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ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤHΝ ΠΟΛΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ 4

Τι συμβαίνει με τη Γραμμή του μετρό
που θα περιλαμβάνει τις στάσεις Ιλίσια,
Ζωγράφου και Γουδή.
σελ. 11

Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α

Ο σχεδιασμός του
Δήμου για έργα και
παρεμβάσεις στην
πόλη. Προτεραιότητα η
κατασκευή Παιδικών
Σταθμών και
Νηπιαγωγείων. Ποια
οικόπεδα επέλεξε η
Διοίκηση.
σελ. 8-9 & 10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ «Ε»

Ο Δήμος Ζωγράφου πραγματοποιεί
εκστρατεία καθαρισμών σε πλατείες
και πάρκα
σελ. 13

46ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.
Ραντεβού στις 17 - 19 Σεπτέμβρη
στην Πανεπιστημιούπολη

σελ. 14

«Έχουμε ήδη προβεί
σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε να
ξεκινήσουν τα παιδιά με
ασφάλεια τη νέα σχολική
χρονιά».
σελ. 5

[Editorial]

Editorial

http://johnantono.blogspot.gr

Μία

ασυνήθιστη σχολική χρόνια
αρχίζει. Πέρα από τα ζητήματα
προμηθειών υγειονομικού υλικού,
η χρήση μάσκας για ώρες με τις
θερμοκρασίες
να
παραμένουν
υψηλές το Σεπτέμβριο, αναμένεται να
αποτελέσει σημαντική όχληση για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Φανταστείτε τον δάσκαλο να πρέπει να
μιλάει δυνατά με τη μάσκα για να τον
ακούσουν οι μαθητές και παράλληλα να
γίνεται διάλογος στη σχολική τάξη υπό
αυτές τις συνθήκες.
Είναι άγνωστο κατά πόσο οι μαθητές
θα πειθαρχήσουν στη νέα υποχρέωση.
Ο πειρασμός να κατεβάσουν τη μάσκα
στο λαιμό τους θα είναι μεγάλος και ο
ρόλος του «αστυνόμου» άχαρος για τον
εκπαιδευτικό.
Όχι τυχαία η υπουργική απόφαση για
τη προμήθεια μασκών στα σχολεία
αναφέρει ότι «Είναι σκόπιμο για τα
παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η
εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη
και με σχέδια, φιγούρες, ήρωες κλπ.»
Σκοπός η χρήση της μάσκας να περάσει
στα παιδιά ως μόδα ώστε να μην την
αντιμετωπίσουν ως πειθαναγκασμό.
Η εφαρμογή για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής βρήκε τον
Δήμο Ζωγράφου απροετοίμαστο με
αποτέλεσμα να εξαιρεθεί από αυτή, με
ΦΕΚ της κυβέρνησης, μαζί με τον Δήμο
Αθηναίων. Ο ένας χρόνος που είχε στη
διάθεσή της η νέα δημοτική αρχή, για
να επιλύσει χρόνια προβλήματα όπως
η έλλειψη κατάλληλων αιθουσών για τα
νηπιαγωγεία, ήταν ανεπαρκής.
Ωστόσο, αυτή η εξαίρεση δεν μπορεί να
συνεχιστεί επί μάκρον, τη στιγμή που
η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική
αγωγής εφαρμόζεται στους γειτονικούς
Δήμους (πλην του Δήμου Αθηναίων).
Ο Δήμος Ζωγράφου έχει σχεδιασμό
για την κατασκευή νηπιαγωγείων
με προκάτ αίθουσες βαρέου τύπου
εφάμιλλες με τις συμβατικές (δείτε
ρεπορτάζ σελ. 8-9).
Είναι ανάγκη ορισμένα κωλύματα
να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα,
είναι απαράδεκτο να υπάρχει ΦΕΚ
παραχώρησης έκτασης 6 στρεμμάτων
από το ΕΚΠΑ στον Δήμο από το 1998,
αλλά το οικόπεδο να μην έχει περιέλθει
στην κυριότητα του.
Μπορεί η ανέγερση νηπιαγωγείων να
είναι αρμοδιότητα της κρατικής ΚΤΥΠ
Α.Ε. όμως ο ρόλος του Δήμου στην
προώθηση των συγκεκριμένων έργων
είναι σημαντικός. Η δημοτική αρχή θα
κριθεί και σε αυτό το πεδίο.

Φλοράν Σελάϋ
Αρχισυντάκτης
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[Αρθρογραφία]

Η θέση μας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ

Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε

Ομιλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Β3 Νοτίου Τομέα Αθήνας
Γιάννη Μπαλάφα στη Βουλή για
την ψήφιση των συμφωνιών
για τις ΑΟΖ

και να εγκρίνουμε την συμφωνία για
οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και
Αιγύπτου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα
σημαντική συνθήκη και για το τι
σηματοδοτεί, τι ευρύτερα μηνύματα
στέλνει, αλλά και για το ακριβές
περιεχόμενο της.
Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου και
της ειρηνικής λύσης των υπαρκτών
διαφορών μας με όλους τους γείτονες,
πάντα βασισμένοι στο διεθνές δίκαιο

και το δίκαιο τη θάλασσας. Κάθε
διάλογος μπορεί να περιέχει και
συμβιβασμούς. Το βασικό όμως είναι
να υπάρχει μια στρατηγική, με κόκκινες
γραμμές και με σαφείς στόχους. Αυτό
ακριβώς είναι που διαπιστώνω ότι
λείπει από τη σημερινή κυβέρνηση.
Οι υποχωρήσεις που κάνατε έναντι της
Αιγύπτου στη Συμφωνία, δημιουργούν
επικίνδυνα προηγούμενα τα οποία, για
να μη γίνουν τετελεσμένα και για να
αντιμετωπιστούν, απαιτείται σαφής

εθνική διπλωματική και αμυντική
στρατηγική. Επιπλέον μας δίνετε
την εικόνα κύριοι συνάδελφοι της
συμπολίτευσης, ότι η κυβέρνηση
κινείται με βασικό κριτήριο την
επικοινωνία, όχι την ουσία. Ψάχνετε
τρόπο να ισορροπήσετε ανάμεσα
στα ακροδεξιά στελέχη σας και την
ευρωπαϊκή παράδοση του κόμματος
σας. Αυτό είναι εσωτερικό σας θέμα.
Δεν είναι όμως η χώρα οικογενειακή
ιδιοκτησία σας για να κινείστε χωρίς
να δίνετε λογαριασμό σε κανέναν και
να παίζετε με ζητήματα εθνικά. Εμείς
θα είμαστε θετικοί σε κάθε ενέργεια
που δίνει λύσεις σε χρονίζοντα
ζητήματα με βάση το διεθνές δίκαιο,
αλλά θα είμαστε αποφασιστικά
αντίθετοι σε κάθε τυχοδιωκτισμό, σε
κάθε επικοινωνιακή και λαϊκίστικη
διαχείριση εθνικών ζητημάτων.
Για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία θα ψηφίσει παρών στην
ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία ενώ
θα ψηφίσει υπέρ της ελληνοιταλικής
συμφωνίας. Το “παρών” το δικό
μας συνιστά σαφή τοποθέτηση, έχει
πρόσημο πιο αποτελεσματικό από
άποψη στρατηγικής, είναι πατριωτικό
και εθνικό.
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[Δημοτικά]
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δωρεάν κατάρτιση για ανέργους

ΔΗΜΟΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δίπλα στους πληγέντες της Βηρυτού

Ο δήμαρχος Βασίλης Θώδας συνεισφέρει στον έρανο

Ο

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ζωγράφου ανακοινώνει σε ανέργους νέους
και νέες και μέλη οικογενειών της ενορίας, που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία
στην παραγωγική διαδικασία, τη δυνατότητα παρακολούθησης δωρεάν, μέσω του
Κέντρου στήριξης οικογένειας (εκκλησιαστικό ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών), σε εργαστήρια δεξιοτήτων και τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης όπως:
●Σεμινάρια εξειδίκευσης και πρακτική εξάσκηση σε ιδρύματα και στέγες φιλοξενίας
●Ξένων γλωσσών ●Κοπτικής-Ραπτικής ●Αισθητικής ●Κομμωτικής ●Επαγγελματικού
προσανατολισμού ●Ενδυματολογίας.
Στους σπουδαστές παρέχεται η απαιτούμενη εκπαίδευση βάσει ολοκληρωμένων
προγραμμάτων σπουδών, όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, πληροφορίες στον
Ιερό Ναό αλλά και απευθείας στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Σ.Ο. www.kesoiaa.gr και στο τηλ.
210.38.11.274.
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Συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού με στόχο τη στήριξη των πληγέντων

της Βηρυτού πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα
στου Ζωγράφου, παρουσία του δημάρχου Βασίλη Θώδα.
Πλήθος κόσμου προσέφερε φάρμακα και διάφορα άλλα είδη προκειμένου να βοηθήσει
τους κατοίκους της πρωτεύουσας του Λιβάνου που επλήγησαν πρόσφατα από την φονική
έκρηξη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 171 ανθρώπων, τον τραυματισμό χιλιάδων
κατοίκων και την πρόκληση μίας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής καταστροφής, καθώς
μεγάλο μέρος του πληθυσμού έμεινε άστεγο και χωρίς πρόσβαση σε βασικά αγαθά.
Η δράση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ιατρικό
Σύλλογο Αθηνών και «Όλοι Μαζί Μπορούμε» του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με
την υποστήριξη της Πρεσβείας του Λιβάνου στην Αθήνα.

Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ

[Συνέντευξη]

Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ

Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνέντευξη στην Γεωργία Ζαπαντιώτη
Κύριε Γούμενε, η νέα Διοίκηση
του Δήμου, της οποίας είστε
μέλος, έκλεισε ένα χρόνο στο
τιμόνι της πόλης. Βλέπετε να
τηρούνται οι προεκλογικές
δεσμεύσεις;
Κυρία Ζαπαντιώτη, όπως σωστά
τονίζετε, πράγματι κλείσαμε ένα
χρόνο στο τιμόνι της πόλης.
Όταν αναλάβαμε είναι σαφές πως
αλλιώς τα περιμέναμε κι αλλιώς
τα βρήκαμε, ενώ είναι σαφές ότι
κανείς δεν περίμενε το ξέσπασμα
της πανδημίας και ό,τι αυτή έφερε.
Στόχος μας προεκλογικά ήταν,
πρωτίστως, να νοικοκυρέψουμε
το Δήμο και αυτό κάνουμε, παρά
τις δυσκολίες. Όραμα μας ήταν
και είναι να αλλάξουμε την πόλη
προς το καλύτερο. Να φτιάξουμε
μία πόλη ανθρώπινη, στην οποία οι
κάτοικοι θα χαίρονται να ζουν. Για
να το πετύχεις αυτό χρειάζεσαι
στο τιμόνι έναν ικανό καπετάνιο.
Και
πιστέψτε
με,
τέτοιος
καπετάνιος είναι ο δήμαρχός μας
ο Βασίλης Θώδας.
Με το νυν δήμαρχο ξεκινήσαμε
μαζί το 2006 στη ΔΑΔΑ του τότε
δημάρχου μας Γιάννη Καζάκο.
Το όραμα και οι αρχές μας
παραμένουν ίδιες. Και επειδή σε
έναν αγώνα απαιτείται ένας ικανός
προπονητής, που θα τοποθετήσει
σωστά τους παίκτες και θα τους
παρακινήσει να βγάλουν τον
καλύτερο εαυτό τους, χαίρομαι
που στον ρόλο αυτό βρίσκεται ο
Βασίλης Θώδας.
Όπως είπα, λοιπόν, ξεκινήσαμε
με πολλά εμπόδια, ένα εξ’ αυτών
ήταν το σύστημα της απλής
αναλογικής. Μία Διοίκηση για να
καταφέρει να κάνει αυτό για το
οποίο εκλέχθηκε, να διοικήσει
και να υλοποιήσει το πρόγραμμα
της, χρειάζεται να έχει δύναμη
και ευελιξία, κάτι που η απλή
αναλογική μας το στερούσε
και για τον λόγο αυτό ρίξαμε
γέφυρες και συνεργαστήκαμε με
άλλες παρατάξεις στο πλαίσιο
σύγκλισης διαφορετικών ιδεών
και θέσεων με γνώμονα το καλό
της πόλης.
Συνεχίζοντας
λοιπόν,
θέλω
να τονίσω πως εκτός από

το νοικοκύρεμα, βασική μας
προτεραιότητα ήταν και είναι η
καθημερινότητα των συνδημοτών
μας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο
θέμα της καθημερινότητας από
την κατάσταση στην καθαριότητα.
Πέσαμε με «τα μούτρα» στη
δουλειά για να αλλάξουμε την
κατάσταση που επικρατούσε
στον τομέα αυτό, η οποία οφείλω
να πω ήταν απαράδεκτη.
Η εικόνα σύντομα άρχισε να
αλλάζει, οι δρόμοι άρχισαν
να καθαρίζουν. Το ίδιο και οι
πλατείες, οι οποίες καθαρίζονται
μία προς μία, ώστε οι συμπολίτες
μας όλων των ηλικιών να μπορούν
να τις απολαμβάνουν όπως
πρέπει και να μην αποτελούν
σημεία βρωμιάς και σε ορισμένες
περιπτώσεις, ανομίας.
Στο πλαίσιο βελτίωσης της
κατάστασης στην καθαριότητα
ξεκινήσαμε,
έστω
και
καθυστερημένα λόγω πανδημίας,
την αντικατάσταση των κάδων,
πολλοί εκ των οποίων ήταν
διαλυμένοι και αδύνατο να
χρησιμοποιηθούν. Εκτιμούμε ότι
μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε
ολοκληρώσει
τη
διαδικασία
αυτή, που σε συνδυασμό με
το νέο πλυντήριο κάδων θα
φέρει ουσιαστικά και δραστικά
αποτελέσματα.
Μία ανάλογη προσπάθεια ξεκίνησε
και στο κομμάτι του Πρασίνου,
χωρίς όμως να έχει προχωρήσει
στο βαθμό που θα θέλαμε, κάτι
που οφείλεται εξολοκλήρου στην
πανδημία και τις συνέπειές της.
Πολλοί εργαζόμενοι έκαναν και
ορθώς, καθότι η δημόσια υγεία
είναι η απόλυτη προτεραιότητα,
χρήση αδειών ειδικού σκοπού
για να προφυλαχθούν. Ήδη όμως
η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εκ
νέου και τα αποτελέσματα, είμαι
βέβαιος, ότι θα είναι εξαιρετικά.
Η πανδημία ήταν και για εμάς,
όπως για όλη τη χώρα, μία
μεγάλη πρόκληση με πολλαπλές
συνέπειες. Από την αρχή ο
δήμαρχός μας αλλά και όλη η
Διοίκηση ριχτήκαμε στη δουλειά
και κάναμε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες,
απολυμάνσεις,
ελέγχους
κλπ
για
να

«Έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες, ώστε να ξεκινήσουν τα παιδιά με
ασφάλεια τη νέα σχολική χρονιά».

δύο παρατάξεις του ευρύτερου
κεντροαριστερού χώρου. Μέχρι
τώρα η συνεργασία εξελίσσεται
ομαλά και φέρνει αποτελέσματα.
Εύχομαι κι ελπίζω ότι θα συνεχιστεί
αυτό καθώς προς ώρας έχουμε
διανύσει το μισό πρώτο ημίχρονο
του αγώνα και έχουμε δρόμο
μπροστά μας. Ευχή και επιθυμία
μου είναι το ευρύτερο αυτό σχήμα
να παραμείνει συμπαγές μέχρι την
λήξη.
Επειδή όμως η πολιτική είναι
μαραθώνιος και όχι σπριντ
δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις
ευχάριστες ή δυσάρεστες.
Εύχομαι να μας φωτίσει όλους ο
Θεός και να μην πάρουν τα μυαλά
ορισμένων αέρα και ο νοών νοείτω.
Κύριε Γούμενε, θα μπορούσατε
να μας ενημερώσετε ως
πρόεδρος της δημοτικής
επιτροπής παιδείας ποια μέτρα
έχει πάρει η θα πάρει ο Δήμος
ενόψει της νέας σχολικής
χρονιάς εν μέσω πανδημίας ;

«Όραμα μας ήταν και είναι να αλλάξουμε
την πόλη προς το καλύτερο».
αντιμετωπιστούν οι συνέπειές
της και να προφυλαχθεί η
υγεία των συμπολιτών μας.
Ωστόσο,
θέλοντας
να
εκφράσω την άποψή μου
στο κομμάτι αυτό, καλό θα
είναι να τηρούνται τα μέτρα
πρόληψης και προστασίας,
αλλά να αποφεύγονται και
φαινόμενα υπερβολής, όπως
για παράδειγμα με έναν
βήχα
να
απομακρύνεται
κάποιος από την εργασία του.
Πρέπει να ισορροπήσουμε
ανάμεσα στην προστασία
και στη σκληρή δουλειά για
να προχωρήσουμε προς
τα εμπρός ως Δήμος και
συνολικά ως χώρα.
Κλείνοντας και απαντώντας
στην ερώτησή σας, ναι,
εκτιμώ ότι το πρόγραμμα
υλοποιείται και σε ορίζοντα
4ετίας, σε πείσμα τόσο
απροσδιόριστων παραγόντων
όσο και «καλοθελητών» που
ποντάρουν στην αποτυχία
μας, θα έχουμε ολοκληρώσει
στο
σύνολό
του
το
προεκλογικό μας πρόγραμμα
.
Η διοικούσα παράταξη
«Ζωγράφου Ώρα για
δουλειά» προκειμένου

να μπορέσει να διοικήσει,
ένεκα της απλής αναλογικής,
προχώρησε σε σύμπραξη με
άλλες δημοτικές παρατάξεις.
Ποιο είναι το σχόλιό σας επ’
αυτού;
Όπως ανέφερα και προηγουμένως
η απλή αναλογική ήταν και σε ένα
βαθμό παραμένει εμπόδιο στην
ομαλή Διοίκηση των Δήμων.
Ειδικά σε μία δύσκολη περίοδο
για τη χώρα μας όπως αυτή που
διανύουμε την τελευταία 10ετία,
ένας Δήμος είναι σημαντικό να
διαθέτη ισχυρή Διοίκηση.
Ευτυχώς η κυβέρνηση της
ΝΔ προχώρησε σε κάποιες
διορθωτικές κινήσεις με επιπλέον
αρμοδιότητες και εξουσίες στις
Επιτροπές, όπου η εκάστοτε
Διοίκηση διαθέτει πλειοψηφία.
Η Διοίκησή μας, ωστόσο,
προεξάρχοντος του Δημάρχου
μας Βασίλη Θώδα, με γνώμονα
πάντα το καλό της πόλης και
των κατοίκων της, έριξε γέφυρες
συνεργασίας.
Με τον τρόπο αυτό καταφέραμε
να συνεργαστούμε σε ένα πλαίσιο
διαφορετικών
ιδεολογικών
αφετηριών αλλά με κοινό στόχο
την αποτελεσματική Διοίκηση
για ένα καλύτερο αύριο, με

Έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
ξεκινήσουν τα παιδιά με ασφάλεια
τη νέα σχολική χρονιά.
Προχωρήσαμε σε απολυμάνσεις
των
σχολικών
κτιρίων,
θα
προσφέρουμε, ως οφείλουμε
μάσκες σε όλα τα παιδιά και όπως
προβλέπει ο νόμος τηρούμε τις
αποστάσεις.
Επίσης, λόγω της πανδημίας έχουμε
μειώσει τον αριθμό των παιδιών ανά
τμήμα στους παιδικούς σταθμούς.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και
παρά τη δέσμευσή μας κανένα
παιδί να μην μείνει εκτός παιδικών
σταθμών, να έχουμε έναν αριθμό
παιδιών που δεν θα καταφέρουμε
να φιλοξενηθούν φέτος στις δομές
μας. Γνωρίζω την ταλαιπωρία και
το πρόβλημα που δημιουργεί αυτή
η εξέλιξη σε γονείς συμπολίτες
μας και θα ήθελα από καρδιάς
να ζητήσω συγνώμη. Ωστόσο,
όπως είπα, η υγεία όλων μας
και πρωτίστως των παιδιών μας
αποτελεί για εμάς απόλυτη και
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Σίγουρα
πρόκειται
για
μία
ιδιαίτερη χρονιά με αυξημένες
δυσκολίες λόγω των μέτρων και
της κατάστασης που βιώνουμε.
Πιστεύω, όμως, ότι καθώς θα
προχωράει η χρονιά αυτή θα
ομαλοποιηθεί και από του χρόνου
θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε
στην κανονικότητα.
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[Παιδεία]
Αγορά μασκών για τα
σχολεία του Ζωγράφου

Έ Ν Ω Σ Η Γ Ο Ν Ε Ω Ν Ζ Ω Γ ΡΑ Φ Ο Υ

Αιτήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Η

Ένωση
Συλλόγων
Γονέων
&
Κηδεμόνων
Ζωγράφου με
επιστολή που κοινοποίησε, ζήτησε
την
πραγματοποίηση
Έκτακτου
Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «το
άνοιγμα των σχολείων και οι τρόποι
λειτουργίας & αντιμετώπισης τυχόν
κρουσμάτων». Στο παραπάνω κάλεσμα
ήδη ανταποκρίθηκαν
δημοτικές
παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ένωσης:
«Η Ένωση Γονέων Ζωγράφου,
συμμετέχοντας όπως πάντα στις
ανησυχίες, τους προβληματισμούς
και την αναζήτηση λύσεων σε όλα
τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν

την σχολική κοινότητα, αποφάσισε
να πραγματοποιήσει μία σειρά από
δράσεις σχετικές με το άνοιγμα
των Σχολείων, υπό την «απειλή»
του Covid – 19. α) Απέστειλε αίτημα
στην Διοίκηση του Δήμου για άμεση
συνάντηση με τους υπεύθυνους
παιδείας. β) απέστειλε αίτημα στην
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
με ταυτόχρονη κοινοποίηση σε όλες
τις Δημοτικές Παρατάξεις για την
πραγματοποίηση Έκτακτου Δημοτικού
Συμβουλίου, με θέμα «το άνοιγμα των
σχολείων και οι τρόποι λειτουργίας &
αντιμετώπισης τυχόν κρουσμάτων»,
με την συμμετοχή όλων των
θεσμικών φορέων της Παιδείας.
(Ήδη ανταποκρίθηκαν άμεσα, κάποιες
από τις Δημοτικές Παρατάξεις) γ)
δημοσιοποίηση ανοιχτής επιστολής,
που περιλαμβάνει ερωτήματα &
προτάσεις προς κάθε αρμόδια αρχή,
για τους τρόπους ανοίγματος &
λειτουργίας των Σχολείων (η επιστολή
δημοσιεύεται παρακάτω και θα
αποσταλεί σε όλους τους φορείς και
τα ΜΜΕ)».

Το

Υπουργείο Εσωτερικών
κατένειμε ποσό ύψους 6.2 ευρώ
από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος
ΙΙ»
στην
Κεντρική
Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για
την προμήθεια μασκών των
μαθητών και του εκπαιδευτικού
προσωπικού.
Από αυτά αντιστοιχούν 25.000
ευρώ για 5.507
μαθητές
στου Ζωγράφου. Συγκριτικά,
αναλογούν 242.000 ευρώ στο
Δήμο Αθηναίων για 54.820
μαθητές, 14.000 ευρώ στην
Καισαριανή για 3.008 μαθητές
και 24.000 ευρώ στο Βύρωνα

για 5.393 μαθητές.
Το
Παράρτημα
ΙΙ
της
υπουργικής απόφασης ορίζει τις
προδιαγραφές των υπό προμήθεια
μασκών:
Καλής
ποιότητας
βαμβακερό
ύφασμα
πυκνής
ύφανσης >180 TC. Τουλάχιστον
δύο
στρώματα
βαμβακερού
υφάσματος.
Εναλλακτικά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό
τουλάχιστον δύο στρωμάτων. Τα
δύο στρώματα πρέπει να είναι
διαφορετικού χρώματος για να
είναι διακριτή η φορά εφαρμογής
της μάσκας

«Πού πήγαν οι δεσμεύσεις του δημάρχου «Εκτός παιδικών σταθμών Ζωγράφου 227 παιδιά»
και παιδαγωγών,
ότι δεν θα μείνει κανένα παιδί
«Η διοίκηση του Δήμου
ως ένα ελάχιστο
Ζωγράφου φέτος αποφάσισε να
μέτρο
απέναντι
εκτός παιδικών σταθμών;»
ανακοινώσει τα αποτελέσματα
στην πανδημία και
ότι «Ίδιας τάξης μεγέθους
η μη απορρόφηση με την
προηγούμενη
δημοτική
διοίκηση, ενώ η σημερινή
διοίκηση επιχειρεί να δείξει
ότι η απορρόφηση 35 παιδιών
παραπάνω είναι η…διαφορά
της με τη διοίκηση Καφατσάκη.

Π

« ού πήγαν οι δεσμεύσεις του
δημάρχου ότι δεν θα μείνει κανένα
παιδί εκτός παιδικών σταθμών;»
διερωτάται στον τίτλο ανακοίνωσής
της (2/9/20), η «Ανυπότακτη Πόλη
Ζωγράφου (παράταξη Χρίστου
Τουλιάτου)».
«Και φέτος μένουν εκτός των
παιδικών σταθμών του δήμου
μας πολλά παιδιά (227 είναι οι
επιλαχόντες που μένουν εκτός, ενώ αν
συνυπολογιστούν και περίπου 70 παιδιά
που είχαν ελλιπή φάκελο αίτησης ο
αριθμός προσεγγίζει τα 300 παιδιά)»
τονίζει μεταξύ άλλων.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται
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Άνθρακες οι δεσμεύσεις
της νέας διοίκησης το
Σεπτέμβρη του 2019 ότι
κανένα παιδί δεν θα μείνει
εκτός παιδικών σταθμών.
Σε όλη την χρονιά και μέχρι
και τον Ιούλη η διοίκηση αυτό
διατυμπάνιζε.
Αρχίζοντας
βέβαια σιγά σιγά τα μισόλογα
βρίσκοντας δικαιολογία στον…
κορονοϊό. Η δημιουργία
νέων αιθουσών παιδικού
σταθμού στη Βίλα Παυλίνα
παρέμεινε
τελικά
στα
χαρτιά για φέτος κι ενώ
μέχρι Ιούλη μας έλεγαν ότι θα
προλάβουν και θα ανοίξει το
φθινόπωρο…»

των θέσεων για τους παιδικούς
σταθμούς του Δήμου, σχεδόν
12 ώρες πριν την έναρξη της
λειτουργίας τους, εντείνοντας
μέχρι τέλους την αγωνία
δεκάδων γονιών. Παρά όμως
την αναμονή δεκάδες γονείς
είδαν για άλλη μια φορά τα
παιδιά τους να μένουν εκτός
των δομών σε αντίθεση με τις
διαφορετικές εξαγγελίες της δημοτικής αρχής.
Μετά το φιάσκο με την εξαίρεση του Δήμου από
την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής, η δημοτική αρχή αφήνει
εκτός 227 παιδιά. Για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος
Ζωγράφου είτε με δημοτική αρχή προσκείμενη
στην ΝΔ είτε με δημοτική αρχή προσκείμενη στον
ΣΥΡΙΖΑ, στερεί το δικαίωμα της προσχολικής
αγωγής από δεκάδες παιδιά.
Σαν να μην έφτανε αυτό, πολλά από τα παιδιά που
φιλοξενούνται στις δομές έχουν τοποθετηθεί σε
σταθμούς πολύ μακριά από το σπίτι τους, για
την ακρίβεια θα μετακινούνται από την μια άκρη
του Δήμου στην άλλη, γεγονός που δημιουργεί
σοβαρή δυσκολία στους γονείς» καταγγέλλει
μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της (2/9/20) η
Λαϊκή Συσπείρωση Ζωγράφου με επικεφαλής
τον Ανδρέα Καραβίδα.
Η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τον ζωγραφιώτικο
λαό να συμμετέχει μαζικά, να πιέσει και να
διεκδικήσει άμεση λύση. Ειδικότερα τον καλεί
να αγωνιστεί με σκοπό:
1● Κανένα παιδί να μείνει εκτός παιδικών
σταθμών. 2● Μείωση της αναλογίας παιδιών

στην δημιουργία
ολιγομελών
ομάδων
για
την
αποφυγή
συγχρωτισμού
στην
τάξη,
το
παιχνίδι, την σίτιση,
τον ύπνο, και τις
δραστηριότητες
στην αυλή. 3● Πρόσληψη του αναγκαίου
μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων
των εργαζομένων στα προγράμματα ΕΣΠΑ,
για να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες.
Καμία συζήτηση για απόλυση εργαζομένων.
4● Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
στην καθαριότητα και στην σίτιση ώστε να
διασφαλίζονται οι ασφαλείς όροι υγιεινής,
καθαριότητας, με σίτιση των παιδιών σε
μικρότερες ομάδες και καθαρισμό των
χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
των παιδικών σταθμών. 5● Με ευθύνη της
κυβέρνησης μαζική, περιοδική εξέταση, με
υποχρεωτική εφαρμογή των τεστ για όλους
τους εργαζόμενους. Να προσληφθούν
παιδίατροι και ιατροί εργασίας για να
καλυφτούν οι ανάγκες και εκεί υπάρχουν
με ουσιαστικό τρόπο να ελέγχουν εάν
είναι ασφαλείς οι συνθήκες, για την υγεία
των παιδιών και των εργαζομένων. 6●
Δημιουργία σύγχρονων παιδικών σταθμών
που να παρέχουν επιστημονικό έργο
για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας,
δημόσια και δωρεάν.

