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Σελ.14-15 

Σελ. 7 

Σελ.12 

Αποφασιστικές δράσεις από τη δημοτική Αρχή 
Θώδα και στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων

Ο κορωνοϊός μας «χτύπησε την πόρτα» 
και ευτυχώς για όλους η κυβέρνηση 
προχώρησε στην άμεση λήψη μέτρων 
για την προφύλαξη του πληθυσμού. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι αυτή τη στιγμή 
να έχουμε μία ήπια, σε σχέση με άλλες 
χώρες εξάπλωση της νόσου covid 19 
και σημαντικά λιγότερους θανάτους 
από άλλους «εταίρους» μας στην 
Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.
Δράσεις για την σωστή εφαρμογή των 
μέτρων και παράλληλα την στήριξη των 
συμπολιτών μας ανέλαβε και ο Δήμος 

Ζωγράφου, με τον δήμαρχο Βασίλη Θώδα να είναι μπροστάρης σε κάθε μία από 
αυτές.

Σελ.8-9 

Π α ι δ ε ί α

ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδι- 
κασία για τους μαθητές μας

Δήμος και 
Σύλλογοι 
Γονέων 
ενώνουν τις 
φωνές τους 
ζητώντας 

10.000 
μάσκες 
δωρεά 
των 
αδερφών 

Αντετοκούνμπο στην 
πόλη μας

Προσαγωγή 
9 μελών του 
Κινήματος 
στην πόλη 
από την ΕΛΑΣ 
– Μοίραζαν 
φυλλάδια με τις 

θέσδεις της παράταξης έξω από 
σούπερ μάρκετ
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Οι συντάκτες αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. 
Ανυπόγραφα κείμενα ή επιστολές 

δεν δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα κείμενα, άρθρα, δελτία 
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δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη της 

εφημερίδας.
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Editor ial
Ενός λεπτού σιγή για τη γενιά του ΄80. 
Ενός λεπτού σιγή για τους νέους 
και τις νέες που ήρθαν στον κόσμο 
μεταξύ 1980 και 1990. Παιδιά της 
αλλαγής, γεννήθηκαν εν μέσω 
πακέτων Ντελόρ, Μεσογειακών 
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων, εν 
μέσω διορισμών στο δημόσιο με ένα 
τηλεφώνημα, εν μέσω δικαίωσης 
κοινωνικών αγώνων κατοχύρωσης 
εργασιακών δικαιωμάτων. 
Πέρασαν τα μαθητικά τους χρόνια τη 
δεκαετία του 90 μέσα στην αφθονία 
και τη σιγουριά ότι το μέλλον θα 
είναι ακόμα καλύτερο. Με τους 
γονείς τους να έχουν άνετες και 
καλοπληρωμένες δουλειές με μισθούς 
που σήμερα φαντάζουν άπιαστοι. 
Μέσα στη σιγουριά ότι θα σπουδάσουν 
αυτό που τους αρέσει χωρίς δυσκολίες 
και μία δουλειά καλύτερη από αυτή 
των γονιών τους θα τους περιμένει στη 
συνέχεια, με ακόμη πιο παχυλό μισθό 
και μία ακόμα καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Που πέρασαν τα φοιτητικά 
τους χρόνια μέσα στη λάμψη της 
Ολυμπιάδας με τα λεφτά να συνεχίζουν 
να πέφτουν από τον ουρανό. Αλήθεια 
τι θα μπορούσε να πάει στραβά; 
Κάποιες ενοχλητικές φωνές μιλούσαν 
για φούσκα, μιλούσαν για υπερβολικά 
ελλείμματα, για χρέη και αλόγιστο 
δανεισμό, αλλά τι ήταν αυτές οι φωνές 
αν όχι ενοχλητικές Κασσάνδρες που 
παραληρούσαν μιλώντας για χίμαιρες.
Και τότε έχοντας μόλις μπει στην 
παραγωγική τους ηλικία οι νέοι 
και οι νέες αυτής της γενιάς είδαν 
τη φούσκα σκάει.  Η γη κάτω από 
τα πόδια τους άρχισε να τρέμει 
και η γεμάτη αφθονία ζωή τους 
αποδείχθηκε κάστρο πάνω στην άμμο. 
Η οικονομική και η συνακόλουθη 
κοινωνική κρίση ήρθε και πολύ 
γρήγορα σάρωσε κάθε αυταπάτη, 
μέχρι που με τρόμο συνειδητοποίησαν 
ότι θα είναι η πρώτη γενιά που εάν 
επιλέξει να μείνει στη χώρα στην οποία 
γεννήθηκε μεγάλωσε και αγαπάει θα 
ζήσει χειρότερα από τους γονείς της. 
Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης και ενώ όλα 
έδειχναν ότι επιτέλους αυτό το 
σκοτεινό τούνελ έφτανε στο τέλος 
του ήρθε η παγκόσμια πανδημία του 
κορωνοϊού covid 19 να διαλύσει 
κάθε βήμα που έγινε προς την έξοδο 
και να κάνει πάλι επίκαιρο το μύθο 
του Σίσυφου που με κόπο και μόχθο 
έσπρωχνε το βράχο μέχρι την κορυφή 
του λόφου μόνο και μόνο για να τον δει 
να κατρακυλάει στα βάθη της κοιλάδας.
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ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Είμαστε δίπλα σου
✓ Ηλικιωμένους
✓ Άτομα με χρόνια νοσήματα
✓ ΑμΕΑ με κινητικά προβλήματα
✓ Πρόσωπα που με εντολή γιατρού

βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό

Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00π.μ. έως τις 08.00μ.μ.
2107700945, 2107700545 & 2107773805

που δεν έχουν στο περιβάλλον τους 
πρόσωπο να τους εξυπηρετήσει.

Εξυπηρέτηση
σε αγορές

πρώτης ανάγκης &
φαρμάκων για:
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Ζωγραφιώτικο καφενείο
[Δημοτικά]

Ε θ ε λ ο ν τ ι κ ή  α ι μ ο δ ο σ ί α
Με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε 

δύο αιμοδοσίες ο Δήμος
 Ζωγράφου -  Έπεται και νέα

Με   επιτυχία διοργανώθηκαν και ολο-
κληρώθηκαν δύο διαδοχικές εθελοντικές
αιμοδοσίες από τον Δήμο Ζωγράφου, 
μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, καθώς 
υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση.

Παρά τις μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η 
προσέλευση ήταν μεγάλη και γι΄ αυτόν τον 
λόγο θα διοργανωθεί και τρίτη αιμοδοσία, 
σε ημερομηνία που θα καθοριστεί, ώστε 

να προσφέρουν αίμα, όσοι δεν πρόλαβαν 
ή δεν κατάφεραν στις δύο πρώτες.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ζωγράφου 
αναφέρει απευθυνόμενος στους πολίτες: 
«Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε από 
βάθους καρδιάς τους συμπολίτες μας, 
που έσπευσαν σε μία δύσκολη συγκυρία 
να θυσιάσουν λίγο από τον χρόνο τους, 
για να δωρίσουν το μεγαλύτερο αγαθό, 
βοήθεια ζωής στον συνάνθρωπο.»

Μετά από κάμποση ώρα που ο Περικλής 
προσπαθούσε να βγάλει άκρη κατάφερε 
να μπει σε αυτό το διαολόπραγμα, όπως 
το αποκαλεί, το skype με την τηλεφωνική 
καθοδήγηση της κόρης του βέβαια και 
με το φλιτζάνη ανά χείρας περιμένει. Δεν 
περνάει ώρα όταν ένας αλλόκοτος ήχος 
αρχίζει να έρχεται από το διαολόπραγμα. 
Πατάει το πράσινο κουμπί και την εικόνα 
με την κάμερα όπως του είπε η κόρη του. 
Και ξάφνου μπροστά του στην οθόνη 
εμφανίστηκε ο Παντελής.

ΠΑΝ: Καλημέρα φίλτατε.
ΠΕΡ: Πού την είδες ρε πανάθεμά 
σε την καλημέρα. Παλεύω σε αυτό 
το διαολόπραγμα ούτε ξέςρω πόση 
ώρα γ…..ω την καραντίνα μου και τον 
κορωνοϊό μέσα.
ΠΑΝ: Έλα έλα μην γκρινιάζεις, εξάλλου 
ο ηγέτης μίλησε πρέπει να μείνουμε 
μέσα.
ΠΕΡ: Βρε ο ηγέτης μίλησε και καλά έκανε 
αλλά κοντεύει να μου στρίψει εδώ μέσα.
ΠΑΝ: Ναι γιατί αλλιώς θα ήσουν όλο 
τσάρκες στη θάλασσα… άσε μας ρε 
Περικλή.
ΠΕΡ: Όχι ρε συ δεν θα ήμουν όλο 
τσάρκες στο καφενείο θα ήμουν αλλά με 
όλη την κλεισούρα που έχω φάει παίζει 
και να τη δω περιπατητής μετά.
ΠΑΝ: Καλά κάτσε να δούμε τι θα είναι 
αυτό το μετά και μετά μιλάμε.
ΠΕΡ: Τι εννοείς;

ΠΑΝ: Φίλε πιστεύεις ότι θα τη βγάλουμε 
έτσι φθηνά από όλο αυτό;
ΠΕΡ: Εντάξει θα έχουμε λίγες δυσκολίες 
προσαρμογής στην αρχή αλλά όλα θα 
φτιάξουν.
ΠΑΝ: Καλά με αυτό το πλευρό να 
κοιμάσαι. Δεν θα ξέρει ο Κυριάκος 
από πού έρχονται τα χαστούκια στην 
οικονομία μετά. Εκεί να τον δω τον 
ηγέτη.
ΠΕΡ: Οκ ίσως να ζοριστούμε λίγο αλλά 
θα τη βρούμε την άκρη. Η Ευρώπη θα 
βοηθήσει.
ΠΑΝ: Α καλά είσαι μακριά νυχτωμένος 
φίλτατε. Επιχειρήσεις θα κλείσουν και 
εργαζόμενοι θα μείνουν στον δρόμο. 

