 
έχουν περιοριστεί οι διαδημοτικές 
επιχειρηματικές και αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες. Εξαιτίας των ανω-
τέρω, οι δημότες της Γλυφάδας, 
όπως και της ευρύτερης περιοχής, 
δεν έχουν εισπράξει τα τελευταία 
χρόνια αντίστοιχη με τα προηγού-
μενα χρόνια ωφέλεια από την συμ-
μετοχή του Δήμου τους στον Σύν-
δεσμο υπό τη μορφή της ανάδειξης 
του περιαστικού φυσικού περιβάλ-
λοντος ή της ενεργού συμμετοχής 
τους σε δράσεις περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης ή καθ’ οιονδή-
ποτε άλλο τρόπο».

Η δυσαρέσκεια προς την δι-
οίκηση Βαλασόπουλου-Αγγελό-
πουλου υπερβαίνει τα όρια της 
Γλυφάδας. Μεταξύ των δυσαρε-
στημένων, ο επικεφαλής της Εθε-
λοντικής Ομάδας Δασοπροστασί-
ας –Δασοπυρόσβεσης Βύρωνα 
Σταύρος Σαλαγιάννης, μιας από 
τις πλέον σημαντικές στον Υμηττό, 
εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του 
προς τον δήμαρχο Γλυφάδας για 
την κριτική του προς τον ΣΠΑΥ. Ο 
κ. Σαλαγιάννης υποστηρίζει ότι η 
απερχόμενη διοίκηση έδειξε «πλή-
ρη αδιαφορία» για τις εθελοντικές 
ομάδες του Υμηττού, τονίζοντας ότι 
«η διαφορά σε σχέση με την προε-
δρία Χαρδαλιά, ήταν αισθητή».

Η κρίση είναι και οικονομική 
καθώς ενώ η απερχόμενη διοίκη-
ση Βαλασόπουλου-Αγγελόπουλου 
παρέλαβε αποθεματικό 800.000 

ευρώ (από τη διοίκηση Χαρδαλιά 
στο τέλος του 2014), παρέδωσε 
υπόλοιπο μόλις 150.000 ευρώ στη 
νέα διοίκηση Κωνσταντάτου-Χα-
τζηδάκη.

Έτσι η πρόκληση είναι τεράστια 
για τον νέο πρόεδρο του ΣΠΑΥ και 
δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης που καλείται να υλοποιήσει 
περισσότερα έργα από την προ-
ηγούμενη διοίκηση με λιγότερα 
χρήματα.

Μέλη του ΣΠΑΥ, κύριος σκοπός 
του οποίου είναι η προστασία του 
δάσους του Υμηττού από φυσικές 
και ανθρωπογενείς αιτίες, είναι οι 
Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Βάρης - 
Βούλας – Βουλιαγμένης, Βύρωνα, 
Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρού-
πολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, 
Καισαριανής, Κρωπίας, Παιανίας 
και Παπάγου – Χολαργού.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Δυσαρέσκεια για τη διοίκηση Βαλασόπουλου-Αγγελόπουλου

Τα μέλη της νεοεκλεγείσας Εκτελεστικής Επιτροπής, από αριστερά: Λάμπρος 
Γούμενος, Γιάννης Κωνσταντάτος, Γιώργος Χατζηδάκης και Θεόδωρος Γρίβας.

Η απερχόμενη διοίκηση της οποίας το έργο αμφισβητείται:
Οι τέως πρόεδρος και αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ, αντίστοιχα, 
Βασίλης Βαλασόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Γ ια άλλη μία χρονιά ο ΣΑΠΠΑΖ έδωσε δυναμι-
κών παρών στην κορυφαία διοργάνωση των 

μαραθωνοδρόμων ανά τον κόσμο ήτοι στον 37ο 
Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας με πάνω από 40 
συμμετοχές (Κυρίως στην διαδρομή των 42Km).

Ο εν λόγω σύλλογος αποτελούμενος από αν-

θρώπους που τους ενώνει η κοινή τους αγάπη 
για το τρέξιμο, την σωματική άσκηση και την 
ψυχική ανάταση και ευεξία που αυτή επιφέρει, 
συνεχίζουν να προσφέρουν μέσα από τις αθρόες 
συμμετοχές τους σε διοργανώσεις αλλά και την 
στήριξη τοπικών αθλητικών ημερίδων. 

Δύο αθλητές του ΓΑΣ Ιλισός
στο βάθρο του Μαραθωνίου της Αθήνας!

ΣΑΠΠΑΖ - Σύλλογος Αθλουμένων Πολυτεχν/πολης - Πανεπ/λης Ζωγράφου

Πολυπληθής συμμετοχή στον 37ο 
Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας



Architects

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΙΤΣΙΟΣ

Γρίβα 38, Χαλάνδρι • Τ: 210 6830 155

Τακτοποίηση αυθαίρετων

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Μελέτες

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
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[Συνέντευξη]

Κα Καφατσάκη σε λίγες ημέρες θα 
έχουν περάσει τρεις μήνες από 
όταν παραδώσατε τα ηνία της 
πόλης μας στη Διοίκηση του νέου 
δημάρχου Βασίλη Θώδα. Αν και είναι 
νωρίς προκειμένου να υπάρξει μία 
συνολική κριτική απέναντι στη νέα 
Διοίκηση, εσείς πώς αποτιμάτε αυτά 
τα πρώτα δείγματα γραφής της;
Είναι ακόμα πολύ νωρίς για συνολική κρι-
τική. Άλλωστε ακόμα υλοποιούνται έργα 
που σχεδιάσαμε και ξεκινήσαμε εμείς 
όπως οι ασφαλτοστρώσεις με χρηματο-
δότηση της Περιφέρειας στους δρόμους 
Ιλισίων, Αυξεντίου, Εθν. Αντιστάσεως, Ού-
λωφ Πάλμε, Παπανδρέου, Γκανογιάννη, 
Ηρ. Πολυτεχνείου κλπ, οι επιστρώσεις των 
προαυλίων του 3ου Γυμνασίου-Λυκείου, 
του 2ου Δημοτικού, ΕΠΑΛ, 4ου Δημοτι-
κού,3ου Δημοτικού και 5ου Γυμνασίου και 
Λυκείου, οι νέες παιδικές χαρές Ωρίωνος, 
Αγ. Νικολάου και Θεσσαλίας 

Υπάρχουν όμως μερικές αποφάσεις που 
δεν μας βρίσκουν σύμφωνους/νες και δη-
μιουργούν προβληματισμό για την πορεία 
της διοίκησης 

Στα πρώτα δείγματα γραφής της νέας 
δημοτικής αρχής σημειώνω τα εξής:

Με το καλημέρα σας -από την δεύτερη 
ημέρα- άρχισαν οι μετακινήσεις προϊστα-
μένων και υπαλλήλων του δήμου από τις 
θέσεις τους, σε άλλες θέσεις με προσωπι-
κά και όχι αξιοκρατικά κριτήρια απόδοσης, 
γνώσεων, εμπειρίας και εξειδίκευσης των 
υπαλλήλων σε βάρος της αποτελεσματικής 
λειτουργίας των υπηρεσιών. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις δε με σοβαρές ελλείψεις στη 
δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων 
τους .