[Ζωγράφου - Ιστορία]

Ζωγράφειον Θεραπευτήριον ή Κλινική Καμπυλαυκά
να λάβει το βραβείο
Αυτοθυσίας
της
Ακαδημίας Αθηνών.
Η κλινική επαναλειτούργησε μέχρι το
1941. Μετά τον πόλεμο
μεταφέρθηκε στην οδό
Γ. Παπανδρέου 37.
Ο Μιχαήλ Ιωάννου
Καμπυλαυκάς

Η κλινική Καμπυλαυκά
μετά την πυρκαγιά
Γράφει η Ζωή
Χαλκιοπούλου,
συγγραφέας,
μέλος Δ.Σ. του
Συνδέσμου Παλαιών
Ζωγραφιωτών

Η

Μιχαήλ Καμπυλαυκά είναι μια μικρή
οδός του Δήμου μας, ανάμεσα στη Νίκου
Καζαντζάκη και στην Αγίας Ελένης. Όμως ποια
ήταν η ιστορία του ανθρώπου από τον οποίο
πήρε το όνομά της;
Η πρώτη κλινική στη συνοικία Ζωγράφου
ιδρύθηκε το 1937, από τον χειρουργό Μιχάλη
Καμπυλαυκά (πατέρα της πρώην δημάρχου κας

Φωτεινής Σακελλαρίδου-Καμπυλαυκά), σε
συνεργασία με τον ιατρό Γ. Γεωργακόπουλο.
Η κλινική στεγάζονταν στην οδό Νονάκριδος
8 (σήμερα Γ. Ζωγράφου) στον 1ο όροφο και
είχε 15 δωμάτια. Το κτήριο ήταν ιδιοκτησία
του Κων/νου Ζωγράφου, αδερφού του
τότε Προέδρου της Κοινότητας, Σωτηρίου
Ι. Ζωγράφου. Τα γραφεία της Κοινότητας
ήταν εγκατεστημένα στο ισόγειο του
κτηρίου, καθώς και το οδοντιατρείο
του κ. Παπανικολάου και το φαρμακείο
Αμπαριώτου.
Το 1939 η κλινική καταστράφηκε ολοσχερώς
από πυρκαγιά. Μόνο το ισόγειο υπέστη μικρές
ζημιές και ευτυχώς διεσώθη το αρχείο της
Κοινότητας.Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς,

που προήλθε από βραχυκύκλωμα καλωδίων,
ο γιατρός με τους βοηθούς του κ. Μιχέλη και
κ. Ωραιόπουλο και με τις νοσοκόμες Κούλα
Λαμπροπούλου -Ελένη Νικολάου, εγχείριζε
την 25χρονη Ξανθή Γεωργίτση που έπασχε
από οξεία σκωληκοειδίτιδα.
Ο γιατρός
Καμπυλαυκάς χωρίς δεύτερη σκέψη διώχνει
τους βοηθούς και τις νοσοκόμες προκειμένου
να σώσουν τους 19 ασθενείς της κλινικής
και συνεχίζει την εγχείρηση. Παρόλο που είχε
καταρρεύσει μέρος της στέγης, ολοκλήρωσε
την εγχείρηση, πήρε στα χέρια την ασθενή
και την παρέδωσε στο ασθενοφόρο. Στην
συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο όπου
και ανέρρωσε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Για την ηρωική αυτή πράξη, ο γιατρός
Καμπυλαυκάς προτάθηκε από την Αστυνομία,

Γεννήθηκε
στην
Τρίπολη το 1903 και
απεβίωσε το 1959.
Σπούδασε Ιατρική στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών
και πήρε την ειδικότητα
χειρουργικής δίπλα στον μεγάλο καθηγητή
Γερουλάνο. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος
την περίοδο 1955-1958 επί δημαρχίας Γρηγορίου
Κουσίδη. Στη συνοικία μας τον θυμούνται για την
φιλανθρωπία και την κοινωνική προσφορά του.
Ασκούσε το επάγγελμά του γεμάτος από αγάπη
για τον συνάνθρωπο και με υψηλό αίσθημα
ευθύνης. Θεράπευε δωρεάν τους ανθρώπους με
οικονομικά προβλήματα. ‘Άξιος συνεχιστής του
λειτουργήματος του γιατρού, ο γιος του Ιωάννης
Μ. Καμπυλαυκάς.
Πηγές: Τάκης Ρούσσος, Μαέστρος (πρώην δημ.
σύμβουλος Ζωγράφου) & Ιωάννης Ζώρζος,
1809-2000 Ανατολικά της Αθήνας τα «Κουπόνια»,
Αθήνα 2001
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[Δημοτικά]

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

δυναμικότητας 100 παιδιών και
εμβαδού 700 περίπου τετραγωνικών
μέτρων επί της οδού Αγ. Γεωργίου,
κοντά στη Βίλα Αγλατζιά (Παυλίνα)
όπου φιλοξενείται σήμερα ο
Σύνδεσμος Παλαιών Ζωγραφιωτών.
Η διαγωνιστική διαδικασία που
έπρεπε να ξεκινήσει τον Μάρτιο,
καθυστέρησε λόγω και κορωνοϊού.
Το έργο, προϋπολογισμού 1,2
εκ. ευρώ, περίπου, περιλαμβάνει
τοποθέτηση προκάτ βαρέως τύπου
και διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί
μέσα στο 2021

Νηπιαγωγεία
Η

κατασκευή νηπιαγωγείων είναι
επείγουσα ώστε να εξαλειφθεί η
Ο Παιδικός Σταθμός Ζωγράφου επί της Γαλήνης & Αναστασάκη που θα
ανακατασκευαστεί μέχρι το 2023
εξαίρεση του Δήμου Ζωγράφου από
2022-23 για την προσαρμογή των την υποχρεωτ ική διετή προσχολική
Σήμερα ο Δήμος Ζωγράφου το
αγωγή και να προσφέρει επιτέλους
διαχειρίζεται
δέκα
Παιδικούς παλιών παιδικών σταθμών στις νέες αντίστοιχες υπηρεσίες με τους
Σταθμούς εκ των οποίων οι επτά προδιαγραφές.
υπόλοιπους στο συγκεκριμένο τομέα.
βρίσκονται σε ιδιόκτητα κτίρια
και οι τρεις σε μισθωμένα. Με Ο 2ος Παιδικός Σταθμός Ζωγράφου
Προεδρικό Διάταγμα του 2017 επί της Γαλήνης & Αναστασάκη θα
καθιερώθηκαν νέες προδιαγραφές ανακατασκευαστεί στο ιδιόκτητο
για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς οικόπεδο του Δήμου. Σύμφωνα με
με σημαντικότερη μεταβολή την τη σύμβαση που έχει υπογραφεί με
απαγόρευση λειτουργίας παιδικού τον ανάδοχο, το έργο πρέπει να έχει
σταθμού σε 2ο όροφο και άνω. παραδοθεί το αργότερο το 2023.
Ουσιαστικά, η λειτουργία επιτρέπεται Η δημοτική αρχή, όμως, πιέζει για
μόνο σε ισόγειο και 1ο όροφο. Η νέα παράδοση ένα χρόνο νωρίτερα.
ρύθμιση έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στον
βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί Μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αναμένεται
της Κρίνων 24 (πρώην ΙΒΣΑ), που να αναδειχθεί ανάδοχος για το έργο
διαθέτει και 2ο όροφο. Ωστόσο, το κατασκευής (με ίδιους πόρους του
Υπουργείο έχει δώσει παράταση μέχρι Δήμου) νέου βρεφονηπιακού σταθμού

Υπουργείου Παιδείας. Ο Δήμος διαθέτει
ένα σημαντικό μεν επικουρικό ρόλο
αλλά δεν έχει δυνατότητα διαχείρισης
των διαγωνιστικών διαδικασιών.
Η ΚΤΥΠ έχει προγραμματίσει
την κατασκευή νηπιαγωγείου με
δυναμικότητα τεσσάρων αιθουσών
διδασκαλίας επί της Μακρυγιάννη και
Γρ. Αυξεντίου σε οικόπεδο του Δήμου
και ο ανάδοχος του έργου προβλέπεται
να ανακηρυχθεί μέσα στον Οκτώβριο.
Η κατασκευή του νηπιαγωγείου θα έχει
ως αποτέλεσμα την κατάργηση του
υπαίθριου δημοτικού πάρκινγκ που
διαχειρίζεται σήμερα η ΜΑΞΙΑΔΗΖ.
Η παραπάνω θυσία όμως κρίνεται
απαραίτητη για να καλυφθούν οι
ανάγκες των παιδιών.
Εξάλλου, ο Δήμος Ζωγράφου έχει
υποδείξει άλλους τρεις οικοπεδικούς
χώρους της πόλης για τη δημιουργία
νηπιαγωγείων.
Ο πρώτος βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Ιλισσίων και Κερασούντος

Το δημοτικό πάρκινγκ επί της Μακρυγιάννη και Γρ. Αυξεντίου θα
μετατραπεί σε νηπιαγωγείο

Προς υπεράσπιση του Δήμου μας,
όμως, πρέπει να σημειώσουμε ότι η
προσχολική αγωγή θα εφαρμοστεί
στους περισσότερους Δήμους της
χώρας με αρκετά προβλήματα
(ακατάλληλες
ή
ανεπαρκείς
υποδομές) ενώ έχει εξαιρεθεί επίσης
και ο μεγάλος γειτονικός Δήμος
Αθηναίων.

