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[Editorial]

Editorial

Μου φαίνεται σαν χθες όταν στα
τέλη του 2015 μαζί με την εκδότρια
Γεωργία
Ζαπαντιώτη
πήραμε
την απόφαση να εκδώσουμε την
Επικοινωνία Ζωγράφου.
Επρόκειτο για ένα εγχείρημα με
υψηλό ρίσκο λαμβάνοντας υπόψη ότι
υπήρχαν ήδη τρεις άλλες εφημερίδες
με ισχυρά ερείσματα στην πόλη
μας και χρόνια κυκλοφορίας. Δεν
απογοητευτήκαμε, με επιμονή και
σκληρή δουλειά η Επικοινωνία
Ζωγράφου
κυκλοφόρησε
τον
Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε
αγκαλιάστηκε από τους πολίτες
του Ζωγράφου κερδίζοντας την
εμπιστοσύνη του αναγνωστικού
κοινού με τα έγκυρα ρεπορτάζ της.
Κατά την πορεία αυτή είχαμε καλές
στιγμές και δύσκολες. Γίναμε η
σταθερή πηγή ενημέρωσης για τους
πολίτες και ένα αγκάθι στο πλευρό
ορισμένων δημοτικών αρχόντων,
ακριβώς λόγω του ότι καταγράφαμε
την πραγματικότητα πάντα με στοιχεία
και γεγονότα.
Όλα τα ωραία όμως κάποτε
τελειώνουν.
Ο
κύκλος
της
συνεργασίας μου με την Επικοινωνία
Ζωγράφου κλείνει κάνοντας το
παρόν τεύχος το τελευταίο. Θα ήθελα
στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την
εκδότρια Γεωργία Ζαπαντιώτη για
την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο
μου, τους φίλους και συνεργάτες που
στάθηκαν ακλόνητοι στο πλευρό μου
και φυσικά το αναγνωστικό κοινό για
την αγάπη και την εμπιστοσύνη του.
Το κλείσιμο του κύκλου μου στην
Επικοινωνία ασφαλώς δεν σημαίνει
και κλείσιμο της δημοσιογραφικής
μου πορείας. Σύντομα θα με
διαβάζετε μέσα από τον ηλεκτρονικό
τύπο και ποιος ξέρει, ίσως εκ νέου σε
κάποιο έντυπο.
Σε κάθε περίπτωση παραμένω
πιστός «στρατιώτης» της έγκυρης
ενημέρωσης πιστεύοντας ακράδαντα
ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι
αυτός που μπορεί να κάνει την
διαφορά για την πόλη και την χώρα
του. Και φυσικά παραμένω ενεργός
πολίτης της πόλης όπου γεννήθηκα,
μεγάλωσα,
δημιούργησα
την
οικογένειά μου και αγαπώ ήτοι το
Ζωγράφου.

Εις το επανιδείν.
Ανδρέας Αρβανιτάκης
Αρχισυντάκτης
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[Αρθρογραφία]

Η Διοίκηση καλείται να προσαρμοστεί γρήγορα στην covid - εποχή και η
αντιπολίτευση να κάνει επιτέλους εποικοδομητικό και γόνιμο έλεγχο στην Διοίκηση

Γράφει ο Δημήτρης Δεληγιαννίδης
Μπαίνοντας στην covid-εποχή άπαντες
θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο
τρόπος ζωής και ο τρόπος σκέψης που
είχαμε ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Η νέα εποχή απαιτεί από τους αιρετούς
να καταθέσουν λύσεις και προτάσεις
(ο καθένας από την θέση και τον ρόλο
του) προκειμένου να βελτιώσουν την

καθημερινότητα των δημοτών. Από την
άλλη οι δημότες περιμένουν και απαιτούν
με μεγάλη αυστηρότητα μάλιστα οι αιρετοί
να ακούσουν τα προβλήματά τους.
Προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν
έχει την εξουσία να λύσει το πρόβλημα
της ανεργίας, της εκ περιτροπής εργασίας
ή να βελτιώσει τις παροχές της δημόσιας
υγείας και παιδείας.
Για αυτά τα θέματα οι πολίτες θα κληθούν
να εκφέρουν τη γνώμη τους όταν φτάσει η
στιγμή των εθνικών εκλογών στην κάλπη.
Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει όμως
να βελτιώσει την καθημερινότητά των
δημοτών διατηρώντας τους δρόμους
καθαρούς, να φροντίζει για τους κάδους
με συχνά πλυσίματα και απολυμάνσεις,
να έχει ως μία από τις προτεραιότητές
της τον επαρκή φωτισμό των δρόμων
της πόλης, να ασχολείται με την ασφάλεια
των παιδικών χαρών, να παρέχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά
και να περάσει στην εποχή της παροχής
ψηφιοποιημένων
υπηρεσιών
προς
τους πολίτες, με γνώμονα την άμεση
εξυπηρέτησή του.
Αυτά είναι τα ζητήματα, γύρω από
τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί
υπεύθυνος δημόσιος διάλογος, αυτά είναι

ΔΗΜΟΣ

τα ζητήματα για τα οποία θα κριθεί όχι μόνο
η Διοίκηση αλλά και η αντιπολίτευση. Ο
διάλογος μπορεί να είναι σκληρός, αλλά
θα πρέπει να δομείται σε αιτιολογημένα
και κοστολογημένα επιχειρήματα.

Στο θέμα λοιπόν της καθαριότητας
η Διοίκηση έκανε βήματα, αλλά
χρειάζεται να κάνει ακόμη περισσότερα
προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι
αυτό που πρέπει και δικαιούνται οι
δημότες. Η ενεργοποίηση της θέσης του
Αντιδημάρχου Καθαριότητας
δείχνει
την μέγιστη προτεραιότητα που δίνει ο
Δήμαρχος σε αυτόν τον τομέα.
Για το θέμα των παιδικών σταθμών ο
Δήμαρχος δεσμεύτηκε προεκλογικά και
μετεκλογικά ότι θα δώσει λύση ώστε
κανένα παιδί να μην μείνει εκτός. Υπάρχει
εξαγγελία ότι στην Βίλα Παυλίνα από
τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει νέος
παιδικός σταθμός με λυόμενα Βαρέως
τύπου και κατάλληλη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου.
Για το θέμα της ψηφιοποίησης
υπηρεσιών του Δήμου, έγινε μεν μία
αρχή ενεργοποιώντας την Πλατφόρμα
ψηφιακών
υπηρεσιών
αιτήσεων
πολιτών, αλλά απαραίτητο θα ήταν
να ενεργοποιήσουν και την ψηφιακή

υπογραφή ώστε οι δημότες να λαμβάνουν
και ηλεκτρονικά τα διάφορα πιστοποιητικά
τα οποία ζήτησαν. Το όφελος δεν είναι
να κάνεις ηλεκτρονικά την αίτηση και
μετά να πηγαίνεις να ψάχνεις ποιος έχει
τα πιστοποιητικά, αλλά το όφελος είναι
να τα λαμβάνεις χωρίς να χρειάζεται να
πηγαίνεις στο Δημαρχείο.
Η Αξιωματική αντιπολίτευση από τη άλλη
αναλώθηκε προσφάτως σε διαδικτυακές
ιαχές περί ανύπαρκτων θεμάτων σε μία
προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων για
το εκλογικό κοινό της. Απόδειξη μάλιστα
ήτανε ότι ενώ δεν διαφωνούνε επί της
ουσίας για την παραχώρηση του προαύλιου
χώρου του «ΡΥΘΜΟΥ» σε σχολή ΚΑΡΑΤΕ
προκειμένου να συνεχιστεί η προπόνηση
των παιδιών, διαφωνήσανε για την
διαδικασία. Προφανώς δεν κατάφεραν
ακόμη να ξεπεράσουν το αποτέλεσμα της
ήττας και να επιδοθούν ουσιαστικώς στον
ρόλο που ο Ζωγραφιώτικος λαός τους
όρισε (δηλαδή αυτόν της αξιωματικής
αντιπολίτευσης).
Επίσης δε πρέπει να ξεχνά η αξιωματική
αντιπολίτευση ότι διοίκησε την πόλη επί
πέντε χρόνια και τα έργα ή οι παραλήψεις
της αντικατοπτρίζουν απόλυτα το εκλογικό
αποτέλεσμα του 2020.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
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[Χρονογράφημα]

Ζωγραφιώτικο καφενείο

Ο Περικλής με δυσκολία μπορούσε να

ΠΑΝ: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνούμε.
Μετά από ολιγόλεπτη σιωπή και μερικές
γουλιές καφέ ο Περικλής έφερε την κουβέντα
στο Ζωγράφου.

κρύψει τη χαρά του που επισκεπτόταν
και
πάλι
το
αγαπημένο
του
Ζωγραφιώτικο καφενείο. Ο Παντελής
επίσης χαρούμενος καθόταν ήδη στο
γνωστό τους τραπεζάκι. Οι δύο φίλοι
και άσπονδοι πολιτικοί αντίπαλοι
αγκαλιάστηκαν με θέρμη λες και είχαν
μόλις βρεθεί μετά από πόλεμο.