Πολύ αρνητική εντύπωση επίσης μου 
προκάλεσε η προσπάθεια του Προέδρου 
της Ανωνύμου Εταιρίας του Δήμου που δι-
αχειρίζεται το κυλικείο του νεκροταφείου, 
τα parking κλπ κ. Κουφού, να του εκχω-
ρηθούν από το διοικητικό συμβούλιο, όλες 
οι αρμοδιότητες δηλ. ο ίδιος μόνος του 
χωρίς απόφαση ΔΣ να αναθέτει έργα, να 
απολύει, να προσλαμβάνει, να διαχειρίζε-
ται τις δικαστικές υποθέσεις, να παραιτεί-
ται από δίκες κλπ. Αυτό φυσικά συνάντησε 
την αντίδραση και των άλλων παρατάξεων. 

Ποια η γνώμη σας για τη διεύρυνση 
της νέας Διοίκησης δεξιά αλλά 
κυρίως κεντροαριστερά; ήταν κάτι 
που αναμένατε ή σας εξέπληξε;
Δεν με εξέπληξε καθόλου. Η όποια έκπλη-
ξη υπήρξε στο δεύτερο γύρο των δημοτι-
κών εκλογών, όταν έσπασε μια πολιτική 
παράδοση που ίσχυε στην πόλη μας από 

την μεταπολίτευση και μετά. Σε όλες τις δη-
μοτικές εκλογές υπήρχε ένα μέτωπο όλων 
των κεντροαριστερών δυνάμεων απένα-
ντι στη Δεξιά. Και όχι γενικά τη Δεξιά. Τη 
Δεξιά που η δημοτική της έκφραση άρχιζε 
και τελείωνε με την κυριαρχία του κ. Κα-
ζάκου. Στις τελευταίες εκλογές είδαμε την 
πλήρη ανατροπή αυτής της λογικής τουλά-
χιστον από τα σχήματα που πήραν μέρος 
στις εκλογές. Και αυτό επισημοποιήθηκε 
με την μετεκλογική στάση αυτών των πα-
ρατάξεων, την ενοποίηση τους με την πα-
ράταξη του κ. Θώδα και την τοποθέτηση 
των επικεφαλής κ. Παπακωνσταντίνου στη 
θέση Αντιδημάρχου και του κ. Γιαννακό-
πουλου στη θέση του Προέδρου του Νο-
μικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού.

Τι ήταν αυτό κατά τη γνώμη σας που 
οδήγησε στο εκλογικό αποτέλεσμα 
της 2ας Ιουνίου που ανέδειξε νικητή 
τον κ. Θώδας;
Ήταν αρκετοί οι λόγοι αλλά επειδή το απο-
τέλεσμα ήταν οριακό με πολύ μικρή διαφο-
ρά ψήφων, ο κάθε λόγος ήταν σημαντικός 
και αρκούσε να καθορίσει το αποτέλεσμα. 

Θα εντοπίσω τρεις κύριες αιτίες:
Η πρώτη ήταν η γενικότερη πολιτική συ-

γκυρία. Οι δημοτικές εκλογές έγιναν μαζί 
με τις ευρωεκλογές και λίγες μέρες πριν 
τις βουλευτικές. Πολύς κόσμος ψήφισε 
με βάση γενικά πολιτικά κριτήρια και όχι 
αυτοδιοικητικά. Η δεύτερη ήταν αυτό που 
σας ανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση 
σας και η τρίτη ήταν η δική μας αδυναμία 

να προβάλλουμε και να επικοινωνήσουμε 
σωστά τόσο αυτά που κάναμε όσο και τις 
δυσκολίες που συναντήσαμε όλη αυτή την 
περίοδο. Μιλώ για δυσκολίες και δικές μας 
αδυναμίες να ενημερώσουμε και να ενερ-
γοποιήσουμε τους κατοίκους του Δήμους 
μας. Για παράδειγμα στο μεγάλο πρόβλημα 
της καθαριότητας ποιος ήξερε ότι παραλά-
βαμε μία υπηρεσία καθαριότητας χωρίς 
μηχανήματα, με παλιά απορριμματοφόρα, 
και λίγους εργαζόμενους Ποιος έμαθε ότι 
αγοράσαμε 3 νέα απορριμματοφόρα, σά-
ρωθρα, καδοπλυντήριο και ότι οι 60 νέοι 
μόνιμοι εργαζόμενοι που περιμέναμε ήρ-
θαν στο Δήμο το Νοέμβριο του 2019 δηλα-
δή με καθυστέρηση 2χρόνων ( με ευθύνη 
του ΑΣΕΠ), ώστε να λειτουργεί πιο αποτε-
λεσματικά η υπηρεσία καθαριότητας

Έχετε κατηγορηθεί ότι συμπράττετε 
με τον κ. Αγγελόπουλο και την 
παράταξή του τόσο μετεκλογικά σε 
επίπεδο δημοτικού συμβουλίου όσο 
και προεκλογικά στο δεύτερο γύρο 
των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Τι απαντάτε;
Το ποιος συμπράττει με ποιον είναι μια 
πονεμένη ιστορία και μπορεί ο καθένας 
να λέει ότι θέλει. Ευτυχώς τα γραπτά μέ-
νουν… Και υπάρχουν γραπτές συμφωνί-
ες, ορισμοί αντιδημάρχων και το μοίρασμα 

«Σε όλες τις δημοτικές εκλογές υπήρχε ένα μέτωπο όλων 
των κεντροαριστερών δυνάμεων απέναντι στη Δεξιά. 