Ο χώρος επί της οδού Αγ. Γεωργίου, όπου θα κατασκευαστεί νέος
βρεφονηπιακός σταθμός μέχρι το 2021
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Η κατασκευή νηπιαγωγείων είναι
αρμοδιότητα της κρατικής εταιρίας
ΚΤΥΠ Α.Ε. υπό την εποπτεία του

απέναντι από το Θέατρο Ποταμίτη.
Πρόκειται για οικόπεδο με μεγάλη
κλίσ®η όπου έχει σκαφτεί ένα μέρος
στο οποίο υπάρχουν εγκαταλελειμμένα
κοντέινερς. Τα συγκεκριμένα έχουν
καταληφθεί από αλλοδαπούς ως
προσωρινή κατοικία: «Θα πρέπει να
φύγουν μόλις ξεκινήσουν οι εργασίες»
σημειώνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Δημήτρης Δήμας.
Το δεύτερο οικόπεδο γνωστό ως
«Καρατζά» βρίσκεται στη συμβολή

[Δημοτικά]

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Το οικόπεδο «Καρατζά» στη συμβολή Αστερίου και Καλαβρύτων όπου
υπάρχουν κατεστραμμένα κοντέινερς. Η κατασκευή νηπιαγωγείου
στη θέση αυτή θα αποτελέσει αναβάθμιση για την περιοχή

Το οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ιλισσίων και Κερασούντος.
Τα εγκαταλελειμμένα κοντέινερ κατοικούνται από αλλοδαπούς.

Αστερίου και Καλαβρύτων και πληθώρα εγκαταλελειμμένων και
εφάπτεται στο 2ο και 10ο Νηπιαγωγεία κατεστραμμένων κοντέινερς.
Ζωγράφου. Πρόκειται για ένα χώρο
μεγάλης έκτασης όπου υπάρχει Ο τρίτος χώρος εμβαδού περίπου 6

στρεμμάτων, βρίσκεται επί της οδού
Ταξίλου κοντά στο κολυμβητήριο
των Ιλισίων. Έχει παραχωρηθεί στο

Δήμο από το ΕΚΠΑ με ΦΕΚ του 1998,
ωστόσο στην πράξη δεν έχει περάσει
ακόμα στην κυριότητά του

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συντηρήσεις Σχολείων & Παιδικών Σταθμών
Δημοτικό Σχολείο (εσωτερικά),
1ο Γυμνάσιο (εσωτερικά και
εξωτερικά),
3ο
Γυμνάσιο
(εσωτερικά και εξωτερικά),
4ο Γυμνάσιο (εσωτερικά και
εξωτερικά),
5ο
Γυμνάσιο
ο
και 5
Λύκειο (εσωτερικά
και εξωτερικά), 6ο Γυμνάσιο
(εσωτερικά) και 1ο ΕΠΑΛ
(εσωτερικά).

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο βάφεται πλήρως
εσωτερικά και εξωτερικά

έγινε ειδική επίστρωση στον
προαύλειο χώρο.
Ο προαύλειος χώρος του βρεφονηπιακού σταθμού επί της
Αλκαίου 42 μετά την επίστρωσή του

Ε

κτός από την κατασκευή των
βρεφονηπιακών σταθμών, ο Δήμος
Ζωγράφου έχει επίσης την ευθύνη
της συντήρησης των δημόσιων
σχολείων και νηπιαγωγείων. Η
τακτική επιχορήγηση του κράτους
(ΣΑΤΑ σχολείων) που ανέρχεται σε
100.000 ευρώ δεν καλύπτει όλες τις
ανάγκες και έτσι ο Δήμος καλύπτει
τη διαφορά από ιδίους πόρους.
Συγκριτικά, σημειώνεται ότι η
ετήσια τακτική κρατική επιχορήγηση
για έργα γενικής φύσεως (ΣΑΤΑ)
ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.
Στο

διάστημα

της

καραντίνας

αντικαταστάθηκαν όλα τα
κουφώματα στο συγκρότημα
6ου Γυμνάσιου & Λυκείου
με
θερμομονωτικά
και
ηχομονωτικά
κουφώματα.
Επίσης
τοποθετήθηκε
αντιολισθηρό δάπεδο στα 2ο
και 10ο Νηπιαγωγεία στη
συμβολή των οδών Αστερίου
& Καλαβρύτων καθώς και
στο 3ο Νηπιαγωγείο επί της
Μακρυγιάννη. Στο 3ο Δημοτικό
Σχολείο επί της Κρίνων 28,
αλλάχθηκε η μόνωση της
στέγης ενώ στο 4ο Δημοτικό

Παράλληλα έγιναν βαψίματα
των
σχολικών
κτιρίων
είτε στο σύνολο τους είτε
μερικώς από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου με τη
συνδρομή
εργαζομένων
που προσελήφθησαν μέσω
κοινωφελούς εργασίας του
ΟΑΕΔ.

(εσωτερικά), 1ο - 19ο Δημοτικό
Σχολείο
(εσωτερικά
και
εξωτερικά), 2ο Δημοτικό Σχολείο
(εσωτερικά
και
εξωτερικά),
3ο Δημοτικό Σχολείο μερικώς
(εξωτερικά), 4ο Δημοτικό Σχολείο
(εσωτερικά και εξωτερικά), 12ο

Παράλληλα, μερικώς βάφτηκαν
οι Παιδικοί Σταθμοί επί της
Αλκαίου 42 και Κρατερού
(εσωτερικά και εξωτερικά) όπου
έγινε και ειδική επίστρωση στον
προαύλειο χώρο, επί της οδού
Κρίνων 24 (εσωτερικά), επί της
Αρβήλων 15 (εξωτερικά) και στη
Βίλα Νίνου (εξωτερικά).

Ειδικότερα ολικώς βάφτηκαν:
ο
τα 1ο - 18ο, 8ο - 14ο, 9 και
13ο - 16ο Νηπιαγωγεία και το
8ο Δημοτικό Σχολείο.
Μερικώς βάφτηκαν: τα 2ο 10ο Νηπιαγωγείο (εξωτερικά)
και
12ο
Νηπιαγωγείο
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ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και πλατείες
●Κατασκευή
ραμπών
για
την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
σε σχολικές μονάδες.
Στις
31
Ιουλίου,
ο
Δήμος
Ζωγράφου ανακοίνωσε την έγκριση
χρηματοδότησης περίπου 1,5 εκ.
ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης
για
την
«αναβάθμιση
χώρων
αναψυχής, άθλησης παιδιών και τη
δημιουργία πάρκων γειτονιάς στο
Δήμο Ζωγράφου». Στόχος του έργου
είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες
και το περιβάλλον για τα παιδιά
και να λειτουργεί ως πόλος έλξης
για
αναψυχή,
κοινωνικοποίηση,
επικοινωνία των δημοτών και των
επισκεπτών της πόλης μας.

Η πλατεία Άνοιξης στο κέντρο της πόλης όπου
θα κατασκευαστεί συντριβάνι

Τον

Ιούλιο το site dznews.gr
δημοσίευσε φωτογραφίες από την
αντικατάσταση των πεζοδρομίων
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στα
Ανω Ιλίσια και συγκεκριμένα, από
την οδό Νείλου κοντά στον Ναό της
Αγίας Μαρίνας και πάνω, ως το τέρμα
του δρόμου. Τα νέα αντιολισθητικά
πεζοδρόμια αναμένεται να βοηθήσουν
τους δημότες να περπατάνε καλύτερα
στις ανηφοριές των Ιλισίων.
Το παραπάνω έργο έγινε παράλληλα
με
εργολαβία
συντήρησης
ηλεκτροφωτισμού. Μέχρι στιγμής, έχει
προστεθεί φωτισμός τύπου LED στις
πλατείες Αγίου Γερασίμου, Eλευθερίας,
Μπότσαρη, Αγίου Γεωργίου και στην
πλατεία Αόρνου. Επιπλέον, όπως
αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Δημήτρης Δήμας αυτή την
περίοδο γίνεται επικαιροποίηση της
μελέτης ηλεκτροφωτισμού έτσι ώστε
να προχωρήσει σύντομα η προκήρυξη
διαγωνισμού αντικατάστασης όλου
του ηλεκτροφωτισμού της πόλης με
φωτισμό τύπου LED.
Την ίδια στιγμή, προχωρά η
διαγωνιστική διαδικασία για την
κατασκευή συντριβανιού στην πλατεία
Άνοιξης χωρίς να πειραχθεί το δένδρο
στο επίκεντρό της.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, μετά
από αρκετά χρόνια, προκηρύχθηκε
διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται σε
τελικό στάδιο για την ανάπλαση δρόμων
μεγάλης κλίσης (τσιμεντόδρομοι)
Ο διαγωνισμός που χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα Φιλόδημος
και αφορά προμήθεια οργάνων
παιδικών
χαρών
και
αστικού
εξοπλισμού βρίσκεται επίσης σε

στάδιο ολοκλήρωσης. Περιλαμβάνει
την ανάπλαση τριών υφιστάμενων
παιδικών χαρών, την αναβάθμιση
προαύλιου χώρου και φυτεύσεις σε
υφιστάμενο νηπιαγωγείο και τέλος
εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού
σε κοινόχρηστους χώρους, ύψους
393.000 ευρώ.
Επιπλέον,
επαναπροκηρύσσεται
διαγωνισμός με τη διαδικασία της
ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για
την ολοκλήρωση της ανάπλασης της
πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου (πλατεία
Βάσκα), καθότι στο συγκεκριμένο έργο
υπήρξε διάλυση της σύμβασης με
τον εργολάβο που είχε αναλάβει την
εκτέλεση του.