ΠΕΡ: Ρε μπαγάσα αν μου έλεγες το χειμώνα ότι
θα χαρώ τόσο να δω τα μούτρα σου από κοντά
θα σε κορόιδευα.
ΠΑΝ: Το ίδιο ισχύει και για τη δική σου φάτσα
φιλαράκι έλα κάτσε να πιούμε καφέ να τα
πούμε.
ΠΕΡ: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα;
ΠΑΝ: Εντάξει φαίνεται πως για την ώρα τη
γλιτώσαμε, ήμασταν τυχεροί.
ΠΕΡ: Ναι τυχεροί, που είχαμε την κυβέρνηση
που είχαμε και πήρε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης και ο ιός περιορίστηκε.
ΠΑΝ: Καλά οκ, απολαύστε τον μύθο σας τώρα
όλοι εσείς οι φίλοι του Κυριάκου, γιατί δεν θα
κρατήσει.
ΠΕΡ: Τι δεν θα κρατήσει ρε Παντελή που
παίζουμε μόνοι μας μπάλα στο γήπεδο, εσείς
είστε απασχολημένοι με φίλιες καρπαζιές στα
αποδυτήρια.
ΠΑΝ: Φίλτατε μπορείς να λες ό,τι θέλεις όμως

σύντομα η οικονομική πραγματικότητα θα περάσει από πάνω σας σαν οδοστρωτήρας. Η εμμονή σας με
την ενίσχυση των μεγαλοεπιχειρηματιών και η ιδεοληψία σας θα φέρουν νέα οικονομική καταστροφή.
ΠΕΡ: Νομίζω ότι οι 20αρες διαφορές στις δημοσκοπήσεις σου έχουν πειράξει το μυαλό και τα έχεις
χάσει.
ΠΑΝ: Ο τουρισμός βουλιάζει, οι εποχικοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με μακρόχρονη ανεργία χωρίς
ένσημα για επίδομα με την φτώχεια στο κατώφλι τους κατά χιλιάδες και η ζημιά στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις είναι τεράστια. Τα δε μέτρα φοροελάφρυνσης είναι αστεία. Άσε που την είδατε νεοσοβιέτ.
ΠΕΡ: Τώρα αυτό το τελευταίο τι σημαίνει;
ΠΑΝ: Σημαίνει ότι εφαρμόζετε πρακτικές που εφαρμόζονταν σε άλλα καθεστώτα. Όπως η αναγκαστική
μείωση ενοικίου από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, χωρίς παράλληλα να δίνετε σοβαρές φοροελαφρύνσεις
στους ανθρώπους αυτούς. Κοινώς κάνατε κοινωνική πολιτική στην πλάτη των ιδιωτών.
ΠΕΡ: Έπρεπε να ενισχυθούν πολίτες και επιχειρήσεις, σε μία τέτοια πρωτόγνωρη κατάσταση όλοι
πρέπει να συμβάλλουν στο βαθμό που μπορούν.
ΠΑΝ: Ναι συνέχισε να το λες αυτό στον εαυτό σου μήπως και το πιστέψεις.
ΠΕΡ: Δεν λέω τίποτα άλλο, η συνέχεια θα μιλήσει μόνη της.

Πέθανε ο επιχειρηματίας Γεράσιμος Φλαμιάτος

ΠΕΡ: Εδώ πώς τα βλέπεις τα πράγματα;
ΠΑΝ: Εδώ ε; Τι να δω ο δήμαρχός σου ο
Βασίλης άρχισε και ξηλώνει πουλόβερ άλλων
παρατάξεων.
ΠΕΡ: Δεν θα έλεγα ξηλώνει, απλά πείθει άλλους
δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης
ότι έχει και σχέδιο και δυνατότητα να κάνει
τη διαφορά στην πόλη μας που τόσο το έχει
ανάγκη και τον ακολουθούν.
ΠΑΝ: Χαχαχα ωραία το έθεσες, εμένα μάλλον
με συναλλαγή θέσεων έμμισθων και μη μου
μοιάζει αλλά τέλος πάντων. Όπως και να έχει
το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
ΠΕΡ: Και να δούμε πού ακόμα θα φτάσει.
ΠΑΝ: Καλά εγώ τώρα προβλέπω να βγαίνουν
σκανδαλάκια μικρά και μεγάλα στην επιφάνεια
στην ΜΑΞΙΑΔΗΖ.
ΠΕΡ: Και πώς έφτασες σε αυτό το συμπέρασμα.
ΠΑΝ: Ε τώρα. Έτσι ξαφνικά αλλαγές στην
ΜΑΞΙΑΔΗΖ μέσα σε έναν χρόνο; Είναι
προφανές ότι κάτι βρωμάει.
ΠΕΡ: Πάντα βλέπεις το πονηρό, το σκοτεινό σε
κάθε κίνηση και εξέλιξη.
ΠΑΝ: Ίσως φταίει που ζούμε σε έναν σκοτεινό,
πονηρό κόσμο φίλε μου.

Στο Δήμο Ζωγράφου 100.000 ευρώ για
ράμπες ΑΜΕΑ στα σχολεία

ηλικία 70 ετών πέθανε ο Γεράσιμος Φλαμιάτος, γνωστός από τις Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκαν με τις οποίες
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στον κλάδο του αυτοκινήτου, με εντάχθηκαν έργα κομβικής σημασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προσκλήσεις
του “Φιλόδημου ΙΙ”.
μεγάλη αντιπροσωπεία στο Γουδή.

Σε

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 29 Αποφάσεις του Υπουργείου, που εντάσσουν

Μία μεγάλη απώλεια συγγενών, φίλων αλλά και για την οικογένεια της Toyota,
αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις IV, V, VIII και IX του “Φιλόδημου
τις οποίας ήταν αντιπρόσωπος στην χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια.
II.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου στο Οι αποφάσεις αυτές αφορούν και τον Δήμο Ζωγράφου και συγκεκριμένα την
Κοιμητήριο Ζωγράφου.
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζωγράφου» ύψους 100.440,00 ευρώ.
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νέος πανέμορφος και ατμοσφαιρικός χώρος όπου
μπορούμε να περνάμε ευχάριστα με την παρέα μας είναι πλέον
κοντά μας στην περιοχή Ιλίσια, Ζωγράφου.
Το νέο Cafe, BISTRO "COFFEEL Maestro" στην οδό
Μιχαλακοπούλου 56Β που με τόσο μεράκι δημιουργήθηκε για
ΟΛΟΥΣ-ΕΣ εμάς σε δύσκολους καιρούς έχει την σφραγίδα
της ποιότητας, της άψογης εξυπηρέτησης του πελάτη και του
εκλεπτισμένου γούστου.
Μπορείς λοιπόν να το επισκευθείς και να αποδράσεις από την
καθημερινότητα σ' ένα ταξίδι απόλαυσης γεύσεων και μαγείας
της ατμόσφαιρας του χώρου.
Ο ξεχωριστός Παραδοσιακός (1886) Μιλανέζικος καφές
BONOMI, τα υπέροχα ιταλικά Gelato παγωτά SAMMONTANA
και οι ολόφρεσκες βάφλες, οι γνήσια χειροποίητες
παραδοσιακές ΠΙΤΕΣ που κάνουν την διαφορά, τα ολόφρεσκα
και ζουμερά BURGERS, οι ιδιαίτερες Draft ΜΠΥΡΕΣ, και οι
σπάνιες ποικιλίες κρασιών που προσφέρονται σ' αυτόν τον τόσο
ιδιαίτερο και ξεχωριστό χώρο θα σας εκπλήξουν ευχάριστα με
τις πολύ προσιτές τιμές και θα κάνουν ΓΙΑ ΣΑΣ την εμπειρία της
επίσκεψης στο COFFEEL Maestro ΜΟΝΑΔΙΚΉ!!!
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[Δημοτικά]

Ανεξαρτητοποίηση - Διαγραφή
Κολομπάτσου από το «Αγαπώ Ζωγράφου»

Κωστής Παπαναστασόπουλος
«Πρόκειται για πολιτική συναλλαγή»
οποίας εξελέγη.
Ας αναζητήσει συνεργασία, αξιώματα
και θέση όπου θέλει, χωρίς να
αλλοιώνει την λαϊκή εντολή.

του 2019.
Κατήλθα στις Δημοτικές εκλογές
για να λύσω προβλήματα της πόλης
μας. Για να βοηθήσω και εγώ με τις
δυνάμεις μου για να γίνουν οι γειτονιές
του Δήμου μας πιο ανθρώπινες, πιο
καθαρές, πιο βιώσιμες.
Από τη πρώτη μέρα της εκλογής
μου, είχα την άποψη ότι τα τοπικά
προβλήματα
αντιμετωπίζονται
μόνο με την μέγιστη ενωτική
προσπάθεια, με διάθεση συνεργασίας
και συγκλίσεων από όλους τους
εμπλεκομένους.

