από το 1996

Delivery

Καθηµερινά
12:00-00:30
Κυριακές & αργίες
16:00-00:30

Υμηττού 58, Παγκράτι
210 72 10 245

Τεύχος 97 Μάιος Τιμή 0,03ευρώ
ΚΡΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Έχει τέρμα ο κατήφορος;
ä ΣΕΛ. 2

-Η Δημοκρατία
των Λουδοβίκων

ä ΣΕΛ. 10

-2 χρόνια χαμένα…
βάζοντας πλάτη
στον αντικομμουνισμό
ä ΣΕΛ. 11

Μια ξενάγηση στο Ελβετικό
σαλέ του Ζωγράφου
ä ΣΕΛ. 14

ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 2ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θέατρο σκιών

για τη Βίλα Αγλαντζιά

Μ

ε συναίνεση όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
πλην Λαϊκής Συσπείρωσης
και Ανυπόταχτης Πόλης, προχωρεί ο
σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής
Ζωγράφου για εκκίνηση της 2χρονης
προσχολικής αγωγής και ενίσχυση
των υποδομών των παιδικών σταθμών
σε δυο φάσεις. Άμεσα, με «δανεικές»

αίθουσες σε δημοτικά και γυμνάσια,
καθώς και προκάτ ελαφρού τύπου, και
σε βάθος διετίας με προκάτ βαρέως
τύπου στη Βίλα Αγλαντζιά, σε χώρο της
Πανεπιστημιούπολης-αυτές τις μέρες
υπογράφεται η σύμβαση με το ΕΚΠΑκαθώς και στο οικόπεδο Ιοκάστης και
Μακρυγιάννη.
Στο «φόντο» αυτού του σχεδιασμού

σοβεί η αντιπαράθεση για τον παιδικό
σταθμό στη Βίλα Αγλαντζιά, με τους
περίοικους του χώρου να προβάλλουν
παντοειδείς αντιρρήσεις, το «ΜΑΖΙ» να
υπαναχωρεί από θέσεις του στα δημοτικά όργανα, «ψαρεύοντας στα θολά», με
μια ρητορική προστασίας του πρασίνου,
που πολύ απέχει από την πολιτική που
ακολούθησε ως διοίκηση… ä ΣΕΛ. 8-9

ΛΟΦΟΣ ΚΟΠΑΝΑ: ä ΣΕΛ. 6-7

Τρεις απόψεις για την κρίσιμη μάχη του Βύρωνα.

Κ. ΖΙΩΓΑΣ & Γ. ΣΩΖΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ανακαινίσεις-Άδειες λειτουργίας
Βεβαιώσεις µηχανικού για πώληση
ακινήτου Ν.4495/17
Οικοδοµικές άδειες-Ενεργειακά πιστοπ.
6979675903-6979832120

Ελάτε σε εμάς και βρείτε το
ασφαλιστικό πακέτο που
ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.

e-mail:ziogasconstructions@gmail.com
Υδάσπου 13 (απέναντι από πλατεία Κύπρου)

supportgroup.gr

ΤΑΧΙ

ΝΕΟ Κατάστημα Λ Παπάγου & Αγ Θεράποντος 1, Ζωγράφου

ΚΑΦΕ - ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ - ΨΙΛΙΚΑ
ΚΑΦΕΣ-ΨΙΛΙΚΑ-ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
SNACKS-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ- ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 50 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΙΛΙΣΙΩΝ 28 ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 30 - ΙΛΙΣΙΑ
ο

ΤΗΛ.

2107753217

ΠΑΡΑ..
ΠΑΡΑ

Συμβούλιο

u

Επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά με
το ένα πόδι μέσα…
Άνοιξαν όλα, τηρώντας τα προβλεπόμενα, ο
κόσμος κυκλοφορεί, αλλά βλέπεις παντού μια
επιφυλακτικότητα, μια αμηχανία…
Πώς τόλεγαν οι σκλαβωμένοι Έλληνες στα προεπαναστατικά χρόνια; Ακόμη τούτη η άνοιξη
ραγιάδες-ραγιάδες…

Έχει τέρμα ο κατήφορος;
Καλώς-κακώς, μια από τις λέξεις της
ελληνικής γλώσσας, γνωστή στα πέρατα
του κόσμου, είναι η λέξη μ@λακί@. Αν
πας όμως στην Καισαριανή, και ιδιαίτερα
στον θύλακα του Δημαρχείου, θα διαπιστώσεις ότι η λέξη μ@λακί@ ανήκει στην
Καισαριανιώτικη διάλεκτο. Και ότι μπορεί,
ιδιαίτερα ο δήμαρχος ως Καισαριανάρχης,
να τη χρησιμοποιεί ανενδοίαστα, ακόμη
και σε μια δημόσια συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή αντί να
πει, αστοχία, λάθος, παρεξήγηση κλπ.,
λέει μ@λακί@. Και ως Καισαριανάρχης
φυσικά, δεν αισθάνεται κανένα λόγο,
ούτε καν ως εκφορά απλής κοινωνικής
ευγένειας, να ζητήσει συγγνώμη από την

Αλλαγή ταμπέλας μόνον;

»

Κατεβάζει ταμπέλα από τα γραφεία του ο
Παναγιώτης Αγγελόπουλος και σύμφωνα
με πληροφορίες μας στη θέση τους μπαίνει
η ταμπέλα των γραφείων του Βασίλη Θώδα.
Λέτε μήπως εκτός από το κλειδί των γραφείων
να του έδωσε και αυτό της παράταξης του;
Ίδωμεν…

u

Πάντως αν του δίνει την υποστήριξη που
απαιτούν κάποιες «κρίσιμες» ψηφοφορίες στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί να μην
τραβήξει ακόμη λίγο το υφιστάμενο modus
vivendi;

Βύρωνας: δυο ιδέες με απήχηση

»

Κάποιοι στο Ζωγράφου έχουν αδημονία
για τον ανασχηματισμό του Σεπτεμβρίου.
Είτε για μια πιθανή είσοδο, είτε για μια πιθανή έξοδο. Φήμες ένα κουβάρι, από πληροφορίες…υπομονή. Το μόνο που μπορεί να
πει υπεύθυνα ο Παρασύμβουλος, είναι ότι το
rotation των αντιδημάρχων δεν θα επιφέρει
αλλαγές στα νομικά πρόσωπα…