Η αγορά θα καταρρεύσει και θα τελεί 
σε μηχανική υποστήριξη από τα όποια 
επιδόματα.
ΠΕΡ: Μάλιστα αυτό είναι τώρα το 
σλόγκαν σας θα καταρρεύσει τοι 
σύμπαν και θα φταίει ο Κυριάκος;
ΠΑΝ: Το σύμπαν θα καταρρεύσει 
και αμφιβάλλω αν μια κυβέρνηση με 
τύπους σαν τον Βρούτση και τον Άδωνη 
μπορεί να βγάλει την κοινωνία από την 
κρίση.
ΠΕΡ: Εγώ πάλι πιστεύω θα τα πάει μια 
χαρά. Όπως μια χαρά τα πάει και η 
Διοίκηση του Δήμου.
ΠΑΝ: Είχες δεν είχες πάλι στον Βασίλη 
το έφερες το θέμα. Οκ κάνει τη δουλειά 

της αν αυτό θέλεις να ακούσεις αλλά 
μην το καβαλάτε και πολύ το καλάμι. 
Θα λογαριαστούμε μετά.
ΠΕΡ: Το λέτε και το ξαναλέτε αυτό ρε 
φίλε. Δηλαδή πόσο εμπαθείς παίζει να 
είστε; Τι σημαίνει το «θα λογαριαστούμε 
μετά» κρατάμε τη χώρα όρθια, έχουμε 
την καλύτερη επιδημιολογική καμπύλη 
στην Ευρώπη και σε όλο σχεδόν 
τον Δυτικό κόσμο και εσείς λέτε θα 
λογαριαστούμε μετά.
ΠΑΝ: Ναι, θα λογαριαστούμε γιατί ο 
λαός θα βουλιάξει στον οικονομικό 
βάλτο που θα πέσει μετά την 
υγειονομική κρίση και θα χρειαστεί 
κάποιον να τον βγάλει ρε φίλε. Και με 
υπουργούς που αναρωτιούνται «τι να 
τα κάνουν τα λεφτά;» μπροστά δεν πάει 
ο λαός.
ΠΕΡ: Τι να σου πω αν θέλετε ντε και 
καλά να λογαριαστούμε τι να σου πω 
κοπιάστε. Άντε πια μας πρήξατε.

Και πατάει ένα κουμπί ο Περικλής και ο 
Παντελής χάνεται από την οθόνη.

ΠΑΝ: Περικλή ακόμα εδώ είμαι.
ΠΕΡ: Οεο τι συνέβη αφού σε έκλεισα.
ΠΑΝ: Βασικά την παύλα πάτησες και 
απλά μίκρυνες το παράθυρο…
ΠΕΡ: Ε όταν το λέω εγώ διαολόπραγμα 
ξέρω τι λέω.
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[Δημοτικά]
Το «Αγαπώ Ζωγράφου» πρόσφερε φαγητό στη Στέγη Προνοίας Γερόντων

η παράταξη του Κωστή Παπαναστασόπουλου «Αγαπώ Ζωγράφου» όπου 
πρόσφερε μερίδες φαγητού για τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται εκεί.

Μάλιστα για λόγους προστασίας οι άνθρωποι της παράταξης δεν μπήκαν μέσα, 
αλλά επέλεξαν να τα αφήσουν απ’ έξω προκειμένου να μην δημιουργηθεί 
πρόβλημα τυχόν μετάδοσης ιών.

Τη Στέγη Πρόνοιας Γερόντων του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα επισκέφθηκε
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[Δημοτικά]
Mπάζα πολλών ετών καθάρισε ο Δήμος Ζωγράφου στο Νεκροταφείο

Σ ε μία σημαντική κίνηση προχώρησε ο Δήμος Ζωγράφου, αλλάζοντας 
μία εικόνα που μπορεί να μην ήταν ορατή στους περισσότερους 
πολίτες, αλλά αποτελούσε ντροπή για το Δήμο μας, καθαρίζοντας τους 
τόνους από τα μπάζα που ήταν στο πίσω μέρος του Νεκροταφείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε πλήρη καθαρισμό της χωματερής 
μπάζων που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο του 
κοιμητηρίου προχώρησε ο Δήμος Ζωγράφου, βάζοντας τέλος σε μια 
παρατεταμένα επιβαρυντική κατάσταση και μία απαράδεκτη εικόνα.
Συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα σπασμένα μάρμαρα και 
άλλα υλικά που είχαν σωρευθεί επί έτη, αποκαθιστώντας τον 
χώρο, τον οποίο παρέδωσαν στην κανονική λειτουργία του.

Με τον Διοικητή του ΠΕΔΥ Ζωγράφου κ. Παπαηλιού συναντήθηκε 
αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου

Την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Ζωγράφου 
με τον επικεφαλή της Ανδρέα Καραβίδα και την νοσηλεύτρια μέλος προσωρινού 
ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Τ.ΟΜ.Υ. της 1ης & 2ης Υ.ΠΕ, Εύα Παγούνη, 
πραγματοποίησε συνάντηση με τον διοικητή του ΠΕΔΥ Ζωγράφου κ. Παπαηλιού. 
Η συνάντηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιοδείες που έχουν 
πραγματοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σκοπός αυτής της συνάντησης 
ήταν  οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης να ενημερωθούν  για την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί στο ΠΕΔΥ Ζωγράφου με τις ελλείψεις υλικοτεχνικής 
υποδομής  (απουσία τηλεφωνικού κέντρου) με την γενικότερη έλλειψη μέσων 
ατομικής προστασίας (μασκών κλπ) καθώς και για την έλλειψη προσωπικού, 
που καλούνται έτσι να αντιμετωπίσουν την συνολικότερη κατάσταση, ιδιαίτερα 
στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο διαμέσου της πανδημίας του κορονοϊού.

Από την πλευρά τους , οι εκπρόσωποι 
της Λαϊκής Συσπείρωσης ανέπτυξαν 
τις προτάσεις της  για τον σημαντικό 
ρόλο που καλείται να παίξει η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
για την 24ωρη λειτουργία ώστε να 
αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία με την 
άμεση στελέχωση με όλο το απαραίτητο 
μόνιμο υγειονομικό προσωπικό.  Τέλος 
κάλεσαν τους εργαζόμενους να 
συμμετάσχουν και αυτοί στις 7 του 
Απρίλη στην «ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» με αιτήματα αιχμής:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, 
νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών.

Πλήρης επίταξη, άνευ όρων, κλινών, 
κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού 
εργαστηρίων και του προσωπικού 
του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και 
ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μέσα ατομικής προστασίας για όλους 
τους υγειονομικούς.
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[Δημοτικά]
10.000 μάσκες δωρεά των αδερφών Αντετοκούνμπο στην πόλη μας

Σε μία πράξη αγάπης και προσφοράς στην πόλη που μεγάλωσαν το Ζωγράφου 
προχώρησε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, δωρίζοντας 10.000 μάσκες για την προστασία 
κατά του κορωνοϊού.Τις παρέλαβαν ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας και ο 
Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, 
Γιώργος Γιαννακόπουλος.
Το ευχαριστώ του Δήμου:

Ο Δήμος Ζωγράφου θέλει να εκφράσει τη μεγάλη ευγνωμοσύνη του στην οικογένεια 
Αντετοκούνμπο για την προσφορά 10.000 μασκών για τους κατοίκους της πόλης, ως μέτρο 
προστασίας από τον ιό Covid 19.
H πράξη της οικογένειας, πέρα από την ουσιαστική προσφορά προς τους πολίτες του Ζωγράφου, 
αποδεικνύει ότι το στενό δέσιμο που έχουν ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Κώστας, και ο Αλέξης, με την 
πόλη που έμειναν για αρκετά χρόνια αλλά και με την ομάδα του Φιλαθλητικού, όπου έκαναν τα 
πρώτα μπασκετικά τους βήματα.
Οι μάσκες θα μοιραστούν στους εργαζόμενους του Δήμου Ζωγράφου που συνεχίζουν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές τις δύσκολες ώρες, αλλά και στις ευπαθείς ομάδες του 
Δήμου.
Για τη σπουδαία προσφορά της οικογένειας Αντετοκούνμπο ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης 
Θώδας είπε: «Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τα αδέρφια Αντετοκούνμπο για τη 
γενναιόδωρη προσφορά τους, που αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή γίνεται αυτές 
τις δύσκολες ώρες για ολόκληρο τον πλανήτη. Με την προσφορά τους επιβεβαιώνουν ότι δεν 
ξεχνούν την πόλη μας κι όπως έχουμε ανακοινώσει, όταν ξεπεραστεί ο εφιάλτης του κορωνοϊού, 
ο Δήμος Ζωγράφου θα τιμήσει ανάλογα τον Γιάννη και τα αδέρφια του».
Στην προσφορά της οικογένειας Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του Νομικού 
Προσώπου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου Γιώργος Γιαννακόπουλος, που 
μαζί με τον Δήμαρχο Ζωγράφου, παρέλαβαν τις μάσκες. «Θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ από 
καρδιάς την οικογένεια Αντετοκούνμπο που σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τον κόσμο αλλά 
και την πόλη μας βρίσκονται δίπλα μας. Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας 
δείχνουν τον ανθρωπισμό τους και την ευαισθησία τους για τον Δήμο μας καθώς και τον 
Φιλαθλητικό, την ομάδα που τους ανέδειξε. »
Ο Δήμος Ζωγράφου θα αρχίσει άμεσα τη διανομή των μασκών στους κατοίκους της πόλης.
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[Ζωγράφου]
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Αποφασιστικές δράσεις από τη δημοτική Αρχή Θώδα και στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων

Ο κορωνοϊός μας «χτύπησε την πόρτα» 
και ευτυχώς για όλους η κυβέρνηση 
προχώρησε στην άμεση λήψη μέτρων 
για την προφύλαξη του πληθυσμού. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι αυτή τη στιγμή 
να έχουμε μία ήπια, σε σχέση με άλλες 
χώρες εξάπλωση της νόσου covid 19 
και σημαντικά λιγότερους θανάτους 
από άλλους «εταίρους» μας στην 
Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.
Δράσεις για την σωστή εφαρμογή των 
μέτρων και παράλληλα την στήριξη των 

συμπολιτών μας ανέλαβε και ο Δήμος 
Ζωγράφου, με τον δήμαρχο Βασίλη 
Θώδα να είναι μπροστάρης σε κάθε μία 
από αυτές.

Κλείσιμο εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών
Ήδη από τις αρχές Μαρτίου, οπότε 
και άρχισε να κάνει αισθητή την 
παρουσία του ο κορωνοϊός στη χώρα 
μας η Διοίκηση δημοσίευσε στη νέα 
και εύχρηστη ιστοσελίδα του Δήμου 
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την 
προφύλαξη του πληθυσμού.
Καθώς η εξάπλωση του ιού συνεχιζόταν 
έκλεισε σταδιακά όλους τους δημόσιους 
χώρους και εγκαταστάσεις, ενώ στις 16 
Μαρτίου έκλεισαν για το κοινό τόσο ο 
Δήμος, όσο και συνολικά οι δημοτικές 
υπηρεσίες. Οι πολίτες θα μπορούσαν να 
εξυπηρετούνται κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού. Με τον τρόπο αυτό μπήκε 

φρένο σε μία σημαντική εστία εξάπλωσης 
του ιού, όπως ο συνωστισμός των 
πολιτών στις διάφορες υπηρεσίες του 
Δήμου μας.
Στις 31 Μαρτίου ανέστειλε την λειτουργία 
της η Δημοτική Συγκοινωνία, κατόπιν 
σχετικής απόφασης της Διοίκησης του 
Δήμου, ενώ οι οδηγοί της ενίσχυσαν το 
προσωπικό της υπηρεσίας «Βοήθεια στο 
Σπίτι», ο ρόλος της οποίας έχει καταστεί 
πλέον ζωτικής σημασίας για την στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε πάρκα
Στις 18 Μαρτίου και ενώ η εξάπλωση 
του ιού βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, 
η Διοίκηση της πόλης δεν δίστασε να 
προχωρήσει στο κλείσιμο για το κοινό 
των πάρκων του Δήμου, όπως το Πάρκο 

Γουδί και της Βίλας Ζωγράφου. Αυτό 
έγινε λόγω του γεγονότος ότι είχαν 
παρατηρηθεί εικόνες συγκέντρωσης 
συμπολιτών μας σε σημαντικούς 
αριθμούς, γεγονός που ενείχε τον κίνδυνο 
περαιτέρω εξάπλωσης του ιού. Και 
εδώ η δημοτική αρχήέδρασε άμεσα και 
αποφασιστικά και ανακοινώθηκε μέσω 
της ΜΑΞΙΑΔΗΖ στην ως άνω απαγόρευση 
προσελεύσεως του κοινού στους χώρους 
αυτούς.

Διαρκείς απολυμάνσεις
Παράλληλα, ο Δήμος Ζωγράφου 
προχώρησε σε τακτικές απολυμάνσεις 
τόσο των δημοτικών κτιρίων, όσο και 

χώρων συγκέντρωσης κοινού όπως οι 
πλατείες της πόλης αλλά και τα πάρκα, 
έστω και κλειστά, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τίποτα από αυτά δεν θα αποτελέσει 
κίνδυνο εξάπλωσης του ιού στο 
κοινό. Όπως σημειώθηκε παραπάνω 
ο δήμαρχος κ. Θώδας έδωσε και εδώ 
βροντερό «παρών» εμψυχώνοντας 
και στηρίζοντας τους υπαλλήλους 
του Δήμου, ειδικά των υπηρεσιών 
Καθαριότητας που έχουν επιφορτιστεί 
με το δύσκολο αυτό έργο.

Νέες υπηρεσίες και δράσεις 
στήριξης των πολιτών
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της νέας 
πραγματικότητας της χώρας και κατ’ 

επέκταση και της πόλης μας η Διοίκηση 
προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών 
για να στηρίξει και υγειονομικά και 
οικονομικά τους συμπολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Τέτοια μέτρα είναι οι δύο 
διαδοχικές εθελοντικές αιμοδοσίες 
που διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου 
και 3 Απριλίου, ενώ επίκειται και 
Τρίτη, η ημερομηνία της οποίας μέχρι 
το κλείσιμο του τεύχους δεν είχε 
ολοκληρωθεί (βλ. σχετικό ρεπορτάζ 
σελ 4).
Παράλληλα, στις 23 Μαρτίου 
συστήθηκε η κοινωνική υπηρεσία 
«Είμαστε δίπλα σου», η οποία 
εξυπηρετεί ευπαθείς ομάδες και έχει 
ως αποστολή τη διευκόλυνση της 
προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης και 
της εκτέλεσης συνταγών κατοίκων του 

Δήμου μας (βλ. σχετικό ρεπορτάζ σελ 
9).
Επίσης, ο Δήμος πήρε απόφαση 
απαλλαγής των υπηρεσιών που 
θίγονται από την κρίση των 
δημοτικών τελών και των τελών 
τραπεζοκαθισμάτων για όσο διάστημα 
η κρίση αυτή διαρκεί (βλ. σχετικό 
ρεπορτάζ σελ 9).

Να σημειωθεί ότι στην πλειονότητά 
τους οι συμπολίτες μας ενίσχυσαν 
με τη στάση τους και την τήρηση 
των προβλεπόμενων μέτρων το έργο 
της δημοτικής αρχής. Εντούτοις, 
υπήρξαν και περιπτώσεις ανεύθυνης 
συμπεριφοράς που όχι μόνο 
δυσκόλεψε το έργο του Δήμου, αλλά 
έθεσε σε κίνδυνο και την υγεία των 
συμπολιτών μας. Τέτοιο παράδειγμα 
ήταν και το κόψιμο μέρους του φράχτη 
του γηπέδου Πέτρουλα προκειμένου 
να μπορούν ορισμένοι ασυνείδητοι να 
απολαμβάνουν το «παιχνίδι» τους. Η 
αντίδραση των υπηρεσιών ήταν άμεση 
και η ζημιά αποκαταστάθηκε. 

Μήνυμα δημάρχου
Μιλώντας ο δήμαρχος Βασίλης 
Θώδας στην ιστοσελίδα dznews.gr 
κάλεσε τους πολίτες να τηρήσουν 
τα μέτρα προφύλαξης που έχουν 
επιβληθεί για να προστατεύσουν τους 
εαυτούς τους και τους οικείους τους. 
Τόνισε πως ο Δήμος θα είναι δίπλα 
τους σε κάθε βήμα, ενώ παράλληλα 
αναφέρθηκε στη νέα υπηρεσία 
«Είμαστε δίπλα σου», η οποία όπως 
προαναφέραμε θα προσφέρει βοήθεια 
των συμπολιτών μας σε ό,τι αφορά 
την προμήθεια πρώτων ειδών και την 
εκτέλεση φαρμακευτικών συνταγών 
τους. Να τονισθεί πως και ο δήμαρχος 
ανταποκρινόμενος στην έκκληση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
διέθεσε το 50% από τον μισθό του στο 
ταμείο αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοιού και της νόσου covid 19 
που αυτός προκαλεί.
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Αποφάσεις στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Ζωγράφου

Σειρά αποφάσεων για την στήριξη των επιχειρήσεων της πόλης μας έλαβε το δημοτικό 
συμβούλιο Ζωγράφου.

Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε την αναστολή καταβολής τροφείων από τους γονείς 
στους παιδικούς σταθμούς για όσο διάστημα αυτοί είναι κλειστοί, την απαλλαγή των 
επιχειρήσεων από την καταβολή δημοτικών τελών για όσο διάστημα αυτές παραμένουν 
κλειστές, με τις τελευταίες να απαλλάσσονται και από την καταβολή τελών χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων και τέλος την παράταση της προθεσμίας είσπραξης όλων των 
βεβαιωμένων οφειλών.

Οι εν λόγω αποφάσεις πάρθηκαν σε κλίμα συναίνεσης στο δημοτικό συμβούλιο, 
που φαίνεται να παραμερίζει τις διαπαραταξιακές διαφορές ενόψει της κρίσης που 
αντιμετωπίζουμε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου για τα μέτρα έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ζωγράφου σας ενημερώνει πως αποφάσισε:

1) την αναστολή καταβολής τροφείων από τους γονείς για τους παιδικούς 
σταθμούς από τον μήνα Μάρτιο και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν 
κλειστές οι δομές των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών, μετά και την επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών από τις 11/03/2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του 
Κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 783/10-03-2020 τ.Β΄.

2) την απαλλαγή επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και 
Φωτισμού που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής 
διασποράς του Κορωνοϊού Covid 19. Επισημαίνεται δε, εάν τα μέτρα περιορισμού 
μετάδοσης του Κορωνοϊού παραταθούν, θα επακολουθήσει αντίστοιχη παράταση της 
ανωτέρω απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 9 της υπ’αριθμόν 68/30-
03-2020 ΠΝΠ

3) την απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή, από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, 
λόγω αποτροπής της διασποράς του Κορωνοϊού Covid 19.

4) την παράταση προθεσμίας είσπραξης όλων των βεβαιωμένων οφειλών, καθώς 
και την παράταση καταβολής των δόσεων από επιχειρήσεις και μισθωτούς που 
επλήγησαν οικονομικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της 
διασποράς του Κορωνοϊού Covid 19. 

«Είμαστε δίπλα σου» Μία νέα υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου
των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid 19, καθώς και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
αυτής. Πρόκειται για μία υπηρεσία αρωγής προς τους δημότες εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και αδυνατούν 
να μετακινηθούν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου έχει ως εξής:
«Συστήσαμε την υπηρεσία «Είμαστε δίπλα σου» η οποία έχει ως αποστολή τη διευκόλυνση της προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης και της 
εκτέλεσης συνταγών των κατοίκων του δήμου μας οι οποίοι αδυνατούν να μετακινηθούν εκτός οικίας για να εφοδιαστούν μόνοι τους με 
τα ανωτέρω.
Οι δικαιούχοι της υπηρεσία «Είμαστε δίπλα σου» είναι οι εξής:
Ηλικιωμένοι που δεν έχουν στο περιβάλλον τους πρόσωπο να τους εξυπηρετήσει.
Άτομα με χρόνια νοσήματα που δεν έχουν στο περιβάλλον τους πρόσωπο να τα εξυπηρετήσει.
ΑμΕΑ με κινητικά προβλήματα που δεν έχουν στο περιβάλλον τους πρόσωπο να τα εξυπηρετήσει.
Πρόσωπα που με εντολή γιατρού βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Συγκεκριμένα οι δημότες που ανήκουν στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 7700945, 
210 7700545, 210 7773805, από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 8.00π.μ. έως τις 8.00μ.μ. προκειμένου προσωπικό του Δήμου 
Ζωγράφου να πραγματοποιήσει αντ’ αυτών τις αγορές και να τις παραδώσει στο σπίτι του ενδιαφερομένου εντός εύλογου χρόνου σύμφωνα 
με τις διαμορφωμένες συνθήκες.
Σημαντική σημείωση: Οι πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Παντωπολείο και Φαρμακείο εξακολουθούν να εξυπηρετούνται 
δωρεάν από τις ανωτέρω δομές.

Νέα υπηρεσία σύστησε ο Δήμος Ζωγράφου 
με τίτλο «Είμαστε δίπλα σου» στο πλαίσιο 
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Τους 5 απαγχονισθέντες κομμουνιστές τίμησαν μέλη των ΚΟ ΚΚΕ Ζωγράφου

Ένα μπουκέτο με κόκκινα γαρίφαλα 
στη μνήμη των πέντε κομμουνιστών 
που απαγχονίστηκαν στις 5 Απρίλη 
του 1944 από τους ναζί,  κατέθεσαν 
σήμερα στο σημείο της εκτέλεσής 
τους, αντιπροσωπεία των Κομματικών 
Οργανώσεων Ζωγράφου του ΚΚΕ, με 
επικεφαλής των Κώστα Γιαννόπουλο 
μέλος της ΕΠ της ΚΟΑ και Γραμματέα 
της ΤΕ Ανατολικών Συνοικιών.

Το ιστορικό
Στις 25 Μάρτη του 1944, συνεργεία 
της ΕΠΟΝ κάνουν έρανο στις συνοικίες 
του Ζωγράφου. Ένα συνεργείο 
φτάνει στα Ιλίσια, στη διασταύρωση 
της οδού Παπαδιαμαντοπούλου με 
την οδό Ξενίας και την οδό Μικράς 
Ασίας. Το συνεργείο αποτελείται από 
τρεις νεολαίους ΕΠΟΝίτες, από τα 
Κουπόνια (σημερινά Άνω Ιλίσια) και το 
συνόδευαν διακριτικά δύο ΕΛΑΣίτες.
Ξαφνικά ο παρευρισκόμενος αξιωματικός 
των Ταγμάτων Ασφαλείας, λοχαγός 
Κωνσταντίνος Μανωλάκος, τομεάρχης 
της «Χ» Αμπελοκήπων, βγάζει το πιστόλι 
του, ακινητοποιεί τους τρεις ΕΠΟΝίτες 
και αρχίζει να τους ρωτά ποιοι είναι, τι 
κάνουν εκεί και τους ζήταγε ταυτότητες. 
Ο ταγματασφαλίτης φόραγε πολιτικά 
και ο ΕΛΑΣίτης, που είχε την ευθύνη για 
την ασφάλεια της ομάδας, αποφασίζει 
να παρέμβει δυναμικά. Πυροβολώντας 
σκότωσε τον ταγματασφαλίτη. Η ομάδα 
σκόρπισε αμέσως και γύρισε στα Ιλίσια 
μέσα από το ρέμα στο ύψος της Γέφυρας.
Λυσσαλέα η αντίδραση των Γερμανών 
και των ντόπιων συνεργατών τους:
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ του Ανωτάτου 
Αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας 
και της Αστυνομίας Ελλάδος
Ως Αντίποινα διά την κατά την 25.3.44 εν 
Αθήναις (Αμπελόκηποι) κατά του λοχαγού 
των ευζώνων Κωνσταντίνου Μανωλάκου 
υπό κομμουνιστών διαπραχθείσαν 
δολοφονίαν, διέταξα τον απαγχονισμόν 
εις τον τόπον του εγκλήματος των 
κάτωθι ιθυνόντων κομμουνιστών:
– Αχιλλ. Πλατυμέση, γεν. 1907, ΚΚΕ, 
αξιωματούχου.
– Επαμεινώνδα Βαμπούλη γεν. 1918. ΚΚΕ, 

ρήτορος και αρχηγού προπαγάνδας.

– Ευαγγέλου Στεργίου, γεν. 1896, ΚΚΕ, 
αξιωματούχου.

– Βλάσση Αποστολάρη, γεν. 1923, ΕΑΜ, 
γραμματέως ομάδος.

– Βασιλείου Μπακοπούλου, γεν 1903, 
ΕΑΜ, γραμματέως ομάδος.