Έναν δημοτικό σύμβουλο λιγότερο
μετρά η παράταξη «Αγαπώ Ζωγράφου»
του Κωστή Παπαναστασόπουλου,
μετά την ανεξαρτητοποίηση του
Δημήτρη Κολομπάτσου, ο οποίος ο
μάλιστα προσχώρησε στο Διοικητικό
σχήμα
του
δημάρχου
Βασίλη
Θώδα αναλαμβάνοντας καθήκοντα
αντιδημάρχου
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Νέας Γενιάς (βλ.
σχετικό ρεπορτάζ σελ 7).
Ο κ. Κολομπάτσος, αποτελούσε έναν
από τους πλέον κοντινούς συνεργάτες
του κ. Παπαναστασόπουλου, ενώ σε
κάθε περιοδεία ή εκδήλωση κατά
την προεκλογική περίοδο βρισκόταν
δίπλα του. Για τον λόγο αυτό και
παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια
του lockdown ο κ. Κολομπάτσος είχε
δηλώσει ότι θα στηρίξει τις ενέργειες
του δημάρχου για την καταπολέμηση
της πανδημίας, θεωρήθηκε από
πολλούς αιφνιδιαστική η κίνησή του
να ανεξαρτητοποιηθεί.
Η κίνηση αυτή προκάλεσε σωρεία
αντιδράσεων προς το πρόσωπο του κ.
Κολομπάτσου, ο οποίος αιτιολόγησε
την επιλογή του αυτή μέσω της
επιστολής ανεξαρτητοποίησής του, που
διαβάστηκε στο ΔΣ και δημοσιεύθηκε
στα τοπικά ΜΜΕ και η οποία έχει ως
εξής:
«Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού
Συμβουλίου Ζωγράφου,
Κύριε Δήμαρχε,
Συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι,
Αγαπητοί συμπολίτες
Με την παρούσα επιστολή δηλώνω
την ανεξαρτητοποίησή μου από την
δημοτική ομάδα «Αγαπώ Ζωγράφου»,
με την οποία εκλέχτηκα Δημοτικός
Σύμβουλος στις εκλογές του Μαΐου
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Πάνω
από
παραταξιακές
και
μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Πάνω από εγωιστικές εμμονές.
Όλο
αυτό
το
διάστημα,
με
αλλεπάλληλές εισηγήσεις μου προς
τη Δημοτική ομάδα και τη παράταξη
του «Αγαπώ Ζωγράφου», πάλεψα
να γίνουν οι απόψεις μου αυτές
αποδεκτές. Δεν κατέστη εφικτό.
Συγκεκριμένα, στην έκτακτη και
επείγουσα περίοδο της υγειονομικής
κρίσης, με δημόσια δήλωσή μου,
δεσμεύτηκα ότι θα στηρίξω με κάθε
τρόπο τη Διοίκηση του Δήμου σε όλες
τις σωστές , σχετικές αποφάσεις της,
δίνοντας έτσι ένα μήνυμα ενότητας
προς τους συνδημότες μου.
Με την παρούσα επιστολή, δηλώνω
ότι παραμένω σε αυτή τη γραμμή
συμπόρευσης με τη Δημοτική
Συμπαράταξη
που
οι
πολίτες
επέλεξαν να βρεθεί στη Διοίκηση
του Δήμου, συμβάλλοντας με τις
όποιες δυνάμεις διαθέτω στο κοινό
έργο αντιμετώπισης των τοπικών
προβλημάτων.
Πιστεύω ότι ερμηνεύω σωστά
το μήνυμα που παίρνω από την
καθημερινή επικοινωνία με τους
συμπολίτες μου. Εύχομαι επίσης, ότι
θα αποδειχτώ άξιος της εμπιστοσύνης
τους για ειλικρινή πολιτικό λόγο και
αποτελεσματικές λύσεις που θα πάνε
επιτέλους την πόλη μας μπροστά.
Ευχαριστώ
τους
συναγωνιστές
του «Αγαπώ Ζωγράφου» για την
συνεργασία που είχαμε αυτά τα
χρόνια, καθώς κ τον επικεφαλής κ.
Παπαναστασόπουλο Κωστή. Θέλω να
πιστεύω ότι στο μέλλον θα βρεθούμε
ξανά μαζί σε κοινούς αγώνες, σε
κοινά μετερίζια, για ένα καλύτερο
αύριο για τη πόλη μας.
Μετά τιμής
Κολομπάτσος Δημήτριος
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος»

Δηλαδή, σύμφωνα με τη δική
του επιστολή, η θέση στο ΔΣ του
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού
ανήκει στο «Αγαπώ Ζωγράφου»
και παραιτείται ενώ η έδρα του
Δημοτικού Συμβούλου που έχει ως
αντάλλαγμα την αντιδημαρχία δεν
ανήκει στο «Αγαπώ Ζωγράφου» και
δεν παραιτείται;
Συνεχίζει το δρόμο των αντιφάσεων
ο κύριος Κολομπάτσος.

Αντίδραση του «Αγαπώ Ζωγράφου»
Κατόπιν της ενέργειας αυτής του
κ. Κολομπάτσου η αντίδραση της
παράταξης του «Αγαπώ Ζωγράφου»
ήταν άμεση καλώντας τον να
παραιτηθεί από δημοτικός σύμβουλος
και να επιστρέψει την έδρα του στην
παράταξη με την οποία κατήλθε
τιμώντας την ψήφο των πολιτών.
Ασφαλώς, όπως είδαμε στη συνέχεια,
η έκκληση αυτή έπεσε στο κενό.
Δηκτικά σχόλια προκάλεσε το γεγονός
ότι ο κ. Κολομπάτσος δια επιστολής
παραιτήθηκε από το ΔΣ του ΝΠΔΔ
Πολιτισμού και Αθλητισμού λέγοντας
πως «η εν λόγω θέση ανήκει στη
παράταξη «Αγαπώ Ζωγράφου» της
οποίας δεν είναι πλέον μέλος»,
ενώ μόλις προ ολίγων ημερών είχε
αρνηθεί να παραδώσει την έδρα του
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σχολιάζοντας τη στάση αυτή του
κ. Κολομπάτσου ο επικεφαλής της
παράταξης
«Αγαπώ
Ζωγράφου»
Κωστής Παπαναστασόπουλος δήλωσε
μιλώντας στην «Ε» ότι:
«Ο κύριος Κολομπάτσος με βάση τη
στοιχειώδη πολιτική ηθική, οφείλει να
παραδώσει την έδρα. Η έδρα ανήκει
στη δημοτική παράταξη «Αγαπώ
Ζωγράφου» με το πρόγραμμα της

Τα
δημόσια
αξιώματα
δεν
αποκτώνται με υπόγειες συμφωνίες
αλλά κερδίζονται αξιοκρατικά
μέσα από διαδρομές συνέπειας,
επαγγελματικής καταξίωσης και
κοινωνικής προσφοράς.
Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι πρόκειται
για πολιτική συναλλαγή.
Σε κάθε περίπτωση οι αρχές και
οι ιδέες της Δημοτικής Παράταξης
«Αγαπώ Ζωγράφου» είναι πάνω
και πέρα από πρόσωπα και δεν
ταιριάζουν με συμπληρωματικούς
ρόλους.
Δηλώνουμε στους δημότες που μας
τιμούν με την εμπιστοσύνη τους ότι
συνεχίζουμε με συνέπεια στις αρχές
μας.
Η ενασχόλησή μας με τα κοινά
πηγάζει καθαρά από διάθεση
προσφοράς.»

[Δημοτικά]

Ο πρώτος ανασχηματισμός στο Δήμο Ζωγράφου είναι γεγονός

Σε αλλαγές στο σχήμα της Διοίκησης προχώρησε ο Δήμαρχος Βασίλης Θώδας
διοίκησης, οι οποίες είναι οι εξής:
Μετικαρίδης Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
και Αναπληρωτής Δήμαρχος
Χαλκιαδάκη
Ρένα,
Αντιδήμαρχος
Κοινωνικών υπηρεσιών και
Παιδικών σταθμών
Βούρτσης Γιάννης,
Αντιδήμαρχος Πρασίνου
Καλαρρύτης Λάμπρος, Αντιδήμαρχος
Εξυπηρέτησης Πολιτών, Επικοινωνίας και
Διεθνών Σχέσεων
Μπουλούκος
Καθαριότητας
Εξοπλισμού

Στον

πρώτο ανασχηματισμό της
Διοίκησής του προχώρησε ο δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας.
Η εξήγηση που δόθηκε από πλευράς
δημάρχου μέσω της συνέντευξης
που παραχώρησε στην «Ε» είναι ότι
διαπιστώθηκε ευκαιρία να ενισχυθούν
προσπάθειες που ήδη αποδίδουν,
ενώ υπήρξε δυνατότητα περαιτέρω
διεύρυνσης των συνεργασιών και
ενίσχυσης της δημοτικής ομάδας της
Διοικούσας παράταξης.
Τα βασικά σημεία του ανασχηματισμού
είναι η επανασύσταση της αντιδημαρχίας
Καθαριότητας, την οποία αναλαμβάνει ο
μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ
Πολιτισμούς και Αθλητισμού Δήμος
Μπουλούκος και η προσχώρηση του
Δημήτρη Κολομπάτσου στο διοικητικό
σχήμα ως αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς.