Ευνοϊκή υποδοχή βρήκαν από τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως όμως αγκαλιάστηκαν από
τον κόσμο, δυο ιδέες με τις οποίες ο Δήμος
Βύρωνα τίμησε τα 200 χρόνια από την ελληνική
επανάσταση.
Πρώτον, απλούστατο και όμορφο: ανέθεσε σε
δυο παιδιά να ζωγραφίσουν 20 ΚΑΦΑΟ με έργα
από την Επανάσταση, αλλά και από την ιστορία
του Βύρωνα.! Με χορηγούς δυο μεγάλες εταιρείες και πολλή έμπνευση βγήκε μια «ζωντανή» εικόνα σε διαφορετικά σημεία της πόλης,
που μόνον καλά σχόλια έχει δεχτεί.

u

u

»

Και στην Καισαριανή θεωρείται πιθανότατη μια αλλαγή. Κάποιος βγαίνει,
κάποια μπαίνει…Πάει ο νους σας;

Ώρα για δουλειά

»

Βαρέα και ανθυγιεινά πρέπει να δίνει ο
Δημήτρης Δήμας στα στελέχη της τεχνικής
υπηρεσίας, που θα τους βρείτε μέχρι και την
Κυριακή στη δουλειά προσπαθώντας να τρέξουν τα έργα και τις μελέτες που τους αναθέτει
ο αντιδήμαρχος. Το «μπράβο» και το έχουν
ανάγκη και το αξίζουν από όλους μας.

u

Στα έργα που έρχονται, 36 υπόγειοι
κάδοι που θα βοηθήσουν πολύ το έργο
του Δήμου Μπουλούκου, μιας που φαίνεται
ότι θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια.
Επίσης, μια ντουζίνα πάρκων γειτονιάς (ο
Μπακογιάννης τα λέει «τσέπης») θα αρχίσουν
να διαμορφώνονται σε κάνα μήνα, και τον
Αύγουστο πεζοδρόμηση της Αμφιτρίτης, εκεί
όπου φτιάχτηκε το σιντριβάνι δηλαδή, και πιθανώς της πλατείας Ελευθερίας.

»

Ξεκινάνε μέσα τον επόμενο μήνα οι διαδικασίες ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
στη Βίλα Ζωγράφου. Τα χρηματικά βραβεία τα
ξέρουμε. Αναμένονται βαριά ονόματα που θα
στελεχώσουν την κριτική επιτροπή.

u

Θα τα οικονομήσει πάλι η ΜΑΞΙΑΔΗΖ.
1000 ευρώ το μήνα θα παίρνει από το
υπαίθριο γκαράζ της οδού Δημοκρατίας, που
θα ενοικιάσει στο Δήμο για να στήσει προκάτ αίθουσες νηπιαγωγείων. Αναλογικά, πολύ
περισσότερα από το ενοίκιο που παίρνει από
τον Μπουραζά για το αναψυκτήριο στο Γουδή…

2 ΖΩ2 Μάιος 2021

Δεύτερον, το Σαββατοκύριακο που μας
πέρασε, έγινε το Street festival: Δέκα
διακεκριμένοι καλλιτέχνες της street art και
του graffiti, επιχείρησαν να απαντήσουν στο
ερώτημα: Πως ο φιλελληνισμός και ο ελληνικός αγώνας για την ελευθερία, εμπνέουν
ακόμη και σήμερα; Ποικιλία δραστηριοτήτων
και κυρίως μεγάλο κοινό νέων ανθρώπων,
όπως υπολογίζουν οι διοργανωτές πάνω από
1500 άτομα.

»

Είναι ενδεικτικό, για την υποδοχή των εκδηλώσεων αυτών το εξής: Δημοτικός σύμβουλος-αρχηγός παράταξης, που συνήθως
σπεύδει με ανακοινώσεις για να διαφοροποιηθεί από πρωτοβουλίες της Διοίκησης, αυτή τη
φορά έσπευσε για να πει ότι στην Οικονομική
Επιτροπή υπερψήφισε την πρόταση για την
εικονογράφηση των ΚΑΦΑΟ.

u

Όμως χωρίς δυσαρεστημένους δεν
γίνεται. Έτσι, βρέθηκαν κάποιοι «αντεξουσιαστές», οι οποίοι βρήκαν «εθνικιστική»
την αποτύπωση των μορφών των αγωνιστών
και θα παν λέει να την επικαλύψουν. Τι να πεις;

»

Λέμε τα καλά, να πούμε κι ένα κακό. Πάνω
από 5 ώρες αφιερώθηκαν στο θέμα των
διεκδικήσεων και της μάχης για το λόφο
Κοπανά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βύρωνα.
Ψήφισμα όμως δεν βγήκε. Σχεδόν τρεις βδομάδες έχουν περάσει από τότε, και η ad hoc
επιτροπή που ανέλαβε να διευκολύνει στη
σύγκλιση των απόψεων, δεν τα κατάφερε μέχρι
στιγμής να βγάλει συμπέρασμα. Στο ίδιο διάστημα έχουν βγει ψηφίσματα από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, από τον Δήμο Ζωγράφου, από τον

Ένωση Συλλόγων Γονέων της πόλης, που
νύκτωρ έδωσε εντολή να παραβιαστεί το
γραφείο της και να μετατραπεί σε αποθήκη! Πρόκειται για μείζον γεγονός, γιατί
οι Ενώσεις Γονέων εκ του νόμου σθνιστούν θεσμικούς φορείς. Όμως παρακολουθώντας καείς την τηλεδιάσκεψη του
Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης
Τετάρτης, διστάζει να αποφασίσει ποιο
είναι το πιο σημαντικό, καθώς βλέπει
τον δήμαρχο σε «ένα κρεσέντο λεκτικής
βίας», όπως το χαρακτηρίζει η Συνεργασία
Πολιτών σε ανακοίνωσή της, να υπηρετεί
για πολλοστή φορά τη «… λογική του τσαμπουκά, του εκφοβισμού, των ειρωνειών
και της υποτίμησης των εκλεγμένων επιΔήμο Καισαριανής, και από δεκάδες άλλους
φορείς….