Αι κατά των ευζώνων γενόμεναι 
επιθέσεις θα τιμωρούνται εις το 
μέλλον κατά τον αυτόν τρόπον.
Ο Ανώτατος Αρχηγός των Ταγμάτων 
Ασφαλείας και της Αστυνομίας Ελλάδος».
Οι Γερμανοί προχωρούν σε αντίποινα. 
Πέντε κομμουνιστές που είχαν 
συλληφθεί πριν από μερικές βδομάδες 
σε μπλόκο, ύστερα από προδοσία 
κάποιου νοσοκόμου χαφιέ, στο 
Νοσοκομείο «Συγγρού», ως μέλη του 
κομματικού γραφείου του νοσοκομείου, 
κρεμάστηκαν την αυγή της 5ης Απρίλη 
1944 στην ίδια πλατεία. Στο χώρο του 
απαγχονισμού, είχε τοποθετηθεί ένας 

λόχος γερμανοτσολιάδες – φρουροί 
που δεν επέτρεπαν στον κόσμο να τους 
ξεκρεμάσει για να τους κηδέψει, μαζί με 
μια ομάδα τοποθετημένη στο ύψωμα 
του Αγίου Γεράσιμου. Σε δύο δέντρα πιο 
κει στην ίδια πλατεία, είχαν κρεμάσει 
δύο άδειες αγχόνες με πινακίδες πάνω 

στις οποίες έγραφαν: «Γιώργος Σιδέρης 
– τον περιμένει κρεμάλα», «Θανάσης 
Νικολαΐδης – τον περιμένει κρεμάλα». 
Οι δύο τελευταίοι είχαν καταφέρει 
να ξεφύγουν από το μπλόκο του 
Νοσοκομείου «Συγγρού» και έτσι δεν 
μπόρεσαν να τους πιάσουν. Για πρώτη 
φορά στην Αθήνα στήθηκαν κρεμάλες. 
Οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες 
τους πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο 
θα τρομοκρατούσαν τον αθηναϊκό 
λαό, θα έσπαγαν το αγωνιστικό του 
φρόνημα. Οι γερμανοτσολιάδες 
ήταν σκορπισμένοι μπουλούκια-
μπουλούκια στα γύρω πεζοδρόμια, 
ενώ οι αξιωματικοί τους προκλητικά 
έπιναν τον καφέ τους σε ένα τραπεζάκι 
καφενείου, κάτω από τα πτώματα 
των κρεμασμένων κομμουνιστών.
Η πρώτη μάχη του ΕΛΑΣ της Αθήνας 
– Μάχη για τους πέντε κρεμασμένους
Μετά από έκτακτη σύσκεψη, το 3ο τάγμα 
του ΕΛΑΣ αποφασίζει να μην αφήσει 
αναπάντητη τη δολοφονική πρόκληση.
Είκοσι περίπου μαχητές του ΕΛΑΣ 
και 6 της Εθνικής Πολιτοφυλακής 

χωρίζονται σε 4 ομάδες και 
συμφωνούν να χτυπήσουν και οι 
τέσσερις στις 12 και 7 λεπτά ακριβώς.
Η σύγκρουση άρχισε από ανάγκη 7 λεπτά 
πιο νωρίς απ’ την καθορισμένη ώρα. Οι 
γερμανοτσολιάδες αιφνιδιάστηκαν, δεν 
μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει, 

αρκετοί πανικοβλήθηκαν και πηδούσαν 
στο ρέμα του Ιλισσού (σήμερα 
λεωφόρος Μιχαλακοπούλου) κι από κει 
βρέθηκαν αλαφιασμένοι στη λεωφόρο 
Κηφισίας, ως τον «Ευαγγελισμό». 
Οι αξιωματικοί τους με τη μισή 
δύναμη τσολιάδων ταμπουρώθηκαν 
και περίμεναν ενισχύσεις.
Αμέσως μετά το αιφνιδιαστικό χτύπημα 
του ΕΛΑΣ, άρχισαν να καταφθάνουν 
ενισχύσεις με αυτοκίνητα γεμάτα με 
άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας και 
Γερμανούς, οι οποίοι ξεκίνησαν σφοδρή 
αντεπίθεση προς το Άλσος Κουπονίων – 
Συγγρού, με κατεύθυνση την Καισαριανή.
Αυτή ήταν και η πρώτη εκ παρατάξεως 
μάχη του ΕΛΑΣ της Αθήνας, άρχισε 
στις 12 το μεσημέρι και συνεχίστηκε με 
επίθεση μιας διμοιρίας Γερμανών και 
ενός Τάγματος ανδρών των Ταγμάτων 
Ασφαλείας, οπλισμένων με αραβίδες 
και πολυβόλα, στις 2.00 το μεσημέρι στη 
ρεματιά της Καισαριανής. Το σούρουπο 
η μάχη έληξε με την αποχώρηση των 
γερμανοτσολιάδων, οι οποίοι δεν 
μπόρεσαν να μπουν στην Καισαριανή.

Ο ΕΛΑΣ νίκησε. Οι φονιάδες κατέβασαν 
νωρίς το βράδυ τα 5 πτώματα από τις 
κρεμάλες. Η διαταγή του Σίμανα να 
μείνουν επί τρεις μέρες τα πτώματα 
στην κρεμάλα, για να τρομοκρατηθεί 
ο λαός, δεν εκτελέστηκε. Τους πέντε 
απαγχονισθέντες κομμουνιστές 
έθαψαν οι ΕΛΑΣίτες μαζί με το λαό.
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[Δημοτικά]

ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ
Όταν η γεύση συναντάει την ποιότητα
Ο φούρνος ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ από το 
2003 προσφέρει μοναδική ποιότητα 
στα Αρτοποιήματα στην Πόλη του 
Ζωγράφου. Μεγάλη ποικιλία τόσο 
στην κατηγορία του άρτου όσο και 
στην κατηγορία των βουτημάτων . 
Λειτουργεί 7 μέρες, 365 μέρες από το 
πρωί έως το βράδυ σε 3 σημεία της 
Πόλης μας.
Εμπνευστής και δημιουργός της 
αλυσίδας των Αρτοποιείων ο Τάσος 
Μιχαλάτος . 

Aσφαλτόστρωση στην οδό Κοκκινοπούλου

Μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες που λειτουργούν ως είσοδος στο Δήμο 

Ζωγράφου βελτιώνεται. Έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες, εργασίας 
ασφαλτόστρωσης στην οδό Κοκκινοπούλου, στο ρεύμα προς το Γουδή.

Ηδη έχει περάσει φρέζα από το σύνολο του οδοστρώματος και κατά το ήμιση της 
διαδρομής, έχει μπει και νέα άσφαλτος.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο, προσφέροντας 
μεγαλύτερη ασφάλεια στους οδηγούς, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος λόγω και της 
κατηφόρας, πάντα όταν βρέχει είναι επικίνδυνος και γίνονται συνέχεια ατυχήματα.

Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου : Προσοχή σε αγνώστους που 
δηλώνουν ότι είναι συνεργεία απολύμανσης

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κακοποιών στοιχείων, που 
εκμεταλλευόμενα την έκτακτη κατάσταση λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, επισκέπτονται σπίτια στο όνομα του Δήμου 
Ζωγράφου και δηλώνουν ότι προσέρχονται για να πραγματοποιήσουν απολύμανση.

Ο Δήμος Ζωγράφου από τη μεριά του ενημέρωσε προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ότι ως Δήμος δεν έχει 
προβεί σε παρόμοιες ενέργειες, απολυμαίνει δημοτικά κτίρια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους και όχι ιδιωτικά 
ακίνητα, γι’  αυτό παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στις οικίες 
τους σε αγνώστους οποιαδήποτε πρόφαση και αν επικαλεστούν.
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[Δημοτικά]
Προσαγωγή 9 μελών του Κινήματος στην πόλη από την ΕΛΑΣ – Μοίραζαν φυλλάδια 

με τις θέσδεις της παράταξης έξω από σούπερ μάρκετ

Στην προσαγωγή 9 μελών της 
δημοτικής παράταξης «Κίνημα στην 
πόλη του Ζωγράφου» προχώρησε η 
ΕΛΑΣ το Σάββατο 11 Απριλίου κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτών 
για τις θέσεις της παράταξης απέναντι 
στην πανδημία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη 
της παράταξης ανάμεσά τους και ο 
δημοτικός σύμβουλος Ζωγράφου 
Παναγιώτης Νίκου, κρατήθηκαν τρεις 
ώρες και στη συνέχεια αφέθηκαν 
ελεύθεροι αφού τους επιβλήθηκε 
πρόστιμα συνολικά 1350€.

Για το εν λόγω συμβάν τόσο το Κίνημα 
στην πόλη, όσο και οι παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης του Δήμου Ζωγράφου 
«Μαζί για την πόλη μας» και Λαϊκή 
Συσπείρωση εξέδωσαν ανακοινώσεις 
διαμαρτυρίας:

Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου:  
Το δικαίωμα της δράσης των 
δημοτικών κινήσεων δεν 
αναστέλλεται

Η υποχρέωση της ενημέρωσης δεν 
μπαίνει σε καραντίνα: 

Σήμερα Σάββατο, 11/4 το πρωί, 
αντιπροσωπεία του Κινήματος στην 
Πόλη του Ζωγράφου, μαζί με τον 
επικεφαλής της κίνησης, δημοτικό 
σύμβουλο Παναγιώτη Νίκου, με όλα τα 

μέτρα προστασίας, τις αποστάσεις και 
τα απαραίτητα έγγραφα ασκούσαμε 
το συνταγματικό δικαίωμα να 
ενημερώσουμε το λαό του Ζωγράφου 
για τις θέσεις της κίνησης για την 
πανδημία του κορονοϊού για τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, την ενίσχυση 
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Για 
να  ανταποκριθούμε στο κάλεσμα 
της ΟΕΝΓΕ για κοινό αγώνα με τους 
υγειονομικούς.