Επίσης, άλλαξε η διοίκηση της
ΜΑΞΙΑΔΗΖ της οποίας πρόεδρος
ανέλαβε ο Άγης Παπακωνσταντίνου
και αντιπρόεδρος ο Μπάμπης Σιάτρας.
Ο τέως πρόεδρος της ΜΑΞΙΑΔΗΖ
Λεωνίδας
Κουφός
ανέλαβε
αντιδήμαρχος Εμπορικής Ανάπτυξης,
ενώ ο αντιπρόεδρος Κώστας Πίτσιος
ανέλαβε αντιπρόεδρος στο ΝΠΔΔ
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατόπιν
αυτών οι αντιδήμαρχοι είναι πλέον 8.

όλων μας, συμπεριλαμβανομένης κάθε
βαθμίδας διοίκησης, από τις δομές και
λειτουργίες του κεντρικού κράτους,
μέχρι την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όμως η
χώρα ανταπεξήλθε σε κάθε επίπεδο.

Μένει τώρα να αποδειχθεί στην πράξη
η λειτουργικότητα του νέου διοικητικού
σχήματος.

Παράλληλα με τη διαχείριση της κρίσης
προχωρήσαμε και προχωράμε στην
υλοποίηση όλου του υπόλοιπου έργου το
οποίο είχαμε σχεδιάσει για τον Δήμο.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση
της Διοίκησης για τις αλλαγές:
Η κρίση που επέφερε η πανδημία
και η πίεση που άσκησε σε όλες τις
πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριότητας, δοκίμασε τα όρια

Στον Δήμο Ζωγράφου πήραμε εγκαίρως
κάθε απαιτούμενο προληπτικό μέτρο και
μάλιστα πριν ανακοινωθούν κεντρικά,
ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο
για τους δημότες.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ετοιμότητας,
για την αδιάλειπτη αντιμετώπιση της
σύνθετης κατάστασης και για τη βέλτιστη
λειτουργία του Δήμου, ο Δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλειος Ι. Θώδας
προχώρησε σε προσαρμογές στο σχήμα

Δήμος, Αντιδήμαρχος
και
Μηχανολογικού

Κουφός Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος
Εμπορικής Ανάπτυξης
και Αποτελεσματικότητας
Δήμας Δημήτρης, Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών (άμισθος)
Κολομπάτσος Δημήτρης,
Αντιδήμαρχος Ψηφιακής
Πολιτικής και Νέας Γενιάς (άμισθος)
Η διοικούσα σύμπραξη και ο Δήμαρχος θα
προτείνουν τον κ. Παπακωνσταντίνου Άγη
ως Πρόεδρο και τον κ. Σιάτρα Χαράλαμπο
ως αντιπρόεδρο της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε.
Ο.Τ.Α.
Ο κ. Γιαννακόπουλος Γιώργος παραμένει
Πρόεδρος
του Νομικού Προσώπου
Πολιτισμού Αθλητισμού. Για τη θέση του
αντιπροέδρου θα προταθεί ο κ. Πίτσιος
Κωνσταντίνος ο οποίος θα συνεχίζει
να εκτελεί και παράλληλα καθήκοντα
Εντεταλμένου Συμβούλου Πολεοδομίας.
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[Συνέντευξη]

ΒΑΣΊΛΗΣ ΘΏΔΑΣ

Ο δήμαρχος της πόλης μας Βασίλης Θώδας έναν χρόνο μετά την εκλογική του νίκη το 2019 μιλάει
στην «Ε» και την Γεωργία Ζαπαντιώτη για όλα και για όλους σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Επίσης ότι σε έναν χρόνο από τώρα,
ίσως και συντομότερα, κατόπιν
συμφωνίας που κάναμε, θα είμαστε
ο πρώτος δήμος στη χώρα ο οποίος
θα διαθέτει πλήρη κάλυψη δικτύου
οπτικών ινών, με υπερ-υψηλές
ταχύτητες διαδικτύου, σε όλες του τις
περιοχές, σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις
πολυκατοικίες ανεξαιρέτως.
Επίσης,
έγινε
αντικατάσταση
στις πλάκες των πεζοδρομίων
και
συνεχίζεται
έως
ότου
αντικατασταθούν όλες. Έχουν ήδη
δρομολογηθεί πεζοδρομήσεις και
αναπλάσεις πλατειών, οι οποίες θα
αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των
δημοτών μας.
Επιπλέον, έχουμε προγραμματίσει
μέχρι το τέλος του χρόνου να
αλλάξουμε τον οδοφωτισμό όλου το
δήμου σε Led, κάτι το οποίο πέραν
της εξοικονόμησης θα αλλάξει και
αισθητικά τη βραδινή εικόνα της
πόλης.

των κοινωνικών υπηρεσιών, που τα
έχουν ανάγκη.
Κάναμε και κάνουμε συνεχώς
απολυμάνσεις
σε
πλατείες,
πεζοδρόμια, στάσεις, κοινόχρηστους
χώρους, δημοτικά κτίρια, αθλητικές
εγκαταστάσεις
εκκλησίες,
γηροκομεία, κοινωνικές δομές κ.α.,
ενημερώσαμε από την πρώτη στιγμή
και συνεχίζουμε να ενημερώνουμε
τους δημότες για τα μέτρα
προφύλαξης.

Πριν από μερικούς μήνες
είχατε δηλώσει μιλώντας στην
εφημερίδα μας ότι το ερχόμενο
σχολικό έτος 2020 – 21 κανένα
παιδί που θα καταθέσει αίτηση
δεν θα μείνει εκτός δημοτικών
παιδικών σταθμών. Είστε σε
θέση να επαναβεβαιώσετε την
εν λόγω δήλωση, μπορούν οι
γονείς που είτε θα συνεχίσουν
να πηγαίνουν τα παιδιά τους
είτε τα πάνε για πρώτη φορά
να αισθάνονται ασφαλείς στην
πεποίθηση ότι θα βρουν μία
θέση στις δομές του Δήμου για
τα παιδιά τους;

Σας έλαχε να είστε ένας από τους
δημάρχους που βίωσε στη θητεία
του μία πρωτοφανής υγειονομική
κρίση. Μιλήστε μας λίγο για τα
μέτρα που λάβατε αλλά και τον
Σε λίγες ημέρες θα βγει ο διαγωνισμός
τρόπο με τον οποίο εσείς ως για την υλοποίηση ενός νέου, μεγάλου
δήμαρχος τον βιώσατε.
και σύγχρονου παιδικού σταθμού,

Πρέπει να σας πω ότι πήραμε μέτρα
Κ. Θώδα, πριν από ένα χρόνο τέτοιες μέρες ο λαός του Ζωγράφου
σας ανέδειξε νέο δήμαρχο της πόλης. Πείτε μας τι άλλαξε στην
πόλη και τη ζωή των πολιτών από τότε;

πολύ νωρίς. Για την ακρίβεια πολλά
από τα μέτρα που ανακοίνωνε η
κυβέρνηση τα είχαμε ήδη λάβει για να
προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις.

Πολλά

Κλείσαμε παιδικές χαρές, ΚΑΠΗ,
μεγάλα πάρκα που συγκεντρωνόταν
πολύς
κόσμος
αναστείλαμε
εκδηλώσεις, δώσαμε άδεια σε
υπαλλήλους των ΚΕΠ αλλά και του
δήμου γενικότερα που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες, κάναμε υποχρεωτική
την προσέλευση κατόπιν ραντεβού και
διάφορες άλλες δράσεις, όλα αυτά πριν
ανακοινωθούν ως υποχρεωτικά.
Δημιουργήσαμε αμέσως την υπηρεσία
«Είμαστε Δίπλα σου» με την οποία
αναλάβαμε την αγορά ειδών πρώτης
ανάγκης και φαρμάκων για του
δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες.