Ποιος πληρώνει το…μάρμαρο;

u

Όπως μαθαίνουμε από ενημερωτικό
σημείωμα της Δημοτικής Επιχείρησης
Βύρωνα που έχει σταλεί στους δημοτικούς
συμβούλους, 212000 ευρώ πρέπει να πληρώσει η ΔΕΑΔΒ σε εργαζόμενο για ανασφάλιστη
εργασία, σύμφωνα με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση. Υπόψιν ότι στο προαναφερόμενο
ποσό τα 100000 αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις, και είναι μία (αριθμός 1) από τις δεκάδες
εκκρεμείς υποθέσεις της περιόδου 2002-2009,
που αντιμετωπίσει η Δημοτική Επιχείρηση. Της
περιόδου που τόσες επιπτώσεις άφησε πίσω
της, αλλά καθόλου «λεκέδες»…

Κάτω δρόμος για την ανάπτυξη

»

Στην Καισαριανή έχουν βρει τρόπο να
κάνουν ανάπτυξη. Απλούστατο, την παίρνουν από την πλατεία και την παν στην Κάτω
Καισαριανή. Και είναι όλοι ικανοποιημένοι!
Εκτός μάλλον από τους καταστηματάρχες της
πλατείας, από όπου τα παλιότερα χρόνια άρχιζε
η γνωριμία του επισκέπτη με την πόλη. Δεν έχει
νόημα να ξαναπούμε αν είναι σκανδαλώδες,
παράτυπο ή ότι άλλο, να δεσμεύεται κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, παρά την αντίθετη
γνώμη της Υπηρεσίας, και να αποδίδεται σε
ιδιώτες.
Το μόνο ερώτημα είναι, ποιόν συμφέρει αυτό;
Ποιόν συμφέρει να νεκρώνει η πόλη από τη
μέση και πάνω;

u

Αναρτά ο αντιδήμαρχος Παιδείας κλπ.
του Δήμου Καισαριανής, στις 27 Μαΐου
στις 4:24 μ.μ., σχολιάζοντας την ενημέρωση
από τον ΕΟΔΥ, ότι -σχετικά με τα τεστ της
Τετάρτης 26 Μαΐου που έγιναν στην Πλατεία
Καισαριανής- στα 390 τεστ βρέθηκαν 5 κρούσματα Covid-19: «Πιστεύω πως η Καισαριανή
είναι από τους Δήμους που κερδίζουν το στοίχημα...! Είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών
όλων μας!»
5 θετικά δείγματα Covid-19 κύριε αντιδήμαρχε
Παιδείας κλπ. Και ως γνωστόν τα κρούσματα
αφορούν όσους νοσούν. Άγχος για επιτυχίες;;;

»

Το έφερε ο σμπίρος μου τελευταία στιγμή:
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην Καισαριανή προτίθεται να

κεφαλής και των δημοτικών συμβούλων,
αλλά και των εκπροσώπων φορέων της
πόλης», (από την ίδια ανακοίνωση.)
Οι αντιδράσεις είναι έντονες. «Οι προπηλακισμοί, ο ρατσισμός, οι ύβρεις σας, δεν
γίνονται ανεκτές πια. Οι Καισαριανιώτες,
δεν ανεχόμαστε την ντροπιαστική συμπεριφορά σας», σημείωσε σε ανάρτησή της
η Μπεττίνα Γραφίδου. Εμείς όμως θα
επαναλάβουμε κάτι που είπε ο δημοτικός
σύμβουλος Βαγγέλης Πλυτάς στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ.: «Δυστυχώς
έχουμε μπροστά μας δυο χρόνια θητείας
αυτής της Διοίκησης. Και πρέπει να αγωνιστούμε για να μην μας πάρει κι άλλο ο
κατήφορος.»
στηρίξει τον νυν δήμαρχο στις προσεχείς εκλογές. Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να ελέγξω
τη βασιμότητα της φήμης, ούτε να «μετρήσω»
αντιδράσεις μεταξύ των φίλων μου στη ΝΔ και
στη Συνεργασία Πολιτών. Φαντάζομαι δεν θα
είναι εύκολο να έχουν κοινό υποψήφιο…

u

Άσχετο με το προηγούμενο. Ένα ακόμη
βήμα έκανε προς τον ΣΥΡΙΖΑ η οικογένεια Καμπάκα. Έτσι, ο υιός του πρώην δημάρχου, εκτός από οργανωμένο μέλος της τοπικής
οργάνωσης της «πάνω» Καισαριανής, μετέχει
και στο Συντονιστικό της ως ταμίας.

»

Κι εμείς (ως zo2.gr) συμμετείχαμε στα επινίκια για την κατάκτηση του κυπέλλου στο
ποδόσφαιρο σάλας από τον Ερμή Ζωγράφου.
Μετά όμως κάθισα και σκέφτηκα, μήπως είναι
λίγο μαξιμαλιστικό παιδιά να το αποκαλούμε
και πανελλήνιο; Αφού εκτός Αττικής δεν υπάρχει ομάδα στην κατηγορία αυτή…

u

Όποιος ξαναπεί κακιά κουβέντα για τον
Γιάννη Βούρτση, πιπέρι!!! Ο πλατανάκος
στην Παπάγου φούντωσε ξανά!!!

»

Μάλλον δεν θα την κάνει τη μήνυση η
Αναστασία Μπότου για τις φωτογραφίες με
τη μούχλα από αίθουσα-παράρτημα του 3ου
Νηπιαγωγείου (που είναι κλειστή σύμφωνα με
δήλωσή της). Έτσι καταλάβαμε από έντονη αντίδραση του Βασίλη Θώδα, που δεν ακούστηκε
στα μικρόφωνα της τελευταίας συνεδρίασης
του Δ.Σ. ΔΕΝ ακούστηκε δήμαρχε!

u

Αυτός ήταν ο πρώτος Παρασύμβουλος
της επανόδου στην κανονικότητα!
Φανταστείτε να γίνει και πιο κανονική η κανονικότητά μας, μας βλέπω για δεύτερη σελίδα!
Υγεία και καλές θάλασσες!
Ο Παρασύμβουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Ζωγράφου, ενημερώνει τις επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που δραστηριοποιούνται εντός
των διοικητικών ορίων του:
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021,
θα πρέπει να υποβάλουν τις κάτωθι αιτήσεις – δικαιολογητικά στο τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας,
έως την Παρασκευή 18.06.2021.
• Αίτηση, προκειμένου να δηλώσουν το χώρο και την επιφάνεια που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εν λόγω αίτηση θα αφορά και στα τ.μ. που προβλέπει η άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
και σε τυχόν πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4795/2021.
• Δηλώσεις απόδοσης τέλους 0,5% συνοδευόμενες από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για όλα τα χρονικά διαστήματα
που εκκρεμούν. (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών Φ.Π.Α.).
• Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το χρονικό διάστημα που έγινε διακοπή ή
περιορισμός λειτουργίας της επιχείρησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση
και λοιπά δικαιολογητικά.