Και όχι γενικά τη Δεξιά. Τη Δεξιά που η δημοτική της 
έκφραση άρχιζε και τελείωνε με την κυριαρχία του

κ. Καζάκου. Στις τελευταίες εκλογές είδαμε την πλήρη 
ανατροπή αυτής της λογικής, τουλάχιστον από τα 

σχήματα που πήραν μέρος στις εκλογές»

Τ Ι Ν Α  Κ Α Φ Α Τ Σ Α Κ Η

«Θα είμαι παρούσα και στις 
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ρόλων. Όλοι γνωρίζουν ότι στα πέντε χρό-
νια που ήμουν Δήμαρχος αυτός που μου 
έκανε αντιπολίτευση και μάλιστα σκλη-
ρή, ήταν ο κ. Αγγελόπουλος. Από εκεί και 
πέρα στη λειτουργία του Δημοτικού Συμ-
βούλιου, είναι λογικό να συμπίπτουμε να 
συμφωνούμε, σε μια σειρά θέματα. Αλλά 
αυτό συμβαίνει και με τις υπόλοιπες πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης. Πρέπει όμως 
να υπολογίσετε και τον εξής πολύ σοβαρό 
παράγοντα. Μετά τις βουλευτικές εκλογές 
η κυβέρνηση ήρθε και ανέτρεψε πλήρως 
τη λογική της απλής αναλογικής με την 
οποία έγιναν οι Δημοτικές εκλογές. Έτσι ο 
κος Θώδας έλαβε στις εκλογές το 22% των 
εδρών του Δημοτικού Συμβούλιου, έρχε-
ται όμως η κυβέρνηση και του δίνει πλει-
οψηφία 3/5 σε κάθε εκτελεστικό όργανο 
του Δήμου, παίρνοντας τις αρμοδιότητες 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Απέναντι σε 
αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει και η 
αντιπολίτευση να δράσει με τρόπο που δι-
ασφαλίζει τα δικαιώματα της. 

Στο προηγούμενο τεύχος της 
εφημερίδας μας ο κ. Θώδας είχε 
δηλώσει ότι κανένα παιδί δεν θα 
μείνει εκτός παιδικών σταθμών τη 
σχολική χρονιά 2020 - 2021. Πώς 
κρίνετε τη δήλωση αυτή; Είναι 
κατά τη γνώμη σας εφικτό αυτό, με 
δεδομένο ότι το ζήτημα των παιδιών 
που έμεναν εκτός δομών ήταν κάτι 
που ως δήμαρχος αντιμετωπίσατε 
επανειλημμένως.

Το ευχόμαστε και θα βοηθήσουμε με κάθε 
τρόπο. Οι ανάγκες έχουν πολλαπλασια-
στεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Από 
την άλλη το θεσμικό πλαίσιο έχει γίνει 
απαγορευτικό στο να μπορείς να δώσεις 
άμεσες λύσεις. Πριν μια 10ετία μπορούσες 
να ενοικιάσεις μια μονοκατοικία, να την 
επιδιορθώσεις να προσλάβεις προσωπικό 
και να πάρεις τα παιδιά. Σήμερα υπάρχουν 
προδιαγραφές για την αδειοδότηση των 
παιδικών σταθμών που για την πόλη μας 
είναι σχεδόν απαγορευτικές για μία τέτοια 
άμεση λύση. Από την άλλη για να φτιάξεις 
ένα καινούργιο παιδικό σταθμό αν έχεις το 
χώρο και τα χρήματα (που ο Δήμος μας τα 
έχει) θα χρειαστούν 4-5 χρόνια τουλάχι-
στον. 

Εμείς μετά την αύξηση των αιτήσεων εί-
χαμε προγραμματίσει άμεσα να ανοίξουμε 
6-7 νέες αίθουσες σε ένα ακόμα όροφο 
στον ΙΒΣΑ(στην οδό Κρίνων), να αξιοποι-
ηθεί το οικόπεδο της οδού Καλαβρύτων, 
να επισκευαστούν οι εγκαταστάσεις που 
στέγασαν το 1ο και 19ο σχολείο ώστε να 
φιλοξενήσει τάξεις της δίχρονης προσχο-
λικής αγωγής / δεδομένου ότι οι παιδικοί 
σταθμοί και η δίχρονη προσχολική αγωγή 
είναι συγκοινωνούντα δοχεία 

Στη διάρκεια της θητείας μας εξασφα-
λίσαμε την χρηματοδότηση από την περι-
φέρεια Αττικής ολοκληρώσαμε τις μελέτες 
και ξεκινήσαμε τον διαγωνισμό για την κα-
τασκευή νέου παιδικού σταθμού στην οδό 
Γαλήνης. 

Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για να μπορεί να προχωρήσει 
η κατασκευή του νέου σταθμού στη Φιλο-
νόης (δυναμικότητας 200 -250 βρεφών και 
νηπίων)

Εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση και 
έχει ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια από 
την ΚΤΥΠ ΑΕ για την δημιουργία συγκρο-
τήματος νηπιαγωγείων στην οδό Μακρυ-
γιάννη.

Αυτά παραδώσαμε στον κο Θώδα Ελπί-
ζουμε να τα αξιοποιήσει έγκαιρα.. 

Πρόσφατα ανοίξατε γραφεία 
της παράταξής σας, δείχνοντας 

διατεθειμένη να συνεχίσετε να 
δηλώνετε παρούσα στα τοπικά 
δρώμενα. Αυτό μπορεί να εκληφθεί 
και ως ντε φάκτο νέα υποψηφιότητά 
σας για το δημαρχιακό θώκο το 2023;
Είμαι επικεφαλής της μεγαλύτερης παρά-
ταξης στο ΔΣ. Είναι ζήτημα ευθύνης απέ-
ναντι στο σχεδόν 50% που με ψήφισε να 
είμαι παρούσα. Πιστεύω ότι έχουμε δώσει 
δείγματα γραφής στους κατοίκους αυτής 
της πόλης για το ότι είμαι και είμαστε συνε-
πείς στις δεσμεύσεις μας και σε ότι έχουμε 
υποσχεθεί να κάνουμε. Θα είμαι παρούσα 
και στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

[Συνέντευξη]

C
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D

Τ Ε Ω Σ  Δ Η Μ Α ΡΧΟΣ  Ζ Ω Γ ΡΑΦ ΟΥ

επόμενες δημοτικές εκλογές»
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[Συνέντευξη]

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας 
από την μέχρι σήμερα λειτουργία 
του δημοτικού συμβουλίου με το 
καινούργιο εκλογικό σύστημα. 
Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το 
παρελθόν;
Βρισκόμαστε ήδη δυόμιση μήνες μετά την 
έναρξη της νέας θητείας του δημοτικού 
συμβουλίου της πόλης μας. Χρόνος, για 
άλλους λίγος προκειμένου να βγουν τα 
πρώτα συμπεράσματα, για εμάς αρκετός 
για να καταλάβουμε την περπατησιά του 
νέου δημοτικού συμβουλίου, της νέας δι-
οίκησης του δήμου Ζωγράφου. 