και θα αλλάξουν ακόμα περισσότερα. Θα σας πως εν τάχει,
ενδεικτικά.
Υλοποιήσαμε ήδη στο πρώτο μέρος την ψηφιοποίηση υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των δημοτών, αυξάνοντας τις συναλλαγές που μπορούν να
γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της νέας ιστοσελίδας του Δήμου στην οποία
σχεδιάζουμε την ενσωμάτωση όλο και περισσότερων συναλλαγών, από
πληρωμές και παράβολα, μέχρι έκδοση πιστοποιητικών και ενημερώσεις,
ώστε να μην χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.
Παράλληλα, διευρύναμε την τηλεφωνική εξυπηρέτηση για όσους δεν είναι
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Ενισχύουμε τις υπηρεσίες και τα μέσα καθαριότητας που είναι για εμάς
μεγάλο στοίχημα. Επ’ αυτού έπεται σύντομα μεγάλη συνέχεια.
Βρισκόμαστε σε διαβούλευση με τον εμπορικό κόσμο του Δήμου για να
συνδιαμορφώσουμε στρατηγική για την ενίσχυση και την ανάδειξη της
τοπικής αγοράς. Το είχαμε ξεκινήσει, αλλά τώρα με την πανδημία η οποία
επέφερε μεγάλο χτύπημα στα μαγαζιά, κυρίως στην εστίαση, αυτό καθίσταται
ακόμα πιο αναγκαίο. Ενισχύσαμε κα ενισχύουμε στον υπερθετικό βαθμό τις
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Μοιράσαμε και μοιράζουμε χιλιάδες
μάσκες, γάντια και αντισηπτικά στα
σχολεία, στις υπηρεσίες του Δήμου
και σε συνδημότες μας, δικαιούχων

ενώ έχουμε ήδη δημιουργήσει επτά
νέες αίθουσες παιδικών σταθμών
Έχουμε καταθέσει προτάσεις και
τεχνικό δελτίο για τη λειτουργία της
προσχολικής αγωγής στο Δήμο μας.
Η εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης, η οποία ως γνωστόν είναι
πλέον υποχρεωτική, προϋποθέτει την
ύπαρξη των αναγκαίων κτιριακών
υποδομών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ζωγράφου
έχει υποδείξει τρεις οικοπεδικούς
χώρους της πόλης μας για τη
δημιουργία νηπιαγωγείων.
Πρόκειται για οικόπεδα που βρίσκονται
στη συμβολή των οδών Ιλισίων
και Κερασούντος, στη συμβολή
Αστερίου και Καλαβρύτων καθώς
και ένα ακόμα, εμβαδού περίπου 6
στρεμμάτων, επί της οδού Ταξίλου
δίπλα στο κολυμβητήριο των Ιλισίων.
Επίσης, έχει κατατεθεί πρόταση για
τη
χρηματοδότηση
εκμίσθωσης
συγκεκριμένου ακινήτου κατάλληλου
για χρήση ως νηπιαγωγείο.
Ο Δήμος Ζωγράφου έχει καταθέσει

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Συνέντευξη]

«…πολλά από τα μέτρα που ανακοίνωνε η κυβέρνηση τα είχαμε ήδη λάβει για να προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις»
στο υπουργείο Παιδείας προτάσεις για
την απαραίτητη και προβλεπόμενη
χρηματοδότηση ώστε να τοποθετηθούν
στους χώρους αυτούς βαρέως
τύπου οικίσκοι, με συγκεκριμένες
προδιαγραφές,
κατάλληλοι
για
τη φιλοξενία των παιδιών και όχι
κοντέινερς που χρησιμοποιούνται σε
άλλες περιοχές της χώρας.
Τελούμε εν αναμονή εξέλιξης από
πλευράς του υπουργείου Παιδείας.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εν όψει
τ ης διευθέτησης του ζητήματος από
το αρμόδιο υπουργείο, οι γονείς που
επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά
τους στην προσχολική αγωγή, θα
μπορούν να κάνουν τις σχετικές
αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς
και τα νηπιαγωγεία του δήμου μας.
Οπότε, ναι, ο στόχος μας για τους
παιδικούς σταθμούς ισχύει.
Πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο στους
παιδικούς σταθμούς όσο και στην
προσχολική αγωγή δεν παραλάβαμε
καμία πρόβλεψη από την προηγούμενη
5ετή διοίκηση του Δήμου.

Τι να περιμένουμε για τη
συνέχεια της θητείας σας; Τι
έργα ή και αλλαγές στην πόλη
και την καθημερινότητά τους να
περιμένουν οι πολίτες;

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγάλη
έμφαση στην καθαριότητα.
Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες για
την αγορά με leasing νέου στόλου
απορριμματοφόρων. Ο Δήμος είχε
μείνει πίσω σε αυτό. Βρήκαμε μια

κατάσταση όπου πολλά από τα
απορριμματοφόρα
βρίσκονταν
εκτός λειτουργίας ή έχρηζαν
συντήρησης.
Ξέρετε, λυπάμαι που το λέω, αλλά επί
πέντε χρόνια δεν είχε γίνει απολύτως
τίποτα και αυτό το διαπιστώνουμε
μέρα με τη μέρα. Βρήκαμε ακόμα και
τρεις κρυφές χωματερές τις οποίες
καθαρίσαμε και «κλείσαμε».
Προωθήσαμε τη διαδικασία για την
επέκταση της υπογειοποίησης κάδων
απορριμμάτων, ενώ σε συνεργασία
με
την
Περιφέρεια
Αττικής
προγραμματίζεται η τοποθέτηση
καφέ κάδων για βιολογικά απόβλητα
σε χώρους εστίασης και σούπερ
μάρκετ.
Επίσης, είμαστε «τυχεροί» που
έχουμε
σταθμό
μεταφόρτωσης
απορριμμάτων.
Έχουμε
δώσει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακύκλωση
και αυτό φαίνεται από τον όγκο
των
ανακυκλούμενων
υλικών
που μεταφέρουμε στο εργοστάσιο
ανακύκλωσης
ήδη
από
τον
Σεπτέμβριο και μετά.
Σαφώς το ζήτημα της διαχείρισης
απορριμμάτων είναι μείζον και πρέπει
να ξεφύγουμε πλέον από τη λογική
της χωματερής, η οποία επιβαρύνει
τη δημόσια υγεία, προσβάλλει την
αισθητική μας και δεν συνάδει με τις
απαιτούμενες πρακτικές της εποχής
μας.
Έχουμε στο πρόγραμμά μας και
προσπαθούμε να βρούμε λύση για
τη δημιουργία υπόγειων πάρκινγκ
καθώς επίσης και ανοιχτών χώρων

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα.»
Επίσης επεξεργαζόμαστε σχέδια για την
τόνωση της τοπικής αγοράς, η οποία
υπέστη πλήγμα, όπως όλες στη χώρα
λόγω στην πανδημία. Θέλουμε να την
αναζωογονήσουμε και θα το κάνουμε.
Θέλουμε έναν δήμο που θα κρατάει
τους συμπολίτες μας για φαγητό,
ένδυση, διασκέδαση στην αγορά μας
και θα προσελκύει πολίτες και από
άλλους δήμους.
Έχουμε
ήδη
προγραμματίσει
εκτεταμένες
αναπλάσεις
σε
πλατείες και χώρους πρασίνου,
όπως σας είπα νωρίτερα, όπου
φοιτητές, μαθητές, οικογένειες
και όλες οι ηλικίες θα μπορούν να
διαβιούν, να αλληλεπιδρούν .

Προβήκατε σε ορισμένες αλλαγές
στο διοικητικό σας σχήμα. Τι
προκάλεσε την κίνηση αυτή και
μάλιστα πριν καν συμπληρωθεί
ένα έτος από την ανάληψη των
καθηκόντων σας;

Οι αλλαγές γίνονται όταν διαπιστώνεται

ότι υπάρχει ανάγκη ή ευκαιρία για να
γίνουν.
Οι προσαρμογές δεν αποφασίζονται
μόνο όταν σημειώνεται κάποια
δυσλειτουργία, πράγμα φυσιολογικό σε
οποιουδήποτε είδους διοίκηση, αλλά
και όταν κρίνεται ότι υπάρχει περιθώριο
βελτίωσης ή ένα «παράθυρο» να
ενισχυθούν προσπάθειες οι οποίες ήδη
αποδίδουν, κάτι που συνέβη στη δική
μας περίπτωσή .
Σας υπενθυμίζω ότι οι συνεργασίες
μας ως διοίκηση διευρύνθηκαν με
έναν ακόμα δημοτικό σύμβουλο
και αποκτήσαμε έτσι τη δυνατότητα
να προχωρήσουμε σε αναδιάταξη
του σχεδιασμού και να δώσουμε
μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς που
ούτως ή άλλως θέλαμε να το κάνουμε
και να κάνουμε διακριτούς κάποιους
άλλους.
Γνώμονας είναι να γίνεται με κάθε
τρόπο καλύτερη η ζωή των δημοτών.
Μην ξεχνάμε ότι, την όλη κατάσταση
επηρέασε η υγειονομική κρίση.