Εξάλλου, ο Δήμος έχει καταθέσει από
τον Μάιο στην Περιφέρεια Αττικής,
πρόταση
χρηματοδότησης
έργου
παρεμβάσεων σε πεζοδρόμια και
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Ζωγράφου για την αναβάθμισή τους
και τη βελτίωση της προσβασιμότητας
(συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ),
προϋπολογισμού περίπου 4,5 εκ. ευρώ.
Εν συνεχεία, τέλος Ιουνίου κατέθεσε
πρόταση χρηματοδότησης ύψους
περίπου 200.000 ευρώ στο Πράσινο
Ταμείο η οποία θα εξεταστεί για
έγκριση μέσα στο Σεπτέμβριο για
ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην
οδό Ούλωφ Πάλμε και παρέμβαση
για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενη
παιδική χαρά. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
θα καταθέσει στην Περιφέρεια Αττικής
πρόταση ύψους περίπου 750.000 ευρώ
για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου
Πρόνοιας και δύο σχολικών κτηρίων
του Δήμου Ζωγράφου.

Μέσα στο καλοκαίρι ο Δήμος Ζωγράφου
κατέθεσε,
κατόπιν
πρόσκλησης,
πρόταση για χρηματοδότηση από το
ΥΠΕΝ δημιουργίας Τοπικού Χωρικού
Σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου.
Πρόκειται για το νέο γενικό
πολεοδομικό σχέδιο, διότι σήμερα αυτό
που ισχύει είναι πολλών δεκαετιών και
πλήρως ανεπίκαιρο.
Όσον αφορά το κτήριο του θεάτρου
Ποταμίτη, που χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, βρίσκεται σε
διαδικασία προκήρυξης των μελετών
αναπαλαίωσής του.
«Μεγάλο ενδιαφέρον των δημοτών
μας αποτελεί και το πάρκο Ιλισίων, το
οποίο είναι τεχνικά εγκαταλελειμμένο
πολλά χρόνια. Καμία παρέμβαση δεν
επιτρεπόταν να γίνει μέσα σε αυτό. Ήταν
στις πρώτες μας προτεραιότητες και
πλέον βρίσκεται στην τελική έγκριση
του δασαρχείου εξαιτίας του ιδιαίτερου
δασικού του χαρακτήρα» σημειώνει ο
κ. Δήμας.
Τέλος, τα υπό σχεδιασμό μελλοντικά
έργα
της
δημοτικής
αρχής
συμπεριλαμβάνουν την προκήρυξη
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την
ανάπλαση του Πάρκου Ειρήνης (Βίλα
Ζωγράφου) και την υλοποίηση ήπιων
παρεμβάσεων για τη δημιουργία ενός
νέου πάρκου στον χώρο πρασίνου που
βρίσκεται στο τέρμα της οδού Γρ. Αυξεντίου.

Αναφορικά με τις εγκεκριμένες
χρηματοδοτήσεις έργων από το
πρόγραμμα Φιλόδημος, που έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική
τους διαδικασία είναι τα εξής:
●Ανακατασκευή του δαπέδου του
στίβου του γηπέδου Γρ. Λαμπράκης και
κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης.
●Ανακατασκευή του τάπητα του
γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 στο
Πάρκο Γουδή
Σύντομα ξεκινά η διαγωνιστική
διαδικασία για τα εξής έργα που
χρηματοδοτούνται επίσης από το
πρόγραμμα Φιλόδημος:
●Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων,
για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση
των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού του Δήμου.
●Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
στις σχολικές μονάδες.
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Ανακατασκευασμένο πεζοδρόμιο επί της Εθνικής
Αντιστάσεως. Φωτό: dznews.gr

[Συγκοινωνία]

Γραμμή 4 του μετρό: Σε αναμονή για το διαγωνισμό
προϋπολογισμού άνω των 1,8 δισ. ευρώ!

Κρίσιμος για την τύχη του διαγωνισμού

για τη Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας
είναι ο Σεπτέμβριος. Στα τέλη του
μήνα θα εκδικαστούν από το ΣτΕ οι
προσφυγές των δύο κοινοπραξιών
που διεκδικούν το έργο και η απόφαση
ουσιαστικά θα κρίνει αν ο διαγωνισμός
θα συνεχιστεί ή θα πρέπει να ακυρωθεί.
Εάν τελικά ο κυρίως διαγωνισμός
συνεχιστεί, το υπουργείο Υποδομών
είναι έτοιμο να υπογράψει την έτερη
σύμβαση, για τις πρόδρομες εργασίες:
αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι η διαδρομή
του μετρό μπορεί να γεμίσει εργοτάξια
στις θέσεις των σταθμών και των
φρεατίων εξαερισμού στις αρχές του
νέου έτους.
Το έργο, προϋπολογισμού άνω των
1,8 δισ. ευρώ, αφορά το πρώτο τμήμα
της νέας γραμμής 4 του μετρό Αθήνας,
από το Αλσος Βεΐκου μέχρι το Γουδή.
Πρόκειται για σύμβαση που, όπως λένε
στην κατασκευαστική αγορά, «χωράει
αρκετούς εργολάβους» λόγω μεγέθους
και χρονικής διάρκειας.
Ο «αιώνιος διαγωνισμός» ξεκίνησε

πριν από τρία χρόνια και κάθε στάδιό
του διαρκεί… όσο περισσότερο γίνεται,
λόγω των διαδοχικών προσφυγών των
κοινοπραξιών που το διεκδικούν.
Προφανώς το 1,8 δισ. ευρώ του
προϋπολογισμού του έργου είναι η
αιτία, ωστόσο η τακτική των συνεχών
προσφυγών ενέχει ένα σοβαρό κίνδυνο:
να «αλληλοσκοτωθούν» οι υποψήφιοι
ανάδοχοι του έργου.
Κάτι τέτοιο έχει τελικά συμβεί και στη
γραμμή 4: όπως αποκάλυψε η «Κ», το ΣτΕ
κατέληξε τον Απρίλιο ότι είναι βάσιμες
και οι δύο προσφυγές που έκαναν οι
δύο κοινοπραξίες (ΑΚΤΩΡ-AnsaldoHitachi και J&P ΑΒΑΞ-Ghella-Alstom
Transport) κατά της «Αττικό Μετρό»,
ζητώντας η μία τον αποκλεισμό
της άλλης από τον διαγωνισμό. Και
«πάγωσε» τον διαγωνισμό μέχρι την
εκδίκαση των κύριων προσφυγών, στα
τέλη Σεπτεμβρίου.
Για να προχωρήσει ο διαγωνισμός στο
επόμενο στάδιο αναμένεται να υπάρξει
νέα τεχνική αξιολόγηση των δύο
προσφορών, με σκοπό να καλυφθούν
και οι απαιτήσεις του Συμβουλίου της

Επικρατείας (ΣτΕ).
Από την πλευρά του, το ΣτΕ είχε εκδώσει
απόφαση για νέα τεχνική αξιολόγηση,
έπειτα από προσφυγές των δύο
ενδιαφερομένων για το μεγάλο έργο.
Μετά την τεχνική αξιολόγηση θα
ακολουθήσει η κατάθεση δεσμευτικών
προσφορών από τις δύο κοινοπραξίες,
ώστε να επιλεγεί ο ανάδοχος. Ο
τελευταίος θα λάβει και μία από τις
μεγαλύτερες προκαταβολές που έχουν
δοθεί για δημόσιο έργο στην Ελλάδα,
αφού θα αγγίζει τα 130.000.000 ευρώ.
Το Υπουργείο προβληματίζεται για το
ενδεχόμενο προσφυγών και μετά το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει και
την εναλλακτική ενός νέου διαγωνισμού
για τις δύο «ουρές» της γραμμής 4: το
τμήμα Άλσος Βεΐκου – Περισσού, που
θα συνδέσει τη νέα γραμμή με τη γραμμή
του ηλεκτρικού, και το τμήμα Γουδί –
Κατεχάκη, που θα συνδέσει τη νέα
γραμμή με τη γραμμή 3.

Το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 έχει
σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση
πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών
της Αθήνας. Η χάραξή του εκτείνεται από
την περιοχή του Αλσους Βεΐκου στο
Γαλάτσι μέχρι το Γουδή και υπάγεται
στα διοικητικά όρια των Δήμων
Αθήνας, Γαλατσίου, Καισαριανής και
Ζωγράφου.
Εχει μήκος περίπου 12,8 χιλιόμετρα
και περιλαμβάνει 15 νέους υπόγειους
σταθμούς: Αλσος Βεΐκου, Γαλάτσι,
Ελικώνος,
Κυψέλη,
Δικαστήρια,
Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία,
Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου
και Γουδή.