Με μια πρώτη ανάγνωση κάποιος θα 
μπορούσε να σκεφτεί η ύπαρξη πολλών 
παρατάξεων και η έλλειψη απόλυτης πλει-
οψηφίας της διοίκησης σχηματίζει ένα και-
νούριο τοπίο. Στην ουσία όμως για όποιον 
μπορεί να παρακολουθήσει είναι βέβαιο, 
ότι εύκολα θα διαπιστώσει αυτό που για 
χρόνια άλλωστε είναι δεδομένο. 

Ότι σε όσα κομμάτια και να σπάσουν, οι 
παρατάξεις που καλύπτονται με «ανεξάρ-
τητους» δήθεν αυτοδιοικητικούς μανδύες, 
προκειμένου να υφαρπάξουν την ψήφο 
και την εύνοια των δημοτών, είναι σαφέ-
στατη η κοινή τους πολιτική πορεία μέσα 
στο δημοτικό συμβούλιο. 

Δεν είναι υπερβολή να πούμε αυτό που 
χρόνια άλλωστε γίνεται αντιληπτό, πολ-
λές παρατάξεις μεν, δυο οι πολιτικές που 
συγκρούονται μέσα σ αυτό. Από την μια, 
η υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων 
και από την άλλη η πλήρης υποταγή στις 
κατευθύνσεις της κυβέρνησης της Ε.Ε. 

Εμείς πάντως δεν αλλάξαμε. 
Επίσης για κάποιες παρατάξεις έγινε 

αυτό που χρόνια λέγαμε, ότι «αν δεν ται-
ριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε»! 

Το θεσμικό πλαίσιο που μπορεί να 
δραστηριοποιηθεί μία δημοτική 
αρχή είναι συγκεκριμένο. Τι θα 
άλλαζε για την καθημερινότητα των 
δημοτών εάν ήταν πρώτη δύναμη η 
παράταξή σας, με δεδομένο ότι με 
την απλή αναλογική δεν θα είχατε 
την πλειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου και με δεδομένο ότι 
είστε αρνητικοί σε συμπράξεις και 
συνεργασίες.
Νομίζω ότι το παράδειγμα των 5 δήμων 
που είχαν την προηγούμενη πενταετία 
κομμουνιστές στην δημοτική αρχή (Πά-
τρας, Καισαριανής, Πετρούπολης, Χαϊδα-
ρίου, Ικαρίας), είναι ένα δείγμα στην πράξη 
αυτού που λέμε λαϊκή αντιπολίτευση. 

Για τα ίδια ζητήματα που μπαίνουν και 
στον δήμο μας οι λύσεις που δόθηκαν 
ήταν σαφώς θετικές, συμβάλλοντας στην 
καθημερινότητα των δημοτών. Ζητήματα 

που αφορούν την οικονομική ελάφρυνση 
των δημοτών στηρίζοντας το οικογενειακό 
εισόδημα, μειώνοντας δραστικά τη φορο-
λεηλασία του Δήμου, μειώνοντας τα δημο-
τικά τέλη στο ύψος που οι δημότες έχουν 
χάσει το εισόδημα τους. Θα χτυπήσουμε 
την ανταποδοτικότητα. 

Δεν μπορεί ο Ζωγραφιώτης να πληρώ-
νει για τα πάντα στις υπηρεσίες πολιτι-
σμού, αθλητισμού, πρόνοιας κλπ. Θα κα-
ταργούσαμε τα τροφεία στους παιδικούς 
σταθμούς. Προτεραιότητα στις κοινωνικές 
δομές του Δήμου, στα σχολεία, στους παι-
δικούς σταθμούς, ενισχύοντάς τες. Θα ιε-
ραρχήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις 
τα ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά τις χρήσεις 
γης και τους ελεύθερους χώρους που 
υπάρχουν. Και όλα αυτά προφανώς με τον 
ζωγραφιώτικο λαό πρωταγωνιστή και όχι 
παρατηρητή. 

Γνωρίζουμε καλά ότι τα παραπάνω κερ-
δίζονται με αγώνες, με διεκδίκηση από το 
κεντρικό κράτος. 

Με όλες αυτές τις φιλολαϊκές προτάσεις 
και τομές που θα εισάγαμε στο δημοτικό 
συμβούλιο θα ήταν απορίας άξιον τί θα 
έπρατταν οι υπόλοιπες παρατάξεις μέσα σε 
αυτό. Εμείς πάντως δεν θα κάναμε βήμα 
πίσω από την υπεράσπιση των λαϊκών 
συμφερόντων και αναγκών. 

Ιδεολογικά το δικό σας μοντέλο 
διοίκησης είναι απλή αναλογική 
χωρίς όρους και όρια. Θα μπορούσε 
στην πράξη να εφαρμοστή στην 
Πόλη μας με δεδομένο ότι με το 
ισχύον νόμο οι συμπράξεις που 
έγιναν στηλιτεύτηκαν από όλη την 
αντιπολίτευση;
Από την πρώτη στιγμή είχαμε τοποθετηθεί 
σχετικά με την απλή αναλογική, βάζοντας 

στο επίκεντρο όμως ποια είναι η στόχευση 
του νομοσχεδίου του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.

Ότι η τότε κυβέρνηση, αλλού το πήγαι-
νε! Ήθελε ένα πάγιο δημοκρατικό αίτημα, 
αυτό της απλής αναλογικής, με τα δημοψη-
φίσματα, τις Επιτροπές Διαβούλευσης και 
τα λοιπά, που περιέχονται στο νομοσχέδιο, 
να τα χρησιμοποιήσει ως Δούρειο Ίππο, 
προκειμένου να ξεγελάει τους εργαζό-
μενους, να αποσπάσει τη συναίνεση του 
λαού στην ανταποδοτική και επιχειρημα-
τική δράση των δήμων, τη φοροληστεία, 
τις κατασχέσεις περιουσιών από χρέη και 
να δημιουργήσει προϋποθέσεις πολιτικών 
συγκλίσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπε-
δο. Εμείς ταχθήκαμε υπέρ της απλής ανό-
θευτης αναλογικής, που είναι ζήτημα ισο-
τίμισης της ψήφου. Ο εκλογικός νόμος (της 
απλής αναλογικής) ισχύει για την πρώτη 
Κυριακή των εκλογών και μόνο, αυτό το 
αναφέρουμε για να μην γίνεται και στρέ-
βλωση ότι η απλή αναλογική το διαπερνά 
καθ’ ολοκληρίαν.