στάθμευσης. Δρομολογήσαμε τις διαδικασίες για δύο μεγάλους υπόγειους χώρους
στάθμευσης μέσω ΣΔΙΤ ώστε να υπάρξει ανάσα.
Ο Δήμος Ζωγράφου είναι πυκνοκατοικημένος με πυκνή επίσης δόμηση και
στον μεγάλο αριθμό κατοίκων προστίθενται και οι χιλιάδες φοιτητές. Οπότε
καταλαβαίνετε ότι τα θέματα της στάθμευσης και το κυκλοφοριακό είναι
δύσκολη άσκηση. Θα τη λύσουμε όμως.
Σχεδιάζουμε αύξηση των δρομολογών της δημοτικής συγκοινωνίας και
επίσης υπάρχει πλέον σύνδεση με τη στάση του μετρό στην Κατεχάκη ώστε να
διευκολύνεται κατά το δυνατόν η μη χρήση των ΙΧ.
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Αίτηση Κώστα Πίτσιου για δημιουργία του Καταφυγίου Ζώων
Έκκληση για υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της

διοικούσας παράταξης «Ζωγράφου Ώρα για Δουλειά»
που αφορούσε στη δημιουργία ενός Καταφυγίου Ζώων
απηύθυνε προς τη Δημοτική Αρχή ο αντιπρόεδρος του ΝΠΔΔ
Πολιτισμού και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για
θέματα πολεοδομίας Κώστας Πίτσιος. Κατέθεσε μάλιστα
και πρωτοκολλημένη σχετική αίτηση προς το δήμαρχο της
πόλης Βασίλη Θώδα και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.
Στην αίτηση που κατέθεσε ο κ. Πίτσιος εκτός από την
έκκληση για να προχωρήσει το έργο επισύναψε τα σχετικά
σχέδια που είχαν δημοσιευθεί στο προεκλογικό φυλλάδιο
της παράταξης. Παράλληλα, δήλωσε ότι εφόσον υποδειχθεί
ο κατάλληλος, για την δημιουργία του χώρος, ο ίδιος ως
αρχιτέκτων μηχανικός δύναται να προβεί άμεσα στην
κατάθεση οριστικής μελέτης του έργου, προκειμένου το
καταφύγιο ζώων να αποτελέσει πραγματικότητα.
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Νέα εποχή στην ΜΑΞΙΑΔΗΖ
Γιούργας Στέφανος
Θεοδωράκος Πέτρος
Παπαναστασόπουλος Κωστής
Το σίγουρο είναι ότι η νέα Διοίκηση
της περιβόητης πλέον ΜΑΞΙΑΔΗΖ έχει
τιτάνιο έργο μπροστά της. Η αλήθεια
είναι ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες
είναι σε καλό επίπεδο, ωστόσο, σκιές
για πιθανή κακοδιαχείριση, μέσα
από υπαινιγμούς διαφόρων κατά τη
διάρκεια της πολιτικής αντιπαράθεσης,
έχουν κατά καιρούς αμαυρώσει την
εικόνα της εταιρείας. Είναι ανάγκη να
διαλυθούν αυτές ώστε η Εταιρεία να
ανταποκριθεί στον ρόλο της και να
προσθέσει πραγματική Αξία, όπως λέει
και στην ιστοσελίδα της, στην πόλη μας.
Στη φωτό η νέα Διοίκηση της
ΜΑΞΙΑΔΗΖ μαζί με τα προσκείμενα στην
πλειοψηφία μέλη του ΔΣ σε σύσκεψη με
τον δήμαρχο ένεκα της ανάληψης των
καθηκόντων τους.

Έτοιμο να στρωθεί στη δουλειά είναι το νέο ΔΣ της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αγησίλαος (Άγης) Παπακωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Σιάτρας
Διευθύνων Σύμβουλος: Αναστάσιος Τανταρούδας
Αγγελική Άλπου
Γεώργιος Καβαλάρης
Σαββούλα (Σάββη) Ζαφειροπούλου
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Συμπλοκές μαθητών Ζωγράφου και Καισαριανής στα Ιλίσια
με βανδαλισμούς και τραυματισμό ενός εξ αυτών

Ω

καιροί, ω ήθη. Την ρήση αυτή
του
Κικέρωνα
επαναλαμβάνουν
τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι
των Άνω Ιλισίων καθώς ομάδες
μαθητών γυμνασίων του Ζωγράφου
και της Καισαριανής συγκρούονταν
προκαλώντας τραυματισμούς και
καταστροφές.
Όλα ξεκίνησαν την περασμένη

Δευτέρα 15 ιουνίου το βράδυ όταν
μαθητές από το Ζωγράφου και την
Καισαριανή
συναντήθηκαν
στη
πύλη
της
Πανεπιστημιούπολης
ξεκινώντας συγκρούσεις οι οποίες
εν τέλει μετακινήθηκαν στην περιοχή
του Αγ. Γερασίμου και συγκεκριμένα
στο νοητό τετράγωνο Αγ. Γερασίμου
– Γρ. Αυξεντίου – Σπανοβαγγέλη –
Περιάνδρου. Οι συγκρούσεις ήταν
άγριες καθώς οι μαθητές έφεραν
διάφορα είδη καδρονιών, μαχαίρια
κλπ. Παράλληλα με τις μεταξύ τους
συγκρούσεις οι μαθητές προκάλεσαν
ζημιές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Οι συγκρούσεις και οι βανδαλισμοί
συνεχίστηκαν τις επόμενες ημέρες με
αποκορύφωμα το βράδυ της Τετάρτης
17 Ιουνίου, οπότε και τραυματίστηκε
ένας εξ αυτών και μεταφέρθηκε,
ευτυχώς εκτός κινδύνου, στο
νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο νεαρός
δέχτηκε πλήγμα με μαχαίρι και για
αρκετή ώρα δεχόταν χτυπήματα από
τους γύρω συνομήλικούς του.
Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει
την εύλογη ανησυχία και την
αγανάκτηση των κατοίκων της

Είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρξει η
απαραίτητη κινητοποίηση από πλευράς
ΕΛΑΣ ώστε να λειτουργήσει όχι μόνο
κατασταλτικά, αλλά και προληπτικά
ώστε αυτές οι απαράδεκτες εικόνες να
αποτελέσουν παρελθόν για την όμορφη
πόλη μας.

περιοχής, οι οποίοι πλέον ανησυχούν
τόσο για την ασφάλειά τους όσο και
για τις περιουσίες τους.
Την ίδια ώρα, φήμες θέλουν οι εν λόγω
μαθητές να σχεδιάζουν περαιτέρω
συμπλοκές με άτομα και από άλλες
περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η νέα έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία που
διοργάνωσε ο Δήμος Ζωγράφου στην πλατεία Αλεξανδρή το πρωί της Τετάρτης 10
Ιουνίου. Δεκάδες συμπολίτες μας έδωσαν το «παρών» και απέδειξαν έμπρακτα την
ευαισθητοποίηση, την αλληλεγγύη τους και την εθελοντική τους προσφορά.
Στη διαδικασία αιμοδοσίας παρέστη ο Δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης Θώδας
και συνομίλησε με τους υπευθύνους του κλιμακίου του Νοσοκομείου «Λαϊκό».
Αναφορικά με την εν λόγω πρωτοβουλία δήλωσε:
«Ως Δήμος Ζωγράφου δηλώνουμε περήφανοι για την ανθρωπιά των συνδημοτών
μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς που θυσιάζοντας λίγο από το χρόνο τους,
προσέφεραν το μεγαλύτερο δώρο ζωής.
Ο Δήμος Ζωγράφου θα συνεχίσει με ανάλογες πρωτοβουλίες να βρίσκεται δίπλα
στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.»

Με την δέουσα λαμπρότητα έγινε η εκ μεταφοράς εορτή του Αγίου Θεράποντα
Ωστόσο, για όλους έχουμε ζήσει την κορυφαία για την πόλη μας αυτή εορτή κάτι
έλειπε.
Η εορτή του Αγίου Θεράποντα, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την μεγάλη πανήγυρη
που στηνόταν στον περιβάλλοντα χώρο και σε όλο το μήκος της Ε. Βενιζέλου
εκατέρωθεν του Ι.Ν. Πάγκοι με κάθε λογής καλούδια από ρούχα μέχρι παιχνίδια και
από μικρά ζωάκια μέχρι σουβλάκια στήνονταν παντού και χιλιάδες συμπολίτες μας
περιδιάβαιναν το χώρο γεμίζοντας σακούλες με αγαθά.
Ας ελπίσουμε να μπορέσουμε στο αμέσως επόμενο έτος να γιορτάσουμε ανάλογα
την εορτή του πολιούχου της πόλης μας.

Τηρώντας στο ακέραιο τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω covid-19 , ξεκίνησε η εκ
μεταφοράς Διήμερος Πανήγυρης του Πολιούχο της Πόλης μας Αγίου Θεράποντα.