Διευκρίνιση:
• Οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4688/2020 και του άρθρου 60 του Ν.4795/2021, θα εφαρμοστούν βάσει
διευκρινιστικού εγγράφου και υποδείξεων του ΥΠ.ΕΣ.
• Δεν δύναται η παραχώρηση χρήσης επί οδοστρώματος, λόγω μη σύμφωνης γνώμης της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας
Αθηνών/ Τμήμα Τροχονομικής Αστυνόμευσης.
• Όλα τα απαραίτητα έντυπα (αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου:
https://www.zografou.gov.gr/katalipsi-koinochriston-choron-me-trapezokathismata-ta-dikaiologitika-kai-i-diadikasia-pou-prepei-na-akolouthisete/
Β1) Για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή τελών Καθαριότητας και Φωτισμού που διακόπτουν
την λειτουργία τους λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του Covid 19 (62/2020 Α.Δ.Σ.) και
Β2) Για την απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
διακοπή, από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, λόγω αποτροπής της διασποράς του Covid 19 (59/2020 Α.Δ.Σ.).
Θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Αίτησης Απαλλαγής Δ.Τ.
& Μείωσης Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων» έως την Παρασκευή 18.06.2021.
• Όλα τα απαραίτητα έντυπα (αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου:
https://www.zografou.gov.gr/paratasi-aitiseon-eos-31-5-gia-tin-apallagi-epicheiriseon-apo-tin-katavolitelon-logo-covid-19/
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας:
Τηλέφωνα: 213-2024128, 213-20241131, 213-2024132 / E-mail: esoda1@zografou.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ

Δημοτικά

«Χρονοκάψουλες» ιστορίας τα ΚΑΦΑΟ του Βύρωνα!
20 υπαίθριες καμπίνες τηλεπικοινωνιών (τα
γνωστά σε όλους μας ΚΑΦΑΟ) διακοσμήθηκαν με έργα γνωστών καλλιτεχνών και παλιές,
ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Βύρωνα.
Τον σχεδιασμό του έργου και την επιμέλεια
είχε ο Δήμος Βύρωνα, ενώ την υλοποίησή
του ανέλαβε μια ομάδα νέων καλλιτεχνών, η
SpyLex Design, με εμπειρία στην εκτέλεση
παρόμοιων έργων σε όλη την Ελλάδα.
Η έμπνευση για τα θέματα προήλθε από
διάσημους πίνακες που αναπαριστούν κομβικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης, με
αφορμή τα 200 χρόνια που συμπληρώνονται
φέτος από το 1821, αλλά και από το φωτογρα-

φικό αρχείο της πόλης, , όπως την Ισιδώρα
Ντάνκαν κοντά στο Κέντρο Μελέτης Χορού
Ι. & Ρ. Ντάνκαν ή τον πρώτο τηλεφωνικό
θάλαμο στα Προσφυγικά του Καρέα, με σκοπό
να ταξιδέψουν τους δημότες αλλά και τους
επισκέπτες πίσω στο χρόνο, στην ιστορία τόσο
της Ελλάδας, αλλά και της ίδιας της πόλης του
Βύρωνα.
Ο Δήμαρχος Βύρωνα, Γρηγόρης Κατωπόδης,
δήλωσε σχετικά: «Με αφορμή τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αποφασίσαμε να αναθέσουμε σε δύο νέα παιδιά
να ζωγραφίσουν τα ΚΑΦΑΟ της πόλης με
έργα από την Επανάσταση, αλλά και από την

ιστορία του Βύρωνα.
Σκοπό μας έχουμε, όπως και με το Μουσείο
της πόλης του Βύρωνα, να ζωντανέψουμε την
ιστορία της πόλης αλλά και της χώρας μας, και
να βασιστούμε πάνω στην αξία της Ιστορίας
ώστε να χτίσουμε ένα φωτεινό μέλλον.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα δύο νέα παιδιά,
τον Σπύρο και την Αλεξάνδρα της SpyLex
Design που υλοποίησαν το έργο με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και τις εταιρείες Vodafone
και την Cosmote για την υποστήριξή τους.
Ελπίζουμε να αρέσουν τα έργα σε όλους και
σύντομα θα ακολουθήσουν και νέες δράσεις
όπως κι αυτή.»

Επιτυχημένο το 1ο street art festival
του Δήμου Βύρωνα

Δ

έκα διακεκριμένοι καλλιτέχνες της street art και
του graffiti, επιχείρησαν, το Σαββατοκύριακο που
μας πέρασε, να απαντήσουν στο ερώτημα: Πως ο
φιλελληνισμός και ο ελληνικός αγώνας για την ελευθερία, εμπνέουν ακόμη και σήμερα;
Ο λόγος για το 1o street art festival που διεξήχθη στο
Βύρωνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο
των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
και προς τιμήν των φιλελλήνων που πρόσφεραν την
περιουσία τους και συχνά την ίδια τους τη ζωή τους για
την ελληνική ανεξαρτησία, (διασημότερος από αυτούς
υπήρξε ο Λόρδος Βύρωνας).
Το φεστιβάλ ήταν συνδιοργάνωση του Δήμου Βύρωνα

και της εταιρείας Awesome Athens Experiences, ενώ
οι δημιουργικές παρεμβάσεις των καλλιτεχνών έγιναν
με επίκεντρο το Δημοτικό Γυμναστήριο «Στέφανος
Καραλής», και άλλα εξωτερικά σημεία της πόλης. Όλοι
οι Βυρωνιώτες είχαν δυνατότητα συμμετοχής στην
εκδήλωση, γράφοντας σε έναν ειδικά διαμορφωμένο
τοίχο και απαντώντας στην ερώτηση «Τι σημαίνει για
εσένα η λέξη Ελευθερία».

Ολοκαίνουργη και πιστοποιημένη
η παιδική χαρά στην οδό Κάλβου
Ε

παναλειτουργεί πλέον η
παιδική χαρά στην οδό
Κάλβου που ήταν κλειστή,
προκειμένου να ανακαινιστεί και να πιστοποιηθεί,
όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Στο χώρο έγινε αντικατάσταση οργάνων, παιχνιδιών και
δαπέδων, έγινε βάψιμο και
τοποθετήθηκαν καινούργια
παγκάκια και φώτα (led).