Στο δια ταύτα θεωρούμε ότι αν μια δι-
οίκηση ενός δήμου, διοικεί προς όφελος 
των λαϊκών οικογενειών, εφαρμόζοντας 
μια πολιτική που δεν θα χαρατσώνει τους 
δημότες αλλά πραγματικά θα είναι στήριγ-
μα στον καθημερινό αγώνα της διαβίωσής 
του (μείωση τοπικής φορολογίας, κατάρ-
γηση των τροφείων, αύξηση της συμμετο-
χής στην δαπάνη του δήμου στις σχολικές 
επιτροπές για να σταματήσουν να πληρώ-
νουν οι γονείς στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑ), μιας διοίκησης που θα διεκδικεί 
από το κεντρικό κράτος την αύξηση των 
κονδυλίων-επιχορηγήσεων και όχι την δι-
εκδίκηση κάθε φορά του να κερδίσει μια 
από τις πρώτες θέσεις στην υλοποίηση και 
στην εφαρμογή, όλων εκείνων των μέτρων 
που καθιστούν την ζωή του δημότη ασφυ-
κτική. Τότε σίγουρα θα λέγαμε ότι μπορού-

σε να εφαρμοστεί η απλή αναλογική..
Στις παρούσες συνθήκες με αυτούς τους 

συσχετισμούς στο δημοτικό συμβούλιο 
του δήμου μας κατηγορηματικά όχι. 

Μη ξεγελαστεί λοιπόν κανένας από 
άσφαιρες στηλιτεύσεις των συμπράξεων 
όπως λέτε, γιατί η ουσία είναι ότι πραγ-
ματικά συμφωνούν στα πάντα, ο τρόπος 
είναι διαφορετικός…..αν και δύο μήνες 
μετά οι εισηγήσεις σε όλα τα θέματα ου-
σίας έχουν έντονη την αύρα των αποφά-
σεων Καφατσάκη…….πλησιάζει άλλωστε 
το κυριότερο εργαλείο, ο προϋπολογισμός 
και τα δημοτικά τέλη που από μια πρώτη 
γεύση … όχι μόνο δεν αλλάζει τίποτα, αλλά 
αποδεικνύει περίτρανα, ότι έχοντας πχ ένα 
πλεόνασμα κοντά στα €4.000.000 από την 
είσπραξη του τέλους ηλεκτροφωτισμού 
και καθαριότητας και μείωση της τάξεως 
του 30% που θα μπορούσε να κάνει, δεν 
κάνει, αλλά και οι επενδύσεις του σε νέο 
στόλο μετά βίας ανέρχεται στο ποσό των € 
230.000 έχοντας σαν αποτέλεσμα κομμάτια 
της υπηρεσίας να δίνονται ή να ετοιμάζο-
νται να δοθούν σε ιδιώτες. 

Πρόσφατα η κυβέρνηση, μέσω του 
αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου που 
ψήφισε έδωσε την δυνατότητα στους 
δήμους να παραχωρήσουν σε ιδιώτες 
τις υπηρεσίας της καθαριότητας, 
του πρασίνου, τη συντήρηση 
του ηλεκτροφωτισμού και της 
καθαριότητας δημοτικών κτηρίων. 
Στο δημοτικό συμβούλιο έγινε 
συζήτηση όπου η κάθε παράταξη 
ανέπτυξε τις θέσεις της, πως 
σχολιάζετε την στάση του καθενός. 
Η πολύ πρόσφατη πείρα από το αναπτυξι-
ακό νομοσχέδιο επιβεβαιώνει περίτρανα 
όσα αναφέραμε παραπάνω. Δηλαδή το ζή-
τημα δεν είναι ποιος συμπράττει με ποιον 
ή αν μπορούν οι παρατάξεις να συμφωνή-
σουν γενικά και αόριστα. Αλλά αν μπορεί 
να υπάρχει συμφωνία στη βάση συγκεκρι-
μένης πολιτικής. 

Στο κρίσιμο ζήτημα της υποστελέχωσης 
των υπηρεσιών του δήμου και της εισόδου 
εργολάβων σε αυτές τις υπηρεσίες τόσο η 
διοίκηση όσο και οι υπόλοιπες παρατάξεις 
εκτός της Λαϊκής Συσπείρωσης και της 
Ανυπότακτης Πόλης με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο δεν εναντιώθηκαν στην είσοδο των 
ιδιωτών σε υπηρεσίες του δήμου. Και όχι 
μόνο όταν βρίσκονται στην διοίκηση κατα-
φεύγουν σε αυτή τη λύση παρουσιάζοντας 
το ως έκτακτη ανάγκη αλλά δεν διεκδικούν 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με ερ-
γασιακά δικαιώματα, δεν στηλιτεύουν τις 
πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ. 
Είδατε κάποιο τέτοιο αίτημα, κάποια ανά-
λογη θέση στα προεκλογικά προγράμματα 
των υπολοίπων παρατάξεων;

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Κ Α Ρ Α Β Ι Δ Α Σ
Επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου
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[Συνέντευξη]

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π Ι Τ Σ Ι Ο Σ
Αντιπρόεδρος ΜΑΞΙΑΔΗΖ • Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα Πολεοδομίας
Κ. Πίτσιο αναλάβατε ως εντεταλμένος 
δημοτικός σύμβουλος την υπηρεσία 
πολεοδομίας του Δήμου μας. Μιλήστε 
μας για την κατάσταση που βρήκατε 
όταν αναλάβατε.
Η πολεοδομία Ζωγράφου συγκροτείται 
από ικανά και αξιόλογα επιστημονικά 
στελέχη.

Δυστυχώς, όμως, δεν επαρκεί αριθ-
μητικά η στελέχωση της και βρίσκεται 
υπό άλλη υπηρεσία του δήμου, την τε-
χνική υπηρεσία. Επομένως υπάρχει 
συνλειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας 
και πολεοδομίας. Η γενομένη συγχώ-
νευση δεν έκανε καλό, απέτυχε και 
πρέπει πάλι να διαχωριστεί από τη δι-
εύθυνση τεχνικών υπηρεσιών.

Ποιες οι προτεραιότητες σας 
βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια 
στον τομέα σας;
Οι βραχυχρόνιες προτεραιότητες της 
πολεοδομίας είναι η ταχύτερη διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων των δημοτών, 
είτε στα προσωπικά τους αιτήματα, είτε 
στη λήψη οποιονδήποτε αποφάσεων, 
που προβληματίζουν τις υπηρεσίες, 
λόγω νομοθετικών και άλλων αμφίση-
μων διατάξεων και γενικά η απρόσκο-
πτη λειτουργία όλης της πολεοδομικής 
συγκρότησης. Για αυτό απαιτείται η 
δημιουργία αυτοτελούς διεύθυνσης και 
ενίσχυση του προσωπικού της. Έπειτα 
μακροχρόνια χρειάζεται ένα μελετημέ-
νο πολεοδομικό σχέδιο. Τέτοιο σχέδιο 
είχε εκπονηθεί επί δημαρχίας Καζάκου 
είχε τελειώσει το δεύτερο στάδιο και 
στο τελευταίο στο τρίτο δηλαδή απενερ-
γοποιήθηκε η μελέτη από την επελθού-
σα τότε νέα διοίκηση.

Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο 
χρήσιμο θα ήταν σήμερα. Γιατί σε μία 
ολοκληρωμένη πολεοδόμηση, ανάλογη 
με τις συνθήκες και τις ανάγκες, επιλέ-
γουμε τα σημεία που πονάνε και επεμ-
βαίνουμε με τις σύγχρονες εφαρμογές, 
που έχουμε στη διάθεση μας. Τώρα εί-
ναι ανάγκη να καταφύγουμε στα λεγό-
μενα τοπικά χωρικά σχέδια, για να θε-
ραπεύσουμε πολεοδομικά θέματα και 
προβλήματα, χωρίς να έχουμε μπρο-
στά μας ολόκληρη την πολεοδομική 
ενότητα της πόλης. για αυτό απαιτείται 
μία νέα πολεοδόμηση με τις σύγχρονες 
σκέψεις, ιδέες και αντιλήψεις, που να 
δίνουν πρακτικές επιστημονικές λύ-
σεις στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. 
Βέβαια οι τελικές επιλογές και αποφά-
σεις, όπως και η ευθύνη ανήκουν στο 
δήμαρχο, εμείς απλά είμαστε θεσμικοί 
σύμβουλοι του.

Ποια κατά την γνώμη σας
είναι τα κύρια ζητήματα που θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει
η Διοίκηση του κ. Θωδα
σε βάθος 4ετιας;
Η νέα διοίκηση έχει σχέδιο και μάλιστα 
πολύ συγκεκριμένο για τα προβλήματα 
της πόλης. τα προβλήματα τα έχει κα-
ταγράψει και το τεχνικό επιτελείο και 
έχει μελετήσει σχετικές λύσεις. αυτά 
Όλα βέβαια συνεχώς βελτιώνονται και 
τα κοιτάζουμε με καινούργιο μάτι γιατί 
κάθε φορά αποκαλύπτονται καινούργια 
ζητήματα που ήταν κρυμμένα και πρέ-
πει ορισμένα από αυτά να ξανά ιδω-
θούν με νέες προοπτικές. 

Η νέα διοίκηση δίνει το βάρος της και 
σωστά στην καθαριότητα στο πράσινο 
στο περιβάλλον στην ψηφιοποίηση του 

δήμου και στις κοινωνικές δομές που 
είναι η υγεία η ανεργία οι πάσχοντες η 
τρίτη ηλικία και λοιπά.

Εδώ πρέπει να δουλέψουμε σε βάθος 
και να πάρουμε καινοτόμες αποφάσεις 
που θα αλλάξουν τη ζωή των κατοίκων 
και τη λειτουργία της πόλης ολόκληρης.

Κατά τη γνώμη μου τα ζητήματα με τα 
οποία πρέπει να ασχοληθεί η νέα διοί-
κηση αφορούν μία σειρά θεμάτων που 
αγγίζουν το σύνολο της καθημερινότη-
τας των πολιτών και τα οποία θα τα εκ-
θέσω συνοπτικά. Αναβάθμιση του στό-
λου της καθαριότητος. Να εκσυγχρονι-
στεί η λειτουργία της καθαριότητας με 
νέα οχήματα καινούργιες εφαρμογές 
και ανασυγκρότηση συνολικά τρόπου 
διοίκησης από το δήμο.

Να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της πόλης και το πρόβλημα 

της στάθμευσης κατασκευάζοντας γκα-
ράζ. 

Να δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός 
Δήμος με ψηφιοποίηση των λειτουρ-
γιών και των υπηρεσιών του αναπτύσ-
σοντας παράλληλα καινοτόμα προγράμ-
ματα που θα κάνουν τη διαφορά.

Να ανασυγκροτηθεί η υπηρεσία πρα-
σίνου σε έμψυχο δυναμικό αλλά και τε-
χνολογικό εξοπλισμό. 

Να συνεργαστεί με γειτονικούς δή-
μους ιδιαίτερα στην αξιοποίηση και εκ-
μετάλλευση των χώρων πρασίνου.

Επίσης, ένα πολύ πολύ σημαντικό ζή-
τημα είναι η ανάδειξη του κοινωνικού 
προσώπου του Δήμου σε προσφορά 
βοήθειας σε δημότες που έχουν ανάγκη 
υλικές, ιατρικές ανάγκες κλπ. Θα πρέ-
πει να υπάρξει εμπέδωση της κοινωνι-
κής συνοχής και της αλληλεγγύης προς 
όλους τους πολίτες.

Τέλος, θα πρέπει να αναγορευτεί η 
παιδεία και ο πολιτισμός ως κορυφαία 
επιλογή κατά τη θητεία της νέας διοίκη-
σης.

Σε επίπεδο πόλης θεωρείτε
ότι η νέα Διοίκηση κινείται ορθά
ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δώσει 
κάπου περισσότερο βάρος;
Σε επίπεδο πόλης η νέα διοίκηση ασχο-
λείται άμεσα με την καθαριότητα που 
ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, ήδη 
προχωράει η ανασυγκρότηση στο σταθ-
μό μεταφόρτωσης. 

Παράλληλα, επέφερε πολλές αλλα-
γές στην αποκομιδή των απορριμμάτων 
που είναι ήδη εμφανείς, ενώ προχωρεί 
στην απόκτηση νέων οχημάτων που 
πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ και 
πιστεύω σε πολύ λίγους μήνες η αλλα-
γή να είναι θεαματική και αισθητή από 
τους πολίτες. 

Έπεται επίσης το ξεκίνημα ενός και-
νούργιου οργανισμού εσωτερικής 
υπηρεσίας, ο οποίος θα επιφέρει προ-
οδευτικές αλλαγές στη διοίκηση και 
στις υπηρεσίες. Όλα αυτά έχουν αντα-
πόκριση στην πόλη, είτε από πλευράς 
περιβάλλοντος, πρασίνου, ηλεκτροφω-
τισμού, οδοστρωμάτων κλπ. Βέβαια, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα άρχισε 
να μπαίνει στη διοίκηση του δήμου η 
νέα δημοτικό αρχή, συνεπώς έχει πολύ 
δρόμο ακόμα. 

Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ δου-
λειά να κάνει καθότι τα τελευταία χρόνια 
έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, τον οποίο 
παλεύει να καλύψει. Σε κάθε περίπτω-
ση δεν μπορείς να πεις ότι δεν κινείται 
ορθά, ενώ εκτιμώ ότι ο χρόνος είναι με 
το μέρος της.
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[Δημοτικά]

Ε πίσημη πρώτη για τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο «ΠΑΥΣΙΛΥ-

ΠΟΝ», ο οποίος διοργάνωσε με 
απόλυτη επιτυχία την πρώτη του 
εκδήλωση με Λαϊκή Βραδιά στο 
«Ρυθμό» το Σάββατο 16 Νοεμβρί-
ου το βράδυ.

Στο χώρο της εκδήλωσης επι-

κράτησε από νωρίς το αδιαχώ-
ρητο καθώς σύσσωμη η πολιτική 
εξουσία της πόλης, Διοίκηση και 
Αντιπολίτευση έδωσε το «παρών» 
μαζί με εκπροσώπους της Ένωσης 
Γονέων Ζωγράφου, Συλλόγων Γο-
νέων, Πολιτιστικών και Αθλητικών 
Σωματείων καθώς και πλήθος κό-

σμου.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανή 
μουσική με γευστικούς μεζέδες 
μαζί με μπόλικη ρακή, που παρή-
γαγαν και πρόσφεραν οι Κρήτες 
του Συλλόγου Κρητών Ζωγράφου 
«Ο Καζαντζάκης». 

Τα μέλη του «Παυσίλυπον» συ-
νεργαζόμενα κατά τρόπο άψογο 
φρόντισαν όλα να κυλήσουν ομα-
λά και όλοι οι συμμετέχοντες να 
απολαύσουν μία αξέχαστη Λαϊκή 
Βραδιά. 

Τον κόσμο καλωσόρισε από 
πλευράς του «Παυσίλυπον» η Εύη 

Γεωργίου, ενώ χαιρετισμό απηύ-
θυνε και ο δήμαρχος Ζωγράφου 
Βασίλης Θώδας. 

Οι διοργανωτές αξίζουν ένα με-
γάλο μπράβο και πλέον έγινε σα-
φές ότι το «Παυσίλυπον» ήρθε για 
να μείνει ως ζωντανό κύτταρο στην 
κοινωνική ζωή της πόλης μας.

Μ ε μεγάλη επιτυχία, άφθονη διασκέδα-
ση και πολύ κόσμο πραγματοποιήθηκε 

το πάρτυ της ΟΝΝΕΔ Ζωγράφου στο καφέ 
– μπαρ «Αρχιτεκτονική» την Πέμπτη 7 Νο-
εμβρίου. Ο χώρος της εκδήλωσης γέμισε 

ασφυκτικά με νέο κόσμο που έσπευσε στο 
κάλεσμα της οργάνωσης.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν 
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, 
ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, 

αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και 
πολλοί άλλοι.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να πιουν και να διασκεδάσουν με την ψυχή 
τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, βά-

ζοντας στην άκρη, έστω και για λίγο, τις 
έγνοιες της καθημερινότητας.

Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους διορ-
γανωτές με πρωτεργάτη τον πρόεδρο της 
ΟΝΝΕΔ Ζωγράφου Σπύρο Κονταλή.

Σάρωσε στην πρώτη του εκδήλωση το “ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ”
Το αδιαχώρητο στο “Ρυθμό”, ήταν όλοι εκεί

ΟΝΝΕΔ Ζωγράφου | Με πολύ κόσμο και κέφι το πάρτι της οργάνωσης

Διακρίνονται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ζωγράφου 
Σπύρος Κονταλής, ο δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας

και η Μαριέττα Ανδριοπούλου

Διακρίνονται από αριστερά Αλέξανδρος Σπύρου, κ. Γεωργίου, 
Γιώργος Τάσσης, Δημήτρης Δήμας, Βασίλης Θώδας, Νίκος Δένδιας, 
Νόνη, Γιάννης Καζάκος

Η Εύη Γεωργίου ανοίγοντας την εκδήλωση

Διακρίνονται από αριστερά Γιάννης Βούρτσης, 
Δημήτρης Δήμας, Γιώργος Τάσσης, Λεωνίδας 

Κουφός, Αφροδίτη Καρβούνη

Μιχάλης Νταουντάκης και Νίκος Τακάκης
στα ρακοκαζανέματα της βραδιάς

Στο μέσον η τέως δήμαρχος Τίνα Καφατσάκη 
μετά του συζύγου της Θανάση Βλάχου

Ο Κωστής Παπαναστασόπουλος με μέλη του 
“Αγαπώ Ζωγράφου”, μία από τις πολυπληθέστερες 

αντιπροσωπίες στην εκδήλωση

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας απευθύνει χαιρετισμό

Από αριστερά Νατάσα Σέγκου, Ντόρα Λεοντοπούλου,
Νίκος Δημητρίου επί της υποδοχής
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[Αρθρογραφία]

Γράφει ο Χρήστος Γιαννούκας
Εκπαιδευτής Οδήγησης
Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας

Ο ι γονείς είναι σκόπιμο να μάθουν στα 
παιδιά τους σωστή οδική και οδηγική 

παιδεία δίνοντας οι ίδιοι το σωστό παρά-
δειγμα, μέσα από τις πράξεις τους. Είναι 
αποδεδειγμένο, πως η ενδυνάμωση του 
γονεϊκού ρόλου συμβάλλει στη μείωση της 

νεανικής παραβατικότητας και της πιθανό-
τητας εμπλοκής των νέων σε τροχαία ατυ-
χήματα. Πώς όμως θα μπορέσουν οι γο-
νείς να είναι σίγουροι πως δίνουν το σω-
στό παράδειγμά; Παρακάτω ακολουθούν 
ορισμένες συμβουλές, οι οποίες θέτουν 
γερές βάσεις σωστής οδικής συμπεριφο-
ράς που θα χαρίσουν στο παιδί ασφάλεια.

1Εξηγήστε στα παιδιά σας τι είναι η κυ-
κλοφορία, ποιος είναι ο ρόλος των φω-

τεινών σηματοδοτών και ποια η διαφορά 
μεταξύ δρόμου και πεζοδρομίου. 

2 Μάθετε στα παιδιά τα βασικά σημεία 
για να διασχίσει μια διασταύρωση με ή 

χωρίς σηματοδότη με αφάλεια. Εξηγείστε 
τους ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ακόμα 
στις διαβάσεις πεζών, έστω και αν το φα-
νάρι είναι πράσινο, καθώς δεν αποκλείεται 
ποτέ η «συνάντηση» με κάποιον απρόσε-
κτο οδηγό.

3Ντύνετε το παιδί σας με έντονα χρώμα-
τα, όχι με μαύρα ρούχα, ειδικά τις βρα-

δυνές ώρες και σε συννεφιασμένο καιρό. 
Εξηγήστε του γιατί το κάνετε αυτό, καθώς 
και τους κινδύνους που ελλοχεύουν αν 
δεν το κάνετε.