Από που θα περνάει η γραμμή 4
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[Αρθρογραφία]

«Μαμά, πότε θα φύγει ο κορωνοϊός;»
ορισμένες
επιπτώσεις
στην υγεία τους λόγω της
αναπόφευκτης καραντίνας. Οι
επιπτώσεις αυτές προέρχονται
από πρόσφατες μελέτες στην
Ιταλία και στην Ισπανία με τη
συμμετοχή γονέων παιδιών
ηλικίας 3- 18 ετών (Orgilés,
M., Morales, A., Delveccio, E.,
Mazzeschi, C., & Espada, J.
(2020).

Γράφει η Τριανταφυλλιά
Κεσπέρη,εκπαιδευτικός
Α/ βάθμιας

Πράγματι πριν από λίγους

μόνο μήνες ήρθαν στη
ζωή μας τα πάνω κάτω
εξαιτίας του COVID-19
πλήττοντας τα μήκη και τα
πλάτη της Γης. Ήδη για εμάς
τους ενήλικες άλλαξε η
καθημερινότητά μας, πόσο
μάλλον για τα παιδιά μας.
Παρακάτω

προβάλλονται

Αρχικά, το μεγαλύτερο ποσοστό
των γονέων παραδέχτηκε πως
η συμπεριφορά των παιδιών
τους άλλαξε. Αναλυτικότερα,
τα παιδιά εμφάνιζαν δυσκολία
στη
συγκέντρωσή
τους,
υποτονικότητα,
ευθιξία,
αγωνία, νευρικότητα, αίσθημα νυκτί να «ξεβολευτούν» από
μοναξιάς, δυσφορία και άγχος. το καθημερινό τους σχολικό
Οι ειδικοί συγκλίνουν πως η πρόγραμμα, να προσαρμοστούν στη
απομόνωση από το κοινωνικό νέα πραγματικότητα και να ξεφύγουν
σύνολο και η μοναξιά επιδρούν από την ασφάλεια που προσφέρει σε
αρνητικά στην ψυχική υγεία εκείνα η ρουτίνα που ήδη γνώριζαν.
του ατόμου μακροπρόθεσμα. Γενικά, τα παιδιά είναι «ανοικτές
Είναι γεγονός πως τα παιδιά κεραίες» και αντιδρούν στα γεγονότα
μας αναγκάστηκαν εν μία αναλόγως του αναπτυξιακού τους
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παιχνίδι, κλείσιμο στον
εαυτό του, απόσυρση από
την επικοινωνία.

σταδίου και της προσωπικότητά
τους. Να κάποιοι τρόποι
αντίδρασης: συχνό κλάμα,
υπερκινητικότητα, δυσκολίες
ύπνου, προσκόλληση στους
γονείς,
παλινδρόμηση
σε
μικρότερη
ηλικία,
φόβος
αποχωρισμού, επιθετικότητα
και θυμός, επαναλαμβανόμενο

Ως ενήλικες συστήνεται να
ακούμε τα συναισθήματα
των παιδιών μας με ηρεμία,
συζήτηση και κατανόηση,
να
τα
ανακουφίζουμε
ενθαρρύνοντάς τα, να
παρακολουθούμε το παιχνίδι
τους (αν είναι μικρά ακόμα
και δεν έχουν κατακτήσει
πιο πλούσιο λεξιλόγιο),
να
προσπαθούμε
να
διατηρούμε την ψυχραιμία
μας με ρεαλισμό κι
αισιοδοξία. Ας συνεχίσουμε
να ελπίζουμε πως αργά ή
γρήγορα (εύχομαι γρήγορα)
θα βρεθεί τρόπος ώστε να
επιστρέψουμε
σταδιακά
στην καθημερινότητά μας.

Καλή χρονιά!

[Δημοτικά]

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΑΛΣΗ
Ο Δήμος εν δράσει!

Εργαζόμενοι περισυλλέγουν
απορρίμματα στο Άλσος Ιλισίων.

Καθαριότητας
και
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού
Δήμου
Μπουλούκου:
«Πρώτα
οδοκαθαριστές
απομάκρυναν
τα
σκουπίδια,
το
καδοπλυντήριο έπλυνε τους
κάδους των σκουπιδιών
στους γύρους δρόμους
και στη συνέχεια άλλο
συνεργείο έπλυνε με νερό

Εκστρατεία

καθαρισμών
σε πλατείες και πάρκα
πραγματοποιεί ο Δήμος
Ζωγράφου.
Στο πλαίσιο αυτό, το
Γραφείο Τύπου του Δήμου
μας γνωστοποίησε με
φωτογραφίες τη δράση
καθαρισμού της πλατείας
του Αγίου Θεράποντα
(6/8/20),
παρουσία
του
αντιδημάρχου

Η πλατεία Τερζάκη μετά το
πέρασμα του πιεστικού μηχανήματος
είναι και πάλι καθαρή

ολόκληρη την πλατεία» αναφέρει το
δελτίο.
Σειρά είχε η πλατεία Τερζάκη (2/9/20).
Οδοκαθαριστές της Υπηρεσίας
Καθαριότητας απομάκρυναν αρχικά
τα σκουπίδια από την πλατεία και στη
συνέχεια ανέλαβε δράση το πιεστικό
μηχάνημα που καθάρισε το δάπεδο
και τα παγκάκια της Τερζάκη.

οποίο απέκτησε νέα εικόνα.
Απομακρύνθηκαν όλα τα σκουπίδια
καθώς και τα ξερά χόρτα και πλέον
ο χώρος έγινε ιδιαίτερα φιλικός για
τους περίοικους και τους επισκέπτες.
Όπως μας διαβεβαιώνει ο Δήμος: «Οι
δράσεις καθαρισμού θα συνεχιστούν
με εντατικούς ρυθμούς, ενώ θα
επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα στους χώρους που ήδη
έχουν καθαριστεί».

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η
δράση
καθαρισμού
στο Άλσος Ιλισίων
που ολοκληρώθηκε
στις 3 Σεπτεμβρίου.
Δέκα
εργαζόμενοι
από τις Υπηρεσίες
Καθαριότητας
και
Πρασίνου,
υπό
την επίβλεψη του
αντιδημάρχου
Δήμου Μπουλούκου,
Όλοι οι κάδοι περιμετρικά του
καθάρισαν επί δύο
Αγίου
Θεράποντα πλύθηκαν και μαζί
ημέρες, σπιθαμή προς
ολόκληρη
η πλατεία
σπιθαμή όλους τους
χώρου του Άλσους, το

Χρηματοδότηση 660.000 Ο Δήμος Ζωγράφου καθαρίζει τα
σχολεία της πόλης
ευρώ για απορριμματοφόρα

Το

πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει τη
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το πρωϊ σε
όλα τα σχολεία του Ζωγράφου και οι

προετοιμασίες για τη λειτουργία των
σχολείων είναι πυρετώδεις.
Ο Δήμος Ζωγράφου με προσωπικό από
την Υπηρεσία Καθαριότητας φροντίζει να
καθαριστούν οι αίθουσες και τα προαύλια
που δεν λειτουργούσαν για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Eπίσης γίνονται και
απολυμάνσεις στα σχολεία κατά του
κορωνοϊού.
Σχετικές φωτογραφίες δημοσίευσαν
στο
Facebook
ο
αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Δήμος Μπουλούκος και ο
αντιδήμαρχος Εμπορικής Ανάπτυξης και
Αποτελεσματικότητας Λεωνίδας Κουφός

Νέα χρηματοδότηση για την αγορά νέων απορριμματοφόρων

εξασφάλισε ο Δήμος Ζωγράφου, όπως ανακοίνωσε στις 7 Αυγούστου.
Πρόκειται για κονδύλι ύψους 660.000 ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο
Εσωτερικών από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και αφορά στην προμήθεια
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
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[Πολιτισμός]

46ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ - «ΟΔΗΓΗΤΗ»
17 έως 19 Σεπτέμβρη στην Πανεπιστημιούπολη
τον Μίλτο Πασχαλίδη.
Σάββατο 19 Σεπτέμβρη
20.00: Ομιλία από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
Δημήτρη Κουτσούμπα.
21.00:
Αφιέρωμα
στον
Θάνο
Μικρούτσικο. Ενορχήστρωση: Θύμιος
Παπαδόπουλος. Συμμετέχουν: Ρίτα
Αντωνοπούλου, Χρήστος Θηβαίος,
Κώστας Θωμαΐδης, Γιώργος Κιμούλης,
Γιώργος
Μεράντζας,
Γιώργος
Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης.