Εθελοντές δασοπυροσβέστες από το ΔΙΕΚ Ζωγράφου στο πλευρό του ΣΠΑΥ
Η

περιοχή του Ζωγράφου μπαίνει δυναμικά στον τομέα της
δασικής προφύλαξης και πυρόσβεσης δημιουργώντας
τμήμα εθελοντών που θα συνδράμει τις προσπάθειες του
Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.).
Οι πρώτοι εθελοντές προέρχονται από τους καταρτιζόμενους
του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ζωγράφου που έχουν την ειδικότητα
Τεχνικός Δασικής Προστασίας που έχουν άμεση σχέση με
το αντικείμενο καθώς κάνουν μαθήματα σχετικά με δασική
νομοθεσία και έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τα
πυροσβεστικά οχήματα και την προστασία δασών από πυρκαγιές.

4 ΖΩ2 Μάιος 2021

Στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας που έγινε στο Δ.Ι.Ε.Κ.,
στους εθελοντές μίλησε εκ μέρους του ΣΠΑΥ ο Σύμβουλος
του Προέδρου σε θέματα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, Φώτης Δημαρέσης, ο οποίος αφού ανέλυσε τις δράσεις
και το έργο του Σ.Π.Α.Υ. αναφέρθηκε στο θέμα της προστασίας από τις πυρκαγιές.
Στη συνάντηση που διοργάνωσε η Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ.
Ζωγράφου Κωνσταντίνα Καδδά, παρέστη και ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου
Ζωγράφου, Δήμος Μπουλούκος που είναι και υπεύθυνος
Πολιτικής Προστασίας.

Δημοτικά

Ανάπλαση και καθαρισμός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή
Σ

ε επιχείρηση ανάπλασης και καθαρισμού στο
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή, στο χώρο
δίπλα από τον Ρυθμό προχώρησε ο Δήμος
Ζωγράφου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ).
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 13 Μαΐου, έγινε
η αποψίλωση και ο καθαρισμός του χώρου
ενώ συνεργεία του ΣΠΑΥ τοποθετήσαν καινούρια παγκάκια και καλάθια απορριμμάτων για τη
χρήση τους από τους δημότες.
Στις εργασίες παραβρέθηκε ο Δήμαρχος
Ζωγράφου Βασίλης Θώδας, συνοδευόμενος

από τους Αντιδημάρχους Καθαριότητας και
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμο Μπουλούκο
και Πρασίνου Γιάννη Βούρτση. Τον ΣΠΑΥ εκπροσώπησε ο ειδικός συνεργάτης του Προέδρου του
Συνδέσμου, Νίκος Κιούσης.
Στόχος του Δήμου Ζωγράφου είναι ο συγκεκριμένος χώρος να γίνει πιο καλαίσθητος και φιλικός
προς τους επισκέπτες, καθώς το Μητροπολιτικό
Πάρκο στο Γουδή αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους πνεύμονες πρασίνου της πόλης μας.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης
Θώδας, «συνεχίζουμε την εξαιρετική συνεργασία

Δωρεάν WiFi σε κεντρικά
σημεία της Καισαριανής
Σ
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU
προχώρησε ο Δήμος Καισαριανής
εγ\αθιστώντας δωρεάν Wi-Fi σε
κεντρικά σημεία της πόλης. Η
συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προωθεί την ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους,
όπως είναι τα πάρκα, οι πλατείες,
τα δημόσια κτίρια, οι βιβλιοθήκες,
τα κέντρα Υγείας και τα μουσεία
σε όλη την Ευρώπη.
Έτσι, ο Δήμος Καισαριανής εγκατέστησε «σταθμούς» παροχής

σε τέσσερα κομβικά σημεία της
πόλης, όπου πλέον οι δημότες και
οι επισκέπτες αποκτούν δωρεάν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι τέσσερις δημόσιοι χώροι είναι:
Πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη
Μακρή, Πάρκο Σκοπευτηρίου
Συντριβάνια), Πάρκο Αϊ Γιάννη
«Ξύλινα»-Παιδική Χαρά και Στάδιο
«Μιχάλης Κρητικόπουλος».
Πλέον, οι πολίτες και οι επισκέπτες
θα μπορούν σε αυτά τα σημεία
να συνδέονται δωρεάν στο διαδίκτυο, 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς
χρήση κωδικών πρόσβασης.

με τον ΣΠΑΥ για την προστασία, τον εξωραϊσμό και τη βελτίωση όλων χώρων γύρω από
τον Υμηττό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο
του ΣΠΑΥ Γιάννη Κωνσταντάτο και το Δ.Σ. για
την άψογη συνεργασία που έχουμε ως τώρα.
Ο Δήμος Ζωγράφου είναι και θα συνεχίσει να
είναι αρωγός σε κάθε δράση και ενέργεια του
ΣΠΑΥ. Η επικείμενη ίδρυση του φορέα για το
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή θα βοηθήσει
ακόμα περισσότερο στην αναβάθμιση των περιοχών αυτών που προσελκύουν πάρα πολλούς
δημότες και επισκέπτες».

Με επιτυχία συνεχίζει τον «ευρωπαϊκό
δρόμο» του το 1ο ΓΕΛ Καισαριανής
Σ
ε πρόγραμμα Erasmus, που εστιάζει στη βιώσιμη διατροφή, μαζί με σχολεία από την Ιταλία, την Ισπανία και
την Κροατία, συμμετέχει το 1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής.
Όπως μας ενημερώνει η Διευθύντρια του ΓΕΛ, Δρ.
Αικατερίνη Σταμάτη:
«Το σχολείο, το 1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής, συμμετέχει
στο πρόγραμμα Erasmus+ Sustain_us: exchange of best
practices for sensitizing on food and sustainability» που
εστιάζει στη βιώσιμη διατροφή (2020-2022). Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και
των μελών της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διατροφικών επιλογών, τους τρόπους παραγωγής της τροφής και του
αντίκτυπου των τελευταίων στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων συνεπειών είναι οι εκπομπές αερίων
μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου, η εξάντληση των
φωσφορικών πετρωμάτων, η ρύπανση του εδάφους και του

υδροφόρου ορίζοντα. Στόχος μας επίσης
είναι η πρόταση και η ανεύρεση λύσεων
σε αυτό το τόσο απαιτητικό ζήτημα.
Το πρόγραμμα ήδη διεξάγεται με επιτυχία και παρά το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας δεν κατέστη
δυνατόν να πραγματοποιήσουμε κινητικότητες σε πραγματικό χρόνο, έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες
που μας δίνει η τεχνολογία, ώστε να βάλουμε τις βάσεις
αγαστής συνεργασίας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης σχολεία από την
Ιταλία (συντονίστρια χώρα, Istituto Istruzione Superiore
Bruno Munari) την Ισπανία (NSTITUTO DE EDUCACION
SECUNDARIA Jacaranda) και την Κροατία (Srednja skola
fra Andrije Kacica Miosica). Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες
που μας δόθηκε η ευκαιρία και αυτή τη χρονιά να βρεθούμε
στην τροχιά του Erasmus+.»