Ο Ναός εσωτερικά γέμισε στο ανώτατο επιτρεπτό όριο και πολλοί πιστοί άκουσαν
τον Μέγα Εσπερινό στον προαύλιο χώρο από τα μεγάφωνα τηρώντας πάντα της
αποστάσεις.
Στον Μέγα Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης Κ.
Ιερώνυμος.
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Πώς οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να γίνουν «μαθησιακές ευκολίες»
Σήμερα

Γράφει η Κ. Τρανταφυλιά Κεσπερή
Αρθρογράφος

ο

αριθμός μαθητών που
εμφανίζουν ορισμένες αδυναμίες στον
προφορικό ή/ και στον γραπτό λόγο (ή
κοινωνικές) έχει αυξηθεί. Πρόσφατες
έρευνες αποδεικνύουν: κάθε τάξη διαθέτει
περίπου δύο μαθητές με τέτοιες αδυναμίες.
Ας ειπωθεί εδώ ότι «η γνώση είναι
δύναμη» και «ο τολμών νικά». Επομένως,
όταν αναγνωρίζουμε ειλικρινά και με
σεβασμό τις δυσκολίες των παιδιών μας,
είμαστε ανοιχτοί να μάθουμε για αυτές και
να τις αντιμετωπίσουμε κατάλληλα με την
συνεργασία των κατάλληλων επαγγελματιών
(δασκάλων,
εργο/λογο...-θεραπευτών,
ενδεχομένως ψυχολόγων, κτλ), τότε τα
παιδιά μας νιώθουν ευγνωμοσύνη που τα
αποδεχόμαστε, ανιδιοτελή αγάπη, πλήρη
υποστήριξη από εμάς. Οπότε είναι θέμα
χρόνου η πρόοδός τους ακαδημαϊκά και

προσωπικά (ενδυνάμωση αυτογνωσίας,
αυτοπεποίθησης, κ.α.). Ως γονείς έχουμε
αμέτρητη αγάπη για τα παιδιά μας κι
απαραίτητη υποχρέωση να στεκόμαστε
στο ύψος των περιστάσεων με ψυχραιμία
και αποδοχή του παιδιού μας όπως είναι
με τα δυνατά σημεία του και με τα σημεία
του εκείνα που με συστηματικότητα και
εξειδικευμένη εξατομικευμένη εξάσκηση
μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά!
Κανείς μας δεν (θα) είναι ποτέ τέλειος. Ας
μην βαραίνουμε τα παιδιά μας με δικές
μας παράλογες απαιτήσεις. Όμως, όπου
κρίνεται η αξιολόγηση των αδυναμιών του
αναγκαία, χωρίς άμυνες, εμπιστευόμαστε
τους ειδικούς, βοηθάμε το παιδί μας για
ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θα είμαστε για
πάντα δίπλα του. Ο χρόνος κυλάει σαν
το νερό και δεν γυρίζει πίσω. Σταματάμε
λοιπόν, να «τρομάζουμε» ακούγοντας ότι

το παιδί μας χρειάζεται πχ λογοθεραπεία.
Δεν είναι άρρωστο για να μας πανικοβάλλει
η λέξη «θεραπεία». Όμως, οι αδυναμίες
στον λόγο του (γραπτό, προφορικό) ή
στην αυτοεξυπηρέτησή του όταν δεν
αντιμετωπίζονται έγκαιρα και κατάλληλα,
με υπομονή και επιμονή, στον χρόνο και με
τον τρόπο που του ταιριάζει, με ενθάρρυνση
της προσπάθειας κι όχι του αποτελέσματος,
το παιδί μέσα του βιώνει αποτυχία και
ματαίωση, αποφυγή του σχολείου και
εγκλωβίζεται το μέλλον του.
ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

O Δήμαρχος Βασίλης Θώδας στη δενδροφύτευση του 1ου ΕΠΑΛ Ζωγράφου
Δενδροφύτευση

στον περιβάλλοντα χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Ζωγράφου
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από πρωτοβουλία του
Δημοσίου ΙΕΚ Ζωγράφου.
Στην περιβαλλοντική δράση συμμετείχε ο Δήμαρχος Ζωγράφου, Βασίλης
Θώδας, ο οποίος φύτεψε συμβολικά ένα δεντράκι για να «πρασινίσει» ο
χώρος του σχολείου.
Στη δενδροφύτευση παραβρέθηκαν επίσης, οι καταρτιζόμενοι όλων των
ειδικοτήτων, ο τεχνικός δασικής προστασίας, ο τεχνικός μαγειρικής
τέχνης, οι καθηγητές Κ. Κατσινίκας, Α. Τζώρτζης, Β. Λαζαρίδου, Ν.
Δαούτης, Α. Γολικίδου και η διευθύντρια Κ. Καδδά.
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Τάσος Γαϊτάνης: «Σε μια ευνομούμενη πολιτεία θα πρέπει οι Νόμοι να εφαρμόζονται και
όταν μιλάμε για την πανδημία του κορωνοϊού θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί»
πολιτών από τη σταδιακή άρση των μέτρων, με τους περισσότερους να εφαρμόζουν
τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Σχολίασε όμως ότι υπάρχουν και εικόνες που μας
προβληματίζουν και αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Μυκόνου σημειώνοντας ότι ο ιός
θα βρίσκεται δίπλα μας για αρκετό ακόμη καιρό. «Μία χαλάρωση μπορεί να επιφέρει
ένα τεράστιο πλήγμα και στην ουσία να ακυρώσει ότι έχουμε κάνει όλους αυτούς τους
μήνες», επισήμανε χαρακτηριστικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπογράμμισε υπάρχει
νομοθεσία που επιβάλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Για την επιστροφή στην καθημερινότητα των πολιτών, την εφαρμογή της νομοθεσίας
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊο, την καμπάνια τουριστικής
προβολής της χώρας, τα Ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό μίλησε ο Τάσος
Γαϊτάνης, εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, στο ραδιόφωνο του ALPHA 98,9 και στη
δημοσιογράφο Μ. Νικόλτσου.
Ο εκπρόσωπος τύπου της Ν.Δ, αρχικά τόνισε ότι υπάρχει βελτίωση στην ψυχολογία των

Σε σχέση με την προβολή της τουριστικής καμπάνιας και τη κριτική που δέχτηκε η
κυβέρνηση σημείωσε ότι η συγκεκριμένη κριτική είναι το πεδίο αυτογελιοποίησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε ότι ψευδώς ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε ότι το video της τουριστικής
προβολής κόστισε 32εκατ. ευρώ, ενώ η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο video δεν
κόστισε τίποτα στον ΕΟΤ, αφού είναι δωρεά της Marketing Greece. Σημείωσε οτι ο
ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στην αποτυχία της χώρας και εξήγησε επίσης ότι ο ΕΟΤ έχει κάνει μια
ανάθεση στην Marketing Greece, περίπου 100 χιλ. ευρώ, για να αναλάβει την καμπάνια
προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού, αφού ο ΕΟΤ δεν μπορεί να κάνει σύμβαση με
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος υπογράμμισε ότι η ίδια εταιρία το 2015, το 2016 και
το 2019 συνεργαζόταν με τον ΕΟΤ. Ο κ. Γαϊτάνης ανέφερε χαρακτηριστικά οτι ο ΣΥΡΙΖΑ
αντί να καταθέσει προτάσεις και να χαίρεται για την επιτυχία της χώρας, χρησιμοποιεί
ψέματα για να βλάψει την Κυβέρνηση.
Τέλος, για τα Ελληνοτουρκικά και το μεταναστευτικό, τόνισε οτι η Τουρκία έλαβε
την απάντησή της στο Έβρο και θα λαμβάνει κάθε φορά αντίστοιχες απαντήσεις όταν
προσπαθεί να παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματά της χώρας. Επισήμανε οτι η
Διεθνής Κοινότητα είναι υπέρ των Ελληνικών θέσεων, με το State Department να
καθιστά σαφές προς όλους ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, κάτι το οποίο
παρανόμως η Τουρκία το αμφισβητεί, αφού δεν σέβεται τους κανόνες δικαίου. Για τις
μεταναστευτικές ροές, συμπλήρωσε οτι στα νησιά έχουν μειωθεί κατά 95%, ενώ οι
αιτήσεις ασύλου πλέον εξετάζονται πολύ γρήγορα και είναι σαφές προς όλους ότι έχει
αλλάξει η Μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Τέλος υπογράμμισε ότι, θα κάνουμε ότι
είναι δυνατό για να προφυλάξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να αποτρέψουμε
την Τουρκία να εργαλιοποιεί το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα.