4 Φροντίστε να τονίζετε συνεχώς στο 
παιδί σας την αξία της ζώνης ασφαλεί-

ας και του κράνους. Δώστε το καλό παρά-
δειγμα φορώντας τη ακόμη και για τις πιο 
μικρές αποστάσεις. Θυμηθείτε να χρησι-
μοποιείτε τα κατάλληλα καθίσματα ανάλο-
γα με την ηλικία του παιδιού σας. 

5 Μάθετε στα παιδιά σας να βγαίνουν 
από το αυτοκίνητο με προσοχή, πάντα 

προς την πλευρά του πεζοδρομίου, χωρίς 
να βιάζονται και να μην ανοίγουν την πόρτα 
αν δεν έχουν ελέγξει το δρόμο και αν δεν 
έχουν πάρει έγκριση από εσάς.

6 Τονίστε στα παιδιά σας πόσο σημαντικό 
είναι να μην περνούν ανάμεσα από αυ-

τοκίνητα καθώς οι οδηγοί τους μπορεί να 
μην έχουν οπτική επαφή μαζί τους και να 
προκληθεί ατύχημα.

Είναι απαραίτητο να θυμάστε 
ότι οι γονεις είναι τα πρότυπα 
των παιδιών τους. Όσο πιο 
σωστές οδηγικές συμπεριφορές 
επιδεικνύουν τόσο πιο σωστούς 
ενήλικες θα διαμορφώσουν, με 
στόχο την ορθή οδική τους παιδεία 
και τη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Επαγγελματίες της γειτονιάς μας

Γεννήθηκες για να είσαι διαφορετικός
Έ χω κουραστεί να ανοίγω το «χα-

ζοκούτι» και να πέφτω πάνω σε 
ψευτοειδικούς πανελίστες, που αναλύ-
ουν το θέμα της διαφορετικότητας περι-
ορίζοντας τη τοποθέτησή τους είτε στη 
φυλετική προέλευση είτε στο σεξουαλικό 
προσανατολισμό μιας κοινωνικής ομά-
δας, που πρέπει να σεβόμαστε ώστε να 
αποδομηθούν τα κοινωνικά στερεότυπα. 
 Σε μια σύγχρονη και δυτικών αντιλήψεων 
Ελλάδα παλεύουμε ακόμα να αποδεχτού-
με το «Είμαι λευκός και είσαι μαύρος». 
Ξεχνάμε ότι όλοι ανήκουμε στο ευρύ φά-
σμα της διαφορετικότητας, αφού είμαστε 
διαφορετικοί άνθρωποι που συμβιώνου-
με στην ίδια κοινωνία και εκείνοι που την 
αντιμετωπίζουν ως έγκλημα στη πραγμα-
τικότητα καταδικάζουν την ίδια τη φύση, 
που μας προορίζει για αυτό το σκοπό.
 Έχουμε μάθει να εστιάζουμε το ενδιαφέ-
ρον μας στη διαφορετικότητα μιας συγκε-
κριμένης ομάδας ανθρώπων και παρα-
βλέπουμε ότι αυτή η έννοια μας αγγίζει 
όλους. Η ετερότητα δεν είναι στο χρώμα ή 
στη καταγωγή αλλά στη ψυχή, γιατί ο κα-
θένας μας ακολουθεί διαφορετικές κλί-
σεις και κουβαλά διαφορετικά βιώματα, 
που συνθέτουν έναν ξεχωριστό άνθρωπο.
 Η οικογένεια θέτοντας τις βάσεις για τη 

διαμόρφωση του κοινωνικού χαρακτή-
ρα που μας ακολουθεί εφ’όρου ζωής 
αντί να εντείνει την εχθρότητα απένα-
ντι σε κάθε τι διαφορετικό, οφείλει να 
γαλουχεί με διδαχές αγάπης και αλλη-
λεγγύης χωρίς να τονίζει την έννοια της 
διαφορετικότητας, καθώς πρόκειται για 
ένα χαρακτηριστικό που ακολουθεί ού-
τως ή άλλως την ανθρώπινη φύση. Ο 
σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο εί-
ναι ένα διαρκές μάθημα ζωής, που δεν 

χωρά εξαιρέσεις, οπότε οι νέοι πρέπει 
να μάθουν να αγκαλιάζουν τον άνθρω-
πο και όχι το «διαφορετικό άνθρωπο».
 Σκεφτείτε πόσο ανιαρός και στάσιμος θα 
έμενε ο κόσμος μας, αν συμβιώναμε τόσοι 
άνθρωποι ίδιοι μεταξύ τους. Είναι προνό-
μιο να είσαι ξεχωριστός και αυτό είναι το 
νόημα της ζωής, να ανακαλύπτουμε αντί-
θετες προσωπικότητες, σκέψεις και ιδέες, 
γιατί η ετερότητα είναι εκείνη που βοηθά 
το κόσμο να εξελίσσεται.

Ανθή Κουρεντζή
Δημοσιογράφος
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Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απόρρητα θεωρούνται:

• Το περιεχόμενο της επικοινωνίας (περιεχόμενο τηλεφωνικών κλήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και

γενικά οποιασδήποτε επικοινωνίας φωνής, εικόνας, δεδομένων).

• Η ταυτότητα του καλούντος και του καλουμένου.

• Η ταυτότητα του αποστολέα και του παραλήπτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Τα δεδομένα θέσης της τερματικής συσκευής (γεωγραφικός εντοπισμός).

Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι ποινικό αδίκημα. Στη νομοθεσία (άρθρο 370Α του
Ποινικού Κώδικα, Ν.3674/2008, Ν.3115/2003, όπως ισχύει) προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις
έναντι φυσικών προσώπων (έως 10ετής κάθειρξη). 

Η ΑΔΑΕ εξετάζει καταγγελίες για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και απαντά σε ερωτήματα
σχετικά με το απόρρητο. Πληροφορίες για την υποβολή καταγγελίας, καθώς και για τη νομοθεσία που αφορά
το απόρρητο υπάρχουν στον σύνδεσμο «Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τον πολίτη» της ΑΔΑΕ:
www.adae.gr/online-ypiresies/eroti-seis-gia-polites. 

Οι καταγγελίες και τα ερωτήματα υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως (στη διεύθυνση: Ιερού
Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα), με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό +30 210 6387666, καθώς και
ηλεκτρονικά (www.adae.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@adae.gr). 

Καταγγελίες που σχετίζονται με ζητήματα προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), ενώ για ζητήματα που αφορούν σε χρεώσεις
λογαριασμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αρμόδια είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (http://www.eett.gr).