TO MANABIKO
Λάσκαρης Σωτήρης
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ

παράδοση αυθηµερόν

συνέπεια
εξυπηρέτηση

Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - ΤΗΛ. 210 7470122

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 15 - ΤΗΛ. 210 7792498
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Θέατρο Βράχων
ΑΛΕΞΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

«Πάμε σε μια δύσκολη και αμφίρροπη νομική μάχη»

Τ

η βεβαιότητά του για νικηφόρο αποτέλεσμα σε μια αμφίρροπη ωστόσο νομική
μάχη, που δίνει ο Δήμος Βύρωνα, μαζί
με το Δήμο Δάφνης-Υμηττού και το Ελληνικό
Δημόσιο, απέναντι στους μνηστήρες-διεκδικητές μεγάλης έκτασης του λόφου Κοπανά,
δηλώνει ο δημοτικός σύμβουλος-επικεφαλής
της Δύναμης Ελπίδας Βύρωνα και δικηγόρος,
Αλέξης Σωτηρόπουλος.
Η συνέντευξη επικεντρώνεται κυρίως σε ζητήματα που ανέδειξε η συζήτηση στην οποία
αφιερώθηκε η πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του
Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα.
-Σε πρόσφατη συνεδρίαση εκφράστηκε η
άποψη, και μάλιστα από κάποιες παρατάξεις
προβλήθηκε και ευρύτερα, ότι μια από τις
βασικές αιτίες που μας έφερε στη γνωστή απόφαση του Εφετείου, ήταν το επίπεδο νομικής
εκπροσώπησης που επέλεξε ο Δήμος. Ποια
είναι η δική σας γνώμη;
Ο Δήμος διαθέτει νομική υπηρεσία με εξαιρετικούς και έμπειρους συναδέλφους, οι οποίοι
τον έχουν εκπροσωπήσει σε πληθώρα δικών
με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι στο Εφετείο δεν προβάλλονται νέοι
ισχυρισμοί, αλλά επαναφέρονται οι πρωτόδικοι
και επαναξιολογούνται από το Εφετείο με βάση
το ίδιο κατά βάση αποδεικτικό υλικό. Συνεπώς,
παρότι δεν έχω πλήρη γνώση της δικογραφίας,
αφού έχουμε λάβει μόνο την απόφαση του
Εφετείου, θεωρώ ότι έχει γίνει από την πλευρά των συναδέλφων που εκπροσώπησαν τον
Δήμο, όπως πάντα, το καλύτερο δυνατό και ότι
η παράσταση στο Εφετείο για λογαριασμό του
Δήμου και ενός πιο έμπειρου και προβεβλημένου δικηγόρου-καθηγητή, όπως ακούστηκε, θα
προσέθετε ενδεχομένως μόνο συμβολικό βάρος
στην προσπάθεια μας. Δεν θα ήμουν αρνητικός σ` αυτό το ενδεχόμενο, αν είχαμε κληθεί
να συζητήσουμε τότε, αλλά δεν είναι αυτό το
κύριο ούτε είναι η ώρα για αναζήτηση ευθυνών
ή ανάλυση των διαδικαστικών ενεργειών στο
μικροσκόπιο. Τώρα είναι η ώρα της μάχης και
της συστράτευσης.
Σ` ό,τι αφορά όμως την αναίρεση και την αναιρετική διαδικασία θα πρέπει να σημειωθεί ότι
αυτές διαφέρουν ουσιωδώς από τα δικόγραφα
και την διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων
της ουσίας και εκεί πράγματι απαιτείτο να επιλεγεί οπωσδήποτε, όπως ομόφωνα συμφωνήσα-

με όλες οι παρατάξεις, νομικός παραστάτης με
ιδιαίτερη εμπειρία και γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
-Έχει ήδη κατατεθεί η αίτηση αναίρεσης στον
Άρειο Πάγο από τον Δήμο Βύρωνα. Μπορείτε
να μας πείτε πως έχει η διαδικασία αυτή;
Μετά την κατάθεση των αναιρέσεων από τους
Δήμους Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού και από
το Ελληνικό Δημόσιο, πρέπει ο επιμελέστερος των διαδίκων να φροντίσει για τον ορισμό
εισηγητή και τον προσδιορισμό δικασίμου της

«Θεωρώ ότι η Ελληνική
Δικαιοσύνη μπορεί να διορθώσει
το σφάλμα που έγινε με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών.»
αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Έθεσα μετ` επιτάσεως στο δημοτικό συμβούλιο
της 10ης Μαΐου, αλλά και σ` όλες τις συζητήσεις
που έγιναν σχετικά την ανάγκη να προβεί ο
Δήμος Βύρωνα άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες
για τον προσδιορισμό της δικασίμου και έλαβα
την διαβεβαίωση ότι βρίσκεται στο στάδιο της
συγκέντρωσης των σχετικών εγγράφων που
απαιτούνται για τον προσδιορισμό και θα το πράξει αμέσως μόλις τα συγκεντρώσει. Επ’ ουδενί
δεν πρέπει να αφήσουμε να παραπεμφθεί η
συζήτηση (είτε με τον καθυστερημένο προσδιορισμό είτε μέσω αναβολών) σε μακρινό χρονικό
ορίζοντα, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για
τα συμφέροντα του δήμου (αφού υπάρχουν
ακόμη σε εκκρεμότητα αποζημιώσεις χρήσης,
τρέχουν τόκοι κλπ).
Πάντως, η συζήτηση των αιτήσεων αναίρεσης
και η έκδοση από τον Άρειο Πάγο απόφασης
που θα τις κάνει δεκτές, δεν σημαίνει και το
τέλος της δικαστικής διαδικασίας. Εφόσον ο
Άρειος Πάγος αποδεχτεί τις αναιρέσεις και εξαφανίσει την εφετειακή απόφαση, θα αναπέμψει
την υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών, ώστε να
ξανασυζητηθεί (με άλλη σύνθεση) η έφεση των
αντιδίκων κατά της πρωτόδικης απόφασης που
έγινε δεκτή. Και υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο
νέας αίτησης αναίρεσης κατά της απόφασης που
θα βγει στην μετ` αναπομπή δίκη από το Εφετείο.
-Ως νομικός, πως κρίνετε τη βάση των επιχει-