Για να  δηλώσουμε την αντίθεση μας 
στις απολύσεις και τις αντεργατικές 
ενέργειες των επιτήδειων εργοδοτών 
και στις αποφάσεις της κυβέρνησης 
που εκμεταλλεύεται την  κατάσταση 
για να ενισχύσει τους ισχυρούς 
του χρήματος, να εκχωρεί δημόσια 
περιουσία και υποδομές, να περνά 
μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας 
που περιλαμβάνουν και την 
απαγόρευση των διεκδικήσεων, της 
πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης. 

Στη διάρκεια της εξόρμησης μας, 
περικυκλωθήκαμε από ομάδες 
ΔΙΑΣ και οδηγηθήκαμε στο Α.Τ. 
Ζωγράφου, μέσα σε 3 περιπολικά, 
προφανώς χωρίς πια την τήρηση των 
απαραίτητων αποστάσεων και όλα 
αυτά στο όνομα της δημόσιας υγείας. 

Μάλιστα, ο υπερβάλλων ζήλος των 
αστυνομικών οργάνων απαιτούσε 
να κλείσουμε τα κινητά για να μην 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε με 
δικηγόρο και απειλούσε να μπούμε 
γρήγορα στα περιπολικά αλλιώς θα 
μας βάλουν χειροπέδες.

Ήδη μέχρι τώρα έχουν διαμαρτυρηθεί 
στο Α.Τ., οι δικηγόροι Θ. Συμεωνίδης 
πρώην μέλος ΔΣ ΔΣΑ και Θ. 
Καμπαγιάννης, νυν μέλος του ΔΣ του 
ΔΣΑ, ο περιφερειακός σύμβουλος 
Κώστας Τουλγαρίδης, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Π. Αναστούλης και Π. 

Κωνσταντίνου, ο Αντώνης Δραγανίγος 
από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Από το Α.Τ. 
Ζωγράφου απαντούν ότι η προσαγωγή 
έγινε με εντολή από τη Γ.Α.Δ.Α., 
προφανώς ως πολιτική απόφαση που 
υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική.   

Να το ξέρουν. Δεν μας τρομάζουν, μας 
πεισμώνουν. Αλλά και ο κόσμος θα τους 
καταλάβει αργά ή γρήγορα.

Όταν η κυβέρνηση της Ν.Δ. λειτουργεί 
με συνεχείς ΠΝΠ και νομοθετήματα που 
τρέχουν τις αντιλαϊκές πολιτικές που 
είχαν σχεδιάσει και ακόμα περισσότερες 
για την εξυπηρέτηση των «επενδυτών» 
και των επιχειρήσεων στο χώρο της 
υγείας, όταν το κράτος με τις δυνάμεις 
καταστολής λειτουργεί, όταν η Βουλή 
νομοθετεί επικυρώνοντας εκ των 
υστέρων 

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
της κυβέρνησης, όταν οι δήμοι και οι 
Περιφέρειες λειτουργούν και εμείς 
θα λειτουργούμε και θα ασκούμε 
αντιπολίτευση όπως απαιτείται.

Η πολιτική τους δεν είναι για το καλό 
μας και ούτε όλα τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας με τις διασταλτικές 
τους απαγορεύσεις , είναι για τη δημόσια 
υγεία.

Ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία δεν 
θα περάσει !! Θα φέρει οργή που θα 
ξεσπάσει».

Μαζί για την πόλη μας

Η δημοτική παράταξη Μαζι Για Την Πολη 
Μας - Ανεξαρτητη Δημοτικη Παραταξη 
Ζωγραφου, θεωρεί ότι σε αυτές τις 
δύσκολες ώρες:

•	 Μένουμε σπίτι, λαμβάνουμε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας αλλά δεν μένουμε 
σιωπηλοί και αμέτοχοι σε όσα 
συμβαίνουν γύρω μας.

•	 Η υποχρέωση της ενημέρωσης 
των συμπολιτών μας δεν πρέπει 
να μπει σε «καραντίνα»!

•	 Το δικαίωμα της δράσης των 

δημοτικών κινήσεων δεν 
αναστέλλεται!

Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου 
καταδικάζει τις χθεσινές ενέργειες 
αυταρχισμού και την προσαγωγή από 
την αστυνομία μελών της δημοτικής 
παράταξης «Κίνημα στην πόλη 
του Ζωγράφου» κατά τη διάρκεια 
ενημέρωσης που πραγματοποιούσαν 
έξω από super market για τις θέσεις 
της κίνησης για την πανδημία 
του κορονοϊού στα πλαίσια της 
πανελλήνιας ημέρας δράσης για την 
υγεία που κάλεσε η ΟΕΝΓΕ.

Το περιστατικό αυτό δεν ήταν το 
μοναδικό τις τελευταίες μέρες 
που έχουν σημειωθεί ενάντια σε 
εργαζόμενους σε χώρους δουλειάς, 
νοσοκομεία και συνοικίες, που τολμούν 
να σπάσουν τη σιωπή, να αποκαλύψουν 
την εικονική πραγματικότητα που 
παρουσιάζει η κυβέρνηση μέσα από 
τα κανάλια ότι όλα δουλεύουν ρολόι, 
να αναδείξουν τα προβλήματα και τις 
ελλείψεις στο σύστημα υγείας, την 
επίθεση που δέχονται τα εργατικά 
δικαιώματα στους τόπους δουλειάς.

Μένουμε σπίτι αλλά δε μένουμε 
σιωπηλοί. 

Παραμένουμε δυνατοί και απαιτούμε 
μέτρα προστασίας της υγείας και 
της ζωής των εργαζομένων στα 
νοσοκομεία, ενίσχυση του συστήματος 
Υγείας, αλλά και μέτρα προστασίας του 
λαού. 

Η αγωνιστική δράση του λαού δε 
μπαίνει σε «καραντίνα».

    
Ζωγράφου 12 Απριλίου 2020
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Το «Μαζί  για   την Πόλη μας» συγκέντρωσε τρόφιμα για τα Χωριά SOS

Σημαντικός ήταν ο αριθμός των 
συμπολιτών μας που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα της παράταξης της τέως 

δημάρχου Τίνας Καφατσάκη «Μαζί για 
την πόλη μας» και συγκεντρώθηκαν 
τρόφιμα για τα Παιδικά Χωριά SOS.

Οπως αναφέρεται στην ανάρτηση: 
«Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση 
τροφίμων για τα Παιδικά Χωριά SOS 
από την Παράταξη «Μαζί για την 
Πόλη μας».
Τα γραφεία της παράταξής μσς στην 
Γεωργίου Ζωγράφου 26, γέμισαν με 
σακούλες τροφίμων από μπακάλικα 
της γειτονιάς και των super market 
της περιοχής.
Ο κάτοικοι του Δήμου Ζωγράφου 

ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό 
στην πρωτοβουλία της Μάρθα 
Μπέη που ενστερνίστηκε αμέσως η 
πρώην δήμαρχος Ζωγράφου, Τίνα 
Καφατσάκη

Το φορτηγό των παιδικών χωριών 
SOS ήρθε και παρέλαβε τον 
τεράστιο όγκο τροφίμων που 
πρόσφεραν οι συνδημότες μας 
δείχνοντας την αλληλεγγύη τους, 
την δύσκολη αυτή στιγμή.
Η ανθρωπιά είναι πάνω από την 
πανδημία, πάνω από πολιτικές και 
πάνω από το εγώ που θα γονατίσει 

μπροστά στο ΕΜΕΙΣ! Ιδίως όταν 
πρόκειται για παιδικές ψυχές.»

Γιάννης Βούρτσης – Ένας αντιδήμαρχος που ξεχωρίζει
Μονίμως δραστήριος και δίπλα στον πολίτη

Έχει ξεχωρίσει για το ήθος, την 
αποτελεσματικότητα και την αγάπη 
του για την πόλη μας εδώ και 
δεκαετίες που δραστηριοποιείται 
στην τοπική πολιτική σκηνή. Ο λόγος 
για το νυν αντιδήμαρχο Πρασίνου και 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Γιάννη 
Βούρτση. Από την πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε η νέα Διοίκηση του Βασίλη 
Θώδα ο κ. Βούρτσης έπεσε με τα 
μούτρα στη δουλειά. 
Γρήγορα η εικόνα του πρασίνου στην 
πόλη μας άλλαξε και η εγκατάλειψη 

έδωσε τη θέση της στη φροντίδα και 
την περιποίηση. Σε συνεργασία με την 
υπηρεσία Καθαριότητας τα πάρκα μας 
από εστία βρώμας και αγριόχορτων 

έγιναν κέντρα συγκέντρωσης του 
κόσμου για να απολαύσουν τη βόλτα 
ή την παρέα φίλων και γνωστών τους.
Παράλληλα, φρόντισε ώστε η ξυλεία 
των κλαδεμάτων να τίθεται στη 
διάθεση των συμπολιτών μας δωρεάν 
και όχι του εκάστοτε εργολάβου που 

την έχει αναλάβει.
Διαρκής είναι, επίσης, η παρουσία του 
στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 
Ο κ. Βούρτσης είναι από τους 

πρώτους που φτάνει όπου χρειαστεί 
και φροντίζει άμεσα για οτιδήποτε 
χρειαστεί για την διασφάλιση της 
υγείας των συμπολιτών μας.
Αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, έναν από 
τους πλέον ικανούς και δραστήριους 
αντιδημάρχους της Διοίκησης 

Θώδα, ο οποίος παρά την λάσπη και 
τις επιθέσεις που έχει δεχτεί κατά 
καιρούς, αποδεικνύει διαρκώς ότι 
το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το 
καλό και η ευημερία της πόλης του 
Ζωγράφου και των κατοίκων της.
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Τριανταφυλιά Κεσπερή: Μια αγκαλιά και δυο φιλιά… πόσο πολύ σημαντικά!