Πυρκαγιά στο Πάρκο Γουδή

Μ

ικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου στο πάρκο
Γουδή, με την κάπνα να διαχέεται στην ατμόσφαιρα προκαλώντας αναστάτωση
στους περιπατητές και τους περίοικους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της
πυροσβεστικής που κατέσβησαν την πυρκαγιά προτού λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.
Ευτυχώς, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα
αίτια της πυρκαγιάς.
Η φωτιά έκαψε δύο πεύκα και μερικούς θάμνους, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της
πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζωγράφου.
Ευτυχώς η ειδοποίηση έγινε αμέσως από τους γείτονες και σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα έγινε η κατάσβεση.
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Η συνέχιση της επιτυχίας της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
– και στην μετά καραντίνα εποχή -

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη*
Ειδική Φοροτεχνικός
Σύμβουλος Επιχειρήσεων και
Ιδιωτών
mfilothei@yahoo.gr

Και η επόμενη μέρα ήρθε, δεν έχουμε

λοιπόν παρά να αντικρύσουμε με
ηρεμία την κοινωνική ευθύνη που όλοι
φέρουμε.
Αν ιχνηλατήσουμε με προσοχή
και σκέψη τις κινήσεις μας, θα
διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες
και καλές προοπτικές ώστε να λυθούν
προβλήματα που συναντάμε αυτή τη
μέρα , στον τομέα της οικονομίας, της
υγείας, της ναυτιλίας, του τουρισμού,
του αθλητικού και του καλλιτεχνικού
χώρου.
Τα προβλήματα αυτά για να τα
προσπεράσουμε θα χρειαστούμε αρωγό
την τεχνολογία , την ομαδική κίνηση
και την συλλογική στήριξη ώστε να
θωρακιστούμε μακριά από τον φόβο
και την αποτυχία.
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας καθιστά επιτακτική την
ανάγκη διαμόρφωσης δημόσιου και
ουσιαστικού λόγου όπου μέσα από
εποικοδομητικές συζητήσεις, και όχι
απλές αντιπαραθέσεις θα δοθούν
απαντήσεις στις καινούριες απαιτήσεις
, τους προβληματισμούς και τις
ανησυχίες των πολιτών.
Όλους τους πολίτες, με διαφορετικό
τρόπο τον καθένα, σε προσωπικό
αλλά και επαγγελματικό επίπεδο μας

έχει επηρεάσει αυτή η πρωτόγνωρη
κατάσταση.
Οφείλει το κράτος να παρουσιάσει
αλλαγές προκειμένου οι πολίτες να
μπορέσουν να μετατρέψουν την κρίση
σε ευκαιρία.
Στόχος όλων μαζί αλλά και του
καθένα μεμονωμένα πρέπει να είναι η
ουσιαστική προσπάθεια επανεκκίνησης
της εθνικής μας οικονομίας.
Εμείς μπορούμε να κερδίσουμε χαμένο
έδαφος γρηγορότερα από άλλες χώρες
αναδεικνύοντας εκείνα τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα του έμψυχου δυναμικού
της πατρίδας μας .Ένα εξαιρετικά
σπουδαίο μέτρο στήριξης είναι η
επιστροφή του 25% του ποσού ,
που εφαρμόζεται στις έγκαιρες
πληρωμές όπως στην πληρωμή του
ΦΠΑ, επίσης έχουμε μείωση του
25% στην έγκαιρη καταβολή των

ασφαλιστικών εισφορών κτλ
Ορισμένες προτάσεις που πρέπει να
εξεταστούν , είναι κατά την γνώμη μου
οι ακόλουθες.
Να μηδενιστούν όλοι οι τόκοι σε όλες
τις δόσεις δανείων που οι πολίτες
οφείλουν να κρατούν ενήμερα, και
ανάλογα τον χρόνο λήψης του δανείου
να γίνει και κούρεμα στο αρχικό
κεφάλαιο.
Να δοθούν επιδοτήσεις και οικονομικές
ενισχύσεις και τους επόμενους μήνες
, ακατάσχετες και αφορολόγητες ,
ώστε οι πολίτες μέσω προγραμμάτων
και
επιδοτήσεων
να
ασκήσουν
επιχειρηματική δράση.
Φέτος , στην υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων να μην ζητηθεί από καμία
επιχείρηση , να πληρώσει τέλος
επιτηδεύματος. Παρόλο που σιγά
σιγά επανέρχεται η λειτουργία των
επιχειρήσεων, να δοθούν χρήματα για
την στήριξη του ενοικίου τους, ώστε
και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να μην
ζημιωθούν, αλλά και οι επιχειρηματίες
να ελαφρυνθούν.
Για αυτή την περίοδο, μέχρι να
ξεπεραστούν οι δύσκολες οικονομικές
συνθήκες και οι πολίτες να πάψουν να
φοβούνται να διαθέσουν το εισόδημά
τους στην αγορά , να γίνει μείωση του
ΦΠΑ, σε όλα τα είδη, σε κάποια έχει
είδη εφαρμοστεί.
Το
μυστικό
κάθε
επιτυχημένου
μέτρου είναι ο υψηλός βαθμός
ανταποδοτικότητάς του για το κράτος.
Ο κορωνοϊός , παρόλα τα προβλήματα
που δημιούργησε , σε κάποιους έδωσε
την ευκαιρία να ανοίξουν επιχειρήσεις
και να δημιουργήσουν . Αυτή τη στιγμή
, χωρίς να το περιμέναμε πριν καιρό,
παράγουμε π.χ. μάσκες.
Το
κράτος
πρέπει
να
δώσει
ευκαιρίες στους πολίτες να κάνουν
επενδύσεις γρήγορα. Να γίνουν
άμεσα προσλήψεις στον τομέα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε
να χρησιμοποιηθούν οι αξιόλογοι

επιστήμονες της χώρας μας .
Ακόμα και η δημιουργία ενός καλύτερου
οδικού δικτύου, είναι σημαντική κίνηση
διότι θα απασχοληθεί ανθρώπινο
δυναμικό και κατόπιν θα γίνεται πιο
εύκολα η μετακίνηση των πολιτών.
Και φυσικά οφείλουμε να μην
παραλείψουμε τα νέα μέτρα στήριξης
που είναι άμεσα εφαρμόσιμα με βάση
τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ θα ενισχυθεί με επιπλέον
200 εκατ. ευρώ και έως το τέλος του
επόμενου μήνα θα καλύπτεται πλέον
το 60% των εργοδοτικών εισφορών
σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο η
επιδοτούμενη αυτή ενίσχυση θα δοθεί
και τους επόμενους δύο μήνες, δηλαδή
τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Για το τμήμα των φορολογικών
και
ασφαλιστικών
υποχρεώσεων
που αναφέρονται στους μήνες από
Μάρτιο έως Σεπτέμβριο θα υπάρξει η
δυνατότητα να γίνει εξόφλησή τους
από 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις με
μειωμένο επιτόκιο από το 2021. θα
αυξηθεί τελικά ο αριθμός των δόσεων
για φόρο εισοδήματος και για ΕΝΦΙΑ.
Για τα φυσικά πρόσωπα οι δόσεις θα
είναι 8 μηνιαίες αντί 3 διμηνιαίων, για
τις εταιρείες οι δόσεις θα είναι 8 από
6 και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων 6
αντί 5.
Επίσης, όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ τις
φετινές υποχρεώσεις θα έχουν άμεση
έκπτωση φόρου 2% !
Το παρελθόν θα συνεχίσει να ενυπάρχει
ως μνήμη και εμπειρία αλλά το μέλλον,
στα χέρια μας είναι να το κάνουμε να
αναδύεται ως προσδοκία για κάτι πολύ
καλύτερο.
Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε !!

*Φιλοθέη Μακριδάκη
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλ.: +30 2107700210
Κιν.: +30
6944710019
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Δίπλα στους δημότες Ζωγράφου
η Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Α.Ε. Ο.Τ.Α
Η Μονομετοχική Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δήμου Ζωγράφου δημιουργήθηκε το 2009 με κύριο
σκοπό την αξιοποίηση και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
Ζωγράφου. Βασικός στόχος της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και προσωπικό στοίχημα για τους ανθρώπους
της είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους δημότες και αυτό ήδη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται
με τους εξής τρόπους:
✻

Με την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών της εταιρείας.

✻

Με το νέο λογισμικό διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Με το σύστημα αυτό
επιτυγχάνεται η διαφάνεια παντού.

✻

Με τις αδιάλειπτες εργασίες συντήρησης και αναμόρφωσης των χώρων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία
όπως βάψιμο, αλλαγή φωτισμού, κατασκευή νέων περιφράξεων και κλάδεμα δέντρων .

✻

Με τις προληπτικές απολυμάνσεις που πραγματοποιήθηκαν λόγω κορωνοϊού σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους
χώρους όπως πλατείες, πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, δρόμους και πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων.

✻

Με τη νέα ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας που σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία, με την οποία ανοίγει
ο δίαυλος επικοινωνίας με τους πολίτες.

✓

Η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων του Δήμου Ζωγράφου, πάντα μεριμνά για την καλύτερη αξιοποίηση
των ακινήτων του Δήμου, ώστε να υπάρχει έμμεσα ανταποδοτικό όφελος στους δημότες.

✓

Στόχος της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ Α.Ε. Ο.Τ.Α είναι να είναι ανταγωνιστική για το καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος του Δήμου
μας, που είναι ο βασικός μέτοχος και φυσικά να γίνονται όλα τα έργα με διαφάνεια.

✓

Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία, αυξάνουμε τον κοινωνικό πλούτο για να παρέχουμε δημόσια αγαθά.