ρημάτων των «μνηστήρων» της διεκδικούμενης έκτασης, που αποδέχτηκε το Εφετείο;
Η απόφαση του Εφετείου εμένα μου προκάλεσε,
όταν την ανέγνωσα πρόσφατα, πολλά ερωτηματικά και την θεωρώ αναμφίβολα εσφαλμένη.
Ενδεικτικά, αγνοεί ή απορρίπτει με ευκολία όλα
τα επιχειρήματα και όλα τα έγγραφα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν το Ελληνικό Δημόσιο
και οι Δήμοι, ιδιαίτερα δε σωρεία εγγράφων
των δασικών υπηρεσιών, που γνωματεύουν για
τον χαρακτήρα της επίδικης έκτασης και είχαν
ορθά αξιολογηθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο
οδηγώντας στην απόρριψη της αγωγής. Επίσης,
δεν απαντά με τρόπο πειστικό πως η έκταση των
51 στρεμμάτων στο συμβόλαιο του 1860 που
επικαλούνται οι ιδιώτες και αναφέρει η απόφαση έγινε ξαφνικά αργότερα 137 στρέμματα. Δεν
πρόκειται για μία μικρή αύξηση κάποιων στρεμμάτων λόγω μη ακριβούς μέτρησης εκείνη την
εποχή, αλλά για υπερδιπλασιασμό της έκτασης
που ισχυρίζονται ότι είχαν οι δικαιοπάροχοί
τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο γιατί το
1927 είχαν ήδη διαθέσει 57 στρέμματα σε τρίτους και άρα δεν μπορούσε να τους απομένει
και άλλη έκταση.
-Κάτι ακόμη επ’ αυτού του θέματος: Ακούστηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι μια «καλογραμμένη» απόφαση, ότι δηλαδή απαντάει σε
όλα τα τεθέντα ζητήματα. Ποια είναι η δική σας
άποψη;
Προσωπικά θεωρώ ότι αναμφίβολα είναι μία
δύσκολη και αμφίρροπη νομική μάχη αυτή που
έχουμε να δώσουμε ενώπιον του Αρείου Πάγου,
αλλά η εφετειακή απόφαση έχει σοβαρές νομικές πλημμέλειες και ελλείψεις στην αιτιολογία
της, που εκτιμώ ότι θα αναδεικνύονται με τις
αιτήσεις αναίρεσης που ασκήθηκαν ή με τυχόν
πρόσθετους λόγους και μπορούν να οδηγήσουν στην εξαφάνισή της από τον Άρειο Πάγο.
Απαντάει μεν σε όλα τα νομικά ζητήματα, αλλά
όχι πάντα πειστικά και με νομικά ορθό τρόπο
και αυτό την καθιστά αναιρετέα. Με δύο λόγια
θεωρώ ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη μπορεί να
διορθώσει το σφάλμα που έγινε με την απόφαση
του Εφετείου Αθηνών.
-Βοηθούν οι όποιες άλλες πρωτοβουλίες και
προτάσεις ακούγονται στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου ή πρέπει να περιμένουμε πρώτα
την απόφαση του Αρείου Πάγου;

Όλες οι πρωτοβουλίες που συντείνουν στην
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση
των πολιτών για την προστασία του δημοσίου και κοινωφελούς χαρακτήρα της έκτασης
αυτής που επί 4 δεκαετίες έχει διαμορφωθεί με
χρήματα των δημοτών σε εμβληματικό χώρο
πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, είναι
χρήσιμες. Μετά την επιτυχή έκβαση της δίκης
εξάλλου έχουμε να δώσουμε νέα μάχη, ώστε
να μεταβιβασθεί επιτέλους η έκταση αυτή από
το Ελληνικό Δημόσιο στους Δήμους. Κατά συνέπεια δεν θεωρώ περιττή καμία κινητοποίηση ή
δράση και μάλιστα στα πλαίσια του δημοτικού
συμβουλίου και της Επιτροπής που αυτό συνέστησε για τον συντονισμό των ενεργειών έχουμε και εμείς ως παράταξη προτείνει διάφορες
δράσεις. Βεβαίως, η κρίσιμη και αποφασιστική
μάχη σε πρώτη φάση θα δοθεί με νομικούς
όρους κατ` αρχήν στον Άρειο Πάγο. Παράλληλα
όμως μπορούμε να καταστήσουμε σε όλους
τους τόνους σαφές ότι, όπως με αγώνες και
χρήματα των Δήμων και των πολιτών διαμορφώθηκαν αυτοί οι χώροι στο παρελθόν, έτσι και
εμείς σήμερα θα προασπίσουμε με αγώνες τον
δημόσιο, δασικό και κοινόχρηστο χαρακτήρα
του Λόφου Κοπανά και των εγκαταστάσεων
που βρίσκονται σ` αυτό, διαφυλάσσοντας τον για
τις επόμενες γενιές από επιβουλές τρίτων. Και
είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα νικήσουμε.
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Θέατρο Βράχων
Της Ελένης Βασιλοπούλου

Του Βαγγέλη Γείτονα

Ένα θρίλερ εξελίσσεται
στους πρόποδες του Υμηττού Ο λόφος Κοπανά
ανήκει
στο
λαό
Ζ