Το

τριήμερο 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» θα πραγματοποιηθεί στις
17, 18 και 19 Σεπτέμβρη στο γήπεδο της
Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.
Στην κορύφωση των εκδηλώσεων,
το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, θα μιλήσει
ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και
θα παρουσιαστεί μουσικό αφιέρωμα
στον Θάνο Μικρούτσικο, με τη
συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
των κεντρικών εκδηλώσεων του

46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»
διαμορφώνεται ως εξής:
Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη
Χαιρετισμός του Ιάσονα Φανού, μέλους
του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ. Stand-up
comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο.
Αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι με τον
Γιώργο Μαργαρίτη
Παρασκευή 18 Σεπτέμβρη
Ομιλία από τον Γραμματέα του ΚΣ της
ΚΝΕ, Νίκο Αμπατιέλο. Συναυλία με το
συγκρότημα «Υπεραστικοί». Συναυλία με

Για τις εκδηλώσεις του 46ου Φεστιβάλ
ΚΝΕ - «Οδηγητή» θα παρθούν όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
της υγείας των διοργανωτών και
επισκεπτών: ●Η πρόσβαση στο γήπεδο
της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου θα
γίνεται ελεγχόμενα από περισσότερες
εισόδους, με τις «πύλες» του Φεστιβάλ
να ανοίγουν 2 ώρες νωρίτερα από
την καθορισμένη ώρα έναρξης του
προγράμματος, για την αποφυγή
συγχρωτισμού και τη διευκόλυνση της
ροής. Αντίστοιχα και η αναχώρηση θα
γίνεται τμηματικά, με τον ίδιο τρόπο.
●Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
του Φεστιβάλ, οι επισκέπτες του θα το
παρακολουθούν αποκλειστικά καθιστοί,

με τις απαραίτητες αποστάσεις. ●Η
χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά
την είσοδο, έξοδο και κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ. ●Κατά την είσοδο των
επισκεπτών στο Φεστιβάλ θα γίνεται
θερμομέτρηση, ενώ θα υπάρχουν και
αντισηπτικά ανά μικρές αποστάσεις.
●Μέλη της ΚΝΕ θα φροντίζουν για τη ροή
του κόσμου, την τήρηση των αποστάσεων
και την αποφυγή του οποιουδήποτε
συνωστισμού. ●Αυξημένη θα είναι η
διάθεση τουαλετών και νιπτήρων, που
θα εξυπηρετούν το σύνολο του κόσμου,
καθώς και η εξασφάλιση τακτικής
καθαριότητας. ●Στο χώρο του Φεστιβάλ
θα λειτουργεί ιατρείο, με ειδικούς
επιστήμονες, γιατρούς ειδικοτήτων
πρώτης γραμμής, νοσηλευτές και
φοιτητές Ιατρικής.

ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΥΣ
Σ Υ Ν Α ΓΩ Ν Ι Σ Τ Ε Σ
ΤΟΥ
Ο Ζωγραφιώτης Λάζαρος Κυρίτσης στη Μακρόνησο

στις 29 Φλεβάρη και την 1η Μάρτη 1948, όταν δολοφονήθηκαν 350 στρατιώτες και
πετάχτηκαν στο βυθό του Αιγαίου.
«Ό,τι βλαπτικό για το λαό, να το παραμερίσει και να μπει μπροστά η νεολαία,
να πάρει τη σκυτάλη και να παλέψει», δήλωσε ο παλιός Μακρονησιώτης, που
κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών
Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ).
Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης της ΚΕ του ΚΚΕ για τα αποκαλυπτήρια του
Μνημείου στη Μακρόνησο, στεφάνια στο χώρο του Μνημείου κατέθεσαν το ΚΚΕ, η
ΚΝΕ και η ΠΕΚΑΜ. Εκ μέρους του ΚΚΕ, στεφάνι κατέθεσε ο γενικός γραμματέας της
ΚΕ του Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας ενώ εκ μέρους της ΚΝΕ, ο γραμματέας
του ΚΣ της Οργάνωσης Νίκος Αμπατιέλος.
Αμέσως μετά, με μεγάλη συγκίνηση, όρθιοι και με υψωμένες τις γροθιές, οι
συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή υπό τους ήχους του Πένθιμου
Εμβατηρίου. «Αθάνατοι! Είμαστε σήμερα εδώ γιατί η θυσία σας είναι για μας το
λίπασμα στους αγώνες που έρχονται».

O Δ. Κουτσούμπας μαζί με τον αγωνιστή παλιό Μακρονησιώτη
Λάζαρο Κυρίτση

Στη Μακρόνησο επέστρεψε ο 101χρονος Ζωγραφιώτης αγωνιστής του ΕΛΑΣ,
Λάζαρος Κυρίτσης, για να συμμετέχει στην εκδήλωση αποκαλυπτηρίων του μνημείου
του ΚΚΕ στις 6 Σεπτεμβρίου και να αποδώσει φόρο τιμής στους συναγωνιστές του.

Το μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ, οι «Σκιές», που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μάρκος
Γεωργιλάκης, αναπαριστά πέντε ανθρώπινες μορφές, μια γυναίκα και τέσσερις
άνδρες, που αναδύονται από τα χώματα της Μακρονήσου. «Με το έργο αυτό θέλησα
να εκφράσω αυτό που ένιωθα γι` αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις ευγενικές
μορφές που η θυσία τούς καθαγίασε και τους έκανε σύμβολα», εξήγησε ο γλύπτης.
Ο Λάζαρος Κυρίτσης, που έζησε τρία χρόνια εξορία στη γη της Μακρονήσου, και
ήταν στο Α´ ΕΤΟ, μίλησε στους συντρόφους του για τη μεγάλη σφαγή που έγινε εκεί
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O Λάζαρος Κυρίτσης καταθέτει στεφάνι στα αποκαλυπτήρια
του Μνημείου

[Αθλητισμός]

Γ.Α.Σ. ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ «ΙΛΙΣΟΣ»
Ακαδημίες στίβου για παιδιά από 5 ετών
Ο προπονητής
Γιώργος
Ζώρζος ανάμεσα
στους αθλητές
Κωνσταντίνα
Πασπαλιάρη
και Τζερεμάια
Ογουόμπε.

Οι Ακαδημίες του Γ.Α.Σ. «Ιλισός»

Οι

εγγραφές στις Ακαδημίες στίβου
(5-8 ετών) του Γυμναστικού Αθλητικού
Συλλόγου
Άνω
Ιλισίων
«Ιλισός»
συνεχίζονται. Ο Γ.Α.Σ. «Ιλισός» διαθέτει
επίσης τμήματα προαγωνιστικά (9-12 ετών)
και αγωνιστικό από 13 ετών και άνω.
Οι προπονήσεις γίνονται στο Δημοτικό
Στάδιο Ζωγράφου Γρ. Λαμπράκης. Επειδή
όμως ο Σύλλογος απευθύνεται σε όλες τις
ηλικίες διαθέτει επίσης Τμήμα Βετεράνων,
Τμήμα Τριάθλου ενώ αναλαμβάνει και την
προετοιμασία υποψήφιων για στρατιωτικές

σχολές & ΤΕΦΑΑ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γ.Α.Σ.
«Ιλισός» είναι στην πρώτη τριάδα του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου
Δρόμου τη τελευταία δεκαετία.
Φέτος, οι αθλητές του Γ.Α.Σ. «Ιλισός»
που πήραν μέρος στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων
κάτω των 18 ετών (Κ18) στη Λάρισα
(26/7/20), πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις.
Ο Τζερεμάια Ογουόμπε κατέκτησε την 1η
θέση και το χρυσό στα 100μ. και τη 2η θέση

στα 200 μέτρα παίδων, με διαφορά μόλις
0.03 εκατοστά από τον πρώτο.
Η Κωνσταντίνα Πασπαλιάρη κατέλαβε την
3η στα 2 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια ή
στιπλ, τη 5η θέση στα 3.000 μ. κορασίδων.
«Η κατάκτηση αυτή αποτελεί την
επιβράβευση της υπομονής και επιμονής, με
την οποία εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια
οι ίδιοι οι αθλητές και ο παράγοντες της
ομάδας. Είναι υπερηφάνεια για όλους μας
να βλέπουμε τους νέους της πόλης μας να
εξελίσσονται και να διαπρέπουν. Θερμά

συγχαρητήρια και στους προπονητές τους
Γιάννη Ρουσσάκη και Γιώργο Ζώρζο
αλλά και τον φυσιοθεραπευτή Τάσο
Μαργαρίτη, οι οποίοι στάθηκαν αρωγοί
στην προσπάθεια των αθλητών» δήλωσε
μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Ζωγράφου
Βασίλης Θώδας, συγχαίροντας αθλητές
και προπονητές για την επιτυχία τους.
Οι ενδιαφερόμενοι για το στίβο μπορούν
να επικοινωνήσουν με τον Γ.Α.Σ. «Ιλισός»
στα τηλέφωνα 210.77.90.829 και
6945.46.74.43 (Γιώργος Ζώρζος).

Ο Γιάννης «έντυσε» τον
Φιλαθλητικό Ζωγράφου

O Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα

του Φιλαθλητικού, το 2013

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχνά από που

ξεκίνησε και προσφέρει τη βοήθειά του, όταν
παρουσιάζεται ανάγκη.
Τον περασμένο Απρίλιο, ο «Greek Freak» και η

οικογένειά του είχαν κάνει δωρεά 10.000 μάσκες
στον Δήμο Ζωγράφου και ακόμη 10.000 μάσκες
στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) για
την ενίσχυση στη μάχη κατά του κορονοϊού.
Στις 21 Αυγούστου, όπως έκανε γνωστό η
πρώτη ομάδα του, ο Φιλαθλητικός, ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο ανέλαβε να ντύσει τον
Φιλαθλητικό, την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την
καριέρα του.
Για την όμορφη χειρονομία του Έλληνα σταρ
ενημέρωσε ο ίδιος ο σύλλογος του Ζωγράφου,
με τον team μάνατζερ Κώστα Αλεξανδρή
και δημοτικό σύμβουλο Ζωγράφου (παρ.
Αγγελόπουλου) να γράφει στα social media: «Η
Ένωση Φιλαθλητικού Α.Ο.Ζωγράφου ευχαριστεί
τον Γιάννη Αντετοκούνμπο την Νike και την
Οctagon Europe για την χορηγία ένδυσης στο
σωματείο μας».
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