Αλήθεια, τι αξία έχει η αγάπη; Είναι 

σπουδαίο να εκφράζουμε καθημερινά την 
αγάπη μας στους ανθρώπους γύρω μας; 
Βέβαια, όλοι δεν δέχονται την αγάπη μας, 
όπως κι εμείς δεν την δεχόμαστε από 
όλους. Άλλος αγαπάει περισσότερο, άλλος 
λιγότερο, άλλος εκφράζει την αγάπη του 
έμπρακτα, άλλος την εκφράζει περισσότερο 
λεκτικά… Οι ψυχολόγοι ισχυρίζονται ότι όταν 
αγκαλιαζόμαστε ακουμπώντας τις καρδιές 
μας τουλάχιστον για 7 δευτερόλεπτα, 

εκρήγνυνται οι ορμόνες της χαράς! Ακόμα, 
όταν μιλάμε όμορφα για τον άνθρωπό 
μας, τα παιδιά μας, τους μαθητές μας (αν 
είμαστε εκπαιδευτικοί) κτλ, τότε είναι λες 
και λάμπουν οι άνθρωποι αυτοί εκείνη τη 
στιγμή. Εκθειάζοντας κάποιον, ακόμα κι 
αν δεν συμφωνούμε πάντα μαζί του, αλλά 
αναγνωρίζοντας τα 5 πράγματα που κάνει 
σωστά, τότε αυτομάτως η αυτοεκτίμησή 
μας υψώνεται, ο εγωισμός μας μικραίνει κι 
η σχέση μας με το άτομο αυτό ασυναίσθητα 
καλυτερεύει. Επιπροσθέτως, αξίζει, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, να παίζουμε με 
καλούς φίλους, να γελάμε δυνατά, να μην 
γινόμαστε κριτές των άλλων, άλλωστε 
η ειλικρίνεια μπορεί να εκφραστεί με 
ευγένεια, γνήσιο ενδιαφέρον κι αγάπη, 
χωρίς πικρές κουβέντες.  Προϋπόθεση 
είναι να ρωτήσουμε τον άλλον κοιτώντας 
τον βαθιά στα μάτια με ήρεμη φωνή κι 
ένα χαμόγελο « Θέλεις τώρα μια αγκαλιά 
και δυο φιλιά;». Αν θέλει, προχωράμε. 
Αν δεν θέλει τώρα, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ 
ΠΕΙΡΑΖΕΙ. Πηγαίνουμε να μοιράσουμε 
την αγάπη μας σε κάποιο πρόσωπο που 
θέλει. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι 
πρώτα να αγαπάμε και να φροντίζουμε 
τον εαυτό μας, να τον επιβραβεύουμε για 

Δήμος και Σύλλογοι Γονέων ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές μας

Παρέμβαση στην υπουργού Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως μέσω επιστολής 
του πραγματοποίησε ο δήμαρχος 
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας στο 
πλαίσιο της ευαισθητοποίησης που 
εκδηλώνεται σε όλη τη χώρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας

Ο κ. Θώδας, δεδομένων των 
έκτακτων συνθηκών που επιβάλλουν 
την εξ αποστάσεως διενέργεια των 
μαθημάτων, προτείνει στο Υπουργείο 
να αναλάβει πρωτοβουλία για τη 
δωρεάν χορήγηση ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, tablet/laptop, σε 
κάθε μαθητή, ώστε να έχουν 
όλοι ανεξαιρέτως τη δυνατότητα 
συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην 
επιστολή του ο Δήμαρχος Ζωγράφου, 
η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει 
«ώστε να μην χαθεί η ουσία της 
σχολικής εκπαίδευσης και όχι απλώς 
και τυπικά η σχολική χρονιά» καθώς 
θα δώσει τη δυνατότητα «όλοι να είναι 
σε θέση να συμμετέχουν ισότιμα στη 
διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης».

Για το εν λόγω θέμα έχει πάρει θέση και 
η Ένωση Γονέων Ζωγράφου, η οποία 
σε ανακοίνωσή της κατακεραυνώνει 
τις «παλινωδίες», όπως τις αποκαλεί 
της υπουργού Παιδείας πάνω στο 
θέμα και συνεχίζει να απαιτεί την 
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 
της προσφοράς του κατάλληλο 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
 

Ιωάννου Θεολόγου 22 & Αμφιτρίτης, Ζωγράφου, ΤΚ 15773 
e-mail:enosigoneonzograf@gmail.com 

Ζωγράφου, 10 Απριλίου 2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΛΙΝΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

  Η Ένωση Γονέων Ζωγράφου, με πλειοψηφία των παρατάξεων, ¨Ανεξάρτητη Κίνηση 
Γονέων" και "Γονείς σε Κίνηση" (καθώς η παράταξη "Αγωνιστική Ενότητα Γονέων" 
τοποθετήθηκε με λευκό), αποφάσισε την κοινοποίηση της ακόλουθης ανακοίνωσης :   

Με μία πρωτοφανή στην θρασύτητά της, κυβίστηση, το Υπουργείο Παιδείας αναίρεσε 
εχθές την προ τριών ημερών απόφασή του να διαθέσει ευρέως τεχνολογικό εξοπλισμό σε 
μαθητές και λίγο πολύ μας δήλωσε ότι «δεν καταλάβαμε καλά»! Επειδή όμως, και ελληνικά 
μιλάμε, και καλά καταλάβαμε, και μνήμη και κρίση διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι παγίως η αισχύνη 
διαχρονικά ελλείπει όταν το διακύβευμα είναι το κοινωνικό κράτος και όλες του οι εκφάνσεις 
(παιδεία, υγεία, υπηρεσίες προς πολίτες) που ακόμη και τέτοιες ημέρες βάλλονται, ενώ, 
παρεμπιπτόντως, τα ιδιωτικά συμφέροντα, συνεχίζουν να εξυπηρετούνται, ανενδοίαστα.  

Η προσπάθεια της τελευταίας (όπως πάντα…) στιγμής εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, 
να αποφευχθεί η απώλεια της σχολικής χρονιάς δια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς όμως 
να λαμβάνεται καμία πρόνοια ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε 
αυτή, αν μη τι άλλο καταδεικνύει κυνισμό και αναλγησία που τουλάχιστον εμείς οι γονείς, δεν 
είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε. Έναν σχεδόν μήνα μετά το κλείσιμο των σχολείων, μεγάλος 
αριθμός μαθητών, δεν συμμετέχει ακόμη στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση παρά το περί του 
αντιθέτου «success story» που επιχορηγούμενοι καναλάρχες και πρόθυμοι δημοσιογράφοι, κατά 
κόρον αναπαράγουν, υφαίνοντας παράλληλα τον καμβά μίας κυβερνητικής αγιογραφίας. Και ο 
αποκλεισμός ή ακόμη και η δυσχέρανση έστω και ενός μαθητή, από την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι απλώς, ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ. 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από την πρώτη στιγμή, πρωτοπορώντας, 
ανέδειξε το πρόβλημα και απαίτησε άμεσες λύσεις. Το ότι δεν εισακούστηκε ακόμη, δεν σημαίνει 
ότι ο αγώνας αυτός είναι χαμένος. Ενώνουμε την φωνή μας με χιλιάδες Συλλόγους, Ενώσεις 
Γονέων, την ΑΣΓΜΕ και την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής και συνεχίζουμε να απαιτούμε μετ’ 
επιτάσεως την άμεση εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία για 
κάθε μαθητή με την χορήγηση του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και απεριόριστης 
δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο. Γιατί, αποδεδειγμένα, «λεφτόδεντρα» υπάρχουν, αλλά 
ευδοκιμούν σε άλλους κήπους. Καιρός να αρχίσουν να καρπίζουν και στον δικό μας…   

 

ΤΟ ΔΣ 

τα θετικά και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα αρνητικά. Τρώμε υγιεινά, γυμναζόμαστε 
τακτικά, διαβάζουμε βιβλία, προσευχόμαστε, διαλογιζόμαστε… Σύμφωνα με την Izabelle 
Filliozat, η καλημέρα το πρωί μαζί με ένα χάδι πριν φύγουμε για δουλειά, κι η καληνύχτα 
με ένα χαμόγελο, βοηθούν σημαντικά την προσωπική και οικογενειακή ισορροπία
Να θυμάστε, καλοί μου φίλοι, τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας!

εξοπλισμού για κάθε μαθητή και μαθήτρια της χώρας.

Την ίδια ώρα, γενναία επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής ζητάει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου από το Δήμο ώστε μέσω αυτής να καταστεί εφικτή η προμήθεια laptop και tablet τα οποία 
θα παραχωρηθούν στους μαθητές. 



 2020 Απρίλιος • Τεύχος #46 15

[Αρθρογραφία]
Επιστολή του Δημήτρη Κολομπάτσου, Δημοτικού Συμβούλου Ζωγράφου 

με την παράταξη «Αγαπώ Ζωγράφου»
Αγαπητοί συνδημότες,

Στο δημοτικό συμβούλιο της 
περασμένης Δευτέρας, ψήφισα 
θετικά μαζί με την παράταξη του 
Αγαπώ Ζωγράφου σε όλα τα θέματα 
που έθεσε το Προεδρείο, βάζοντας 
πάνω απ όλα την έκτακτη συγκυρία 
που διανύουμε και την ανάγκη για 
γρήγορες και συναινετικές αποφάσεις.
Σε ότι με αφορά, δεσμεύομαι ότι σε 
όλες τις επόμενες συνεδριάσεις και για 
όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική 
κρίση, θα τηρήσω με συνέπεια την ίδια 
στάση ευθύνης, διευκολύνοντας την 
Διοίκηση του Δήμου στις αποφάσεις 
της και δίνοντας έτσι ένα μήνυμα 
ενότητας στους συνδημότες μου, 

καθώς πάντα επιδίωκα και επιδιώκω 
να είμαι όσο χρήσιμος γίνεται με 
τις όποιες δυνάμεις που διαθέτω.

Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω τα 
συγχαρητήρια μου στον Δήμαρχο της 
πόλης μας, Βασίλη Θώδα. Τόσο για 
τις σωστές παρεμβάσεις που ο Δήμος 
έκανε για τη δημόσια υγεία όσο και για 
την κοινωνική στήριξη των ευπαθών 
και ευάλωτων ομάδων. Επίσης, 
μπράβο του που ακολούθησε το 
παράδειγμα και άλλων Δημάρχων και 
παραχώρησε το 50% της αποζημίωσης 
του στο ταμείο για την καταπολέμηση 
της πανδημίας του 2020.
Κλείνοντας, στις θετικές προτάσεις και 
αποφάσεις πρέπει να είμαστε ενωμένοι 

και όπως λένε και οι ειδικοί,  ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΣΠΙΤΙ  για το καλό του συνόλου.

Με τιμή   

Κολομπάτσος Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος
 και μέλος ΝΠΔΔ

Ενωμένοι ενάντια στο Κορονοϊό
     Τους τελευταίους τρεις μήνες 
η παγκόσμια κοινότητα καλείται 
να αντιμετωπίσει την απειλή 
ενός ιογενούς εχθρού ονόματι 
«Covid-19», που μέλλει καθώς 
φαίνεται να ζημειώσει το πλανήτη 
μέσα από έναν επαχθή υγειονομικό 
πόλεμο.
    100 χρόνια μετά την εμφάνιση 
της ισπανικής γρίπης, που έπληξε 
κυρίως τον ευρωπαϊκό κόσμο, ο 
Κορονοϊός έρχεται ως η νέα φονική 
πανδημία του 21ου αιώνα που θα 
ταράξει τα παγκόσμια νερά και θα 
πρωταγωνιστήσει ως η «πανδημία 
του αιώνα».
    Η Ελλάδα ανάμεσα στις τόσες χώρες 
που πλήττονται καθημερινά από τον 
ιό έρχεται και εκείνη αντιμέτωπη με 
έναν αργό οικονομικό «θάνατο» 
που διαβρώνει τις κοινωνικές 
ισορροπίες ως απόρροια της 

τεράστιας υγειονομικής κρίσης. 
Πρωταρχικό μέλημα αποτελεί 
η διασφάλιση της υγείας και ο 
μόνος τρόπος για να επιτευχθεί 
είναι η αυστηρή πειθαρχία, όπως 
ορίζει η κυβέρνηση.
    Όσο επώδυνα και αν βιώνει ο 
Έλληνας τη καθημερινότητα του 
με τα αυστηρά προληπτικά μέτρα 
που έχουν επιβληθεί αλλάζοντας 
ξαφνικά το τρόπο ζωής του, η 
άφιξη του Κορονοϊού στη χώρα 
μας ήταν μία καλή αφορμή να 
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε 
όλοι υπεύθυνα με γνώμονα τη 
συνείδηση. Ο καθένας από εμάς 
οφείλει να ενεργεί ως σύνολο, 
γιατί ο εχθρός είναι ένας και 
η προσπάθεια συντριβής του 
πρέπει να είναι συλλογική.
    Το αισιόδοξο μέσα σε αυτή 
τη σκοτεινή περίοδο είναι ότι 

όλο και περισσότεροι αρχίζουν 
σιγά σιγά να υιοθετούν μια 
νέα αντίληψη ζωής λιγότερο 
εγωκεντρική, αφού η πλειονότητα 
αντιμετωπίζει με συμμόρφωση 
τη νέα τάξη πραγμάτων χωρίς 
αντιδράσεις.
   Το κοροναϊκό καθεστώς είναι 
μια δοκιμασία που απευθύνεται 
σε όλους, πολίτες και πολιτικούς. 
Η αβεβαιότητα για το αύριο είναι 
ένας κοινός εχθρός και όλοι 
είμαστε δέσμιοι στο σήμερα. 
Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει 
πότε θα απαλλαγούμε από αυτό 
το ζυγό, αλλά το σίγουρο είναι 
πώς τίποτα δεν θα μείνει ίδιο. 
Μέχρι τότε ας προσπαθήσουμε 
να πορευτούμε με ενότητα και 
αισιοδοξία, γιατί όλοι μαζί θα 
νικήσουμε τον ιό. 
Καλή Ανάσταση σε όλους! 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Κατόπιν της σχετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο 
την προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (laptop και tablet) 
στις σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιηθεί από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τη δήλωση του 
Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου ότι: «… Θα δίνεται η νομική δυνατότητα στις σχολικές 
επιτροπές να προχωρούν σε αγορές ηλεκτρονικού υλικού για τους μαθητές, υλικό όμως που 
θα παραμένει περιουσιακό στοιχείο του κάθε σχολείου και θα επιστρέφεται  μετά τη χρήση του. 
Τα χρήματα για αυτές τις αγορές μπορούν να βρεθούν από την εξοικονόμηση πόρων, αφού 
τα σχολεία είναι κλειστά και δεν υπάρχουν έξοδα για αναλώσιμα και θέρμανση, αλλά και από 
χορηγίες ιδιωτών… », αλλά και της από 6-4-2020 επιστολής του Δημάρχου μας κ. Βασίλειου 
Θώδα, προς την Υπουργό Παιδείας, πιστεύουμε ότι:
Η Σχολική Επιτροπή, πρέπει να επιχορηγηθεί γενναία από το Δήμο μας, όπως άλλωστε πολλές 
φορές το έχει κάνει στο παρελθόν και το έχει υποσχεθεί για το μέλλον, και μαζί με χρήματα της 
Σχολικής Επιτροπής, να αγορασθούν tablet για τους μαθητές μας.
Παρακαλούμε για τις άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειές σας, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι το διάστημα που θα ακολουθήσει, θα είναι εποικοδομητικό για το σύνολο των μαθητών μας. 
Είναι σημαντικό ακόμα και στο σημείο αυτό, να εξασφαλίσουμε την έμπρακτη ευαισθησία σας 
ως προς την κάλυψη ενός υποτυπώδους τεχνολογικού εξοπλισμού. Είναι αναγκαία όσο ποτέ η 
υποστήριξή σας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας, προς όφελος της εκπαιδευτικής συνέχειας 
των παιδιών μας!

Μετά τιμής,
ο Σ.Γ.Κ. του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου



ΟΔΗΓΙΕΣ

Όσοι χρονίως πάσχοντες λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες συνταγές και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν άυλη
συνταγογράφηση ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά (210.777.2671) την ημέρα του ραντεβού τους
και ώρες 08.00π.μ. – 11.00π.μ., στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, για να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία.

Επίσης, από την ίδια τηλεφωνική γραμμή, παρέχονται ιατρικές συμβουλές καθημερινά από 08.00π.μ. έως 02.00μ.μ.

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Ο ασθενής μπορεί να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p), είτε με
τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»),
είτε με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί
taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές των φαρμάκων του.

Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις συνταγές, ο οποίος μπορεί
να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του στο σύστημα
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του
ταχυδρομείου.

Μ ΕΝΟΥ Μ Ε Σ Π Ι Τ Ι
Παίρνουμε τις ιατρικές συνταγές ηλεκτρονικά

χωρίς φυσική παρουσία

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ 

ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  Ή ΣΤΟ MAIL ΣΑΣ

ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