Η ΛΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ούμε παράξενες μέρες, με βαρύ το φορτίο από τις απώλειες συνανθρώπων μας
από την πανδημία.
Η μάχη των εργαζομένων στην Υγεία, ιατρών,
νοσηλευτών/τριών, όλου του προσωπικού,
φαίνεται χωρίς όρια.
Η οργάνωση των εμβολιασμών, η παροχή
self tests για την εκπαιδευτική κοινότητα, τις/
τους εργαζόμενες/ους, αποδεικνύουν ότι ο
πόλεμος απαιτεί στιβαρό κράτος, αποφασιστική και δραστήρια αυτοδιοίκηση, υπεύθυνους
πολίτες, κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης,
ομόνοια και ομοψυχία.
Οι επιπτώσεις στην οικονομία εξαιτίας κυρίως
των μέτρων για την πανδημία, εξελίσσονται
σαν καταστροφικός οδοστρωτήρας, με ανεξέλεγκτες συνέπειες για πάρα πολλούς κλάδους.
Ένας εξ αυτών είναι και ο πολύπαθος τομέας του πολιτισμού και των εργαζόμενων, σε
αυτόν των χώρων Πολιτισμού, των μέσων,
των πολιτιστικών προϊόντων.
Στη δική μας γειτονιά, στους πρόποδες του
Υμηττού, εξελίσσεται ένα θρίλερ, μετά από
δεκαετίες, ενώ χιλιάδες κόσμου και κυρίως
νεολαίας φαίνεται να παίρνουν την υπόθεση
στα χέρια τους.
Μία άδικη και αναπάντεχη απόφαση του
Εφετείου, αναγνωρίζει ξαφνικά ιδιοκτησίες

Κάτω τα χέρια από θεσμούς και
δραστηριότητες που μας μεγάλωσαν, μας έκαναν ανθρώπους.
σε μια έκταση πάνω από 100 στρέμματα, στο
λόφο Κοπανά, στα πρώην λατομεία Εργάνη,
στην περιοχή των Θεάτρων Βράχων.
Να σημειώσουμε ότι οι χώροι αυτή τη δύσκολη χρονιά έδωσαν διέξοδο αναψυχής και
άσκησης για όλες τις ηλικίες, αλλά και για τα
ζώα συντροφιάς.

Η φωτογραφία προέρχεται από το
αρχείο Σωματείου φίλων Μίνου
Βολανάκη, είναι ιστορική και αδημοσίευτη. Ο Νικολαΐδης ήταν πάντα παρών
και στις γιορτές των βράχων, πριν την
εγκατάσταση του θεάτρου το 1986 από
την Μελίνα.
Όταν εμπνευσμένοι καλλιτέχνες όπως ο Μίνως
Βολανάκης, η Άννα Συνοδινού, ο Λυκούργος
Καλλέργης, η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιάννης
Βόγλης, οραματίστηκαν μέσα στα ανενεργά
λατομεία της Αττικής χώρους πολιτισμού, δεν
έμειναν στη σκέψη, πέρασαν στην πράξη!
Το θέατρο Λυκαβηττού, άνοιξε το 1965 με

την Αντιγόνη του
Σοφοκλή και την
Άννα
Συνοδινού
πρωταγωνίστρια
και ιδρύτρια του
Θεάτρου.
Οι Γιορτές Βράχων
το 1980 , είχαν τον
Μάνο Χατζιδάκι στην
πρώτη του συναυλία, στο θέατρο
«Μεταμόρφωση», όπως το ονόμασε ο αείμνηστος Μίνως.
Τα δικά μας Θέατρα Βράχων, ο Κοκκινόβραχος
στη Νίκαια, το Θέατρο Πέτρας στην
Πετρούπολη, το «Αλίκη Βουγιουκλάκη «στα
νταμάρια Βριλησσίων, η Αιξωνή στη Γλυφάδα,
κυκλώνουν την Αττική! Δεκαετίες τώρα, προσφέρουν πολιτισμό σε όλους τους κατοίκους
του λεκανοπέδιου με χαμηλό εισιτήριο ή και
δωρεάν. Μεγάλοι καλλιτέχνες της χώρας μας
αλλά και από το εξωτερικό συνέβαλαν στο να
γίνουν αυτά τα θέατρα, σημεία αναφοράς του
σύγχρονου πολιτισμού.
Ειδικά για τα θέατρα βράχων «Μελίνα
Μερκούρη» και «Άννα Συνοδινού», μετά και
την δημιουργία του Δικτύου Πολιτισμού των
δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, έχουμε
πολλά επιτεύγματα για να μας κάνουν περήφανους/ες.
Η αναγνώριση του Φεστιβάλ «Στη σκιά των
βράχων», τα αφιερώματα σε διακεκριμένους
καλλιτέχνες, οι μεγάλες συναυλίες, οι soldout
θεατρικές παραστάσεις, πολλές καινοτομίες,
παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων
χρόνων, γεμίζουν φως και ελπίδα τις καρδιές
μας.
Η αλληλεγγύη που εκδηλώνεται με χιλιάδες τρόπους απέναντι στους Δήμους, τους
θεσμούς, το δημόσιο συμφέρον τελικά για να
παραμείνει ο χώρος δημόσιος και δασικός,
μας εμπνέει αισιοδοξία.
Η ευρύτατη συσπείρωση, χωρίς κομματικά πρόσημα, χωρίς παραταξιακές εμμονές,
η αίσθηση ότι έχουμε μακρύ και δύσκολο
αγώνα, η ενεργοποίηση του κόσμου , δημιουργεί μια δυναμική ασπίδα προστασίας !
Κάτω τα χέρια από τα θέατρα βράχων, με
συλλογή υπογραφών, πανό, κείμενα, δημοσιεύσεις, αποφάσεις φορέων.
Κάτω τα χέρια από τις διεκδικήσεις δεκαετιών
του λαού και της νεολαίας.
Κάτω τα χέρια από θεσμούς και δραστηριότητες που μας μεγάλωσαν, μας έκαναν
ανθρώπους.
Κάτω τα χέρια από τις ζωές μας, από τον
πνεύμονα των πόλεων μας.
Φέτος, το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα 200
χρόνια , γιορτάζει την επέτειο της επανάστασης του 1821,για να ακυρώσει στην πράξη τα
φιρμάνια και τα χρυσόβουλα!
H Ελένη Βασιλοπούλου είναι Αντιπρόεδρος
Δικτύου Πολιτισμού Βύρωνα και ΔάφνηςΥμηττού, Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής.

Μ

ε αφορμή την επιδίκαση της ιδιοκτησίας του λόφου Κοπανά και όλων
των εγκαταστάσεων που βρίσκονται
εντός, σε ιδιώτες, βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα:

1. Δεν πρόκειται για τυχαίο, μεμονωμένο περιστατικό. Το παράδειγμα της γειτονικής ΠΥΡΚΑΛ, η “ριβιέρα” του Ελληνικού και
πολλά άλλα επιβεβαιώνουν ότι χώροι κρίσιμης σημασίας μπαίνουν στο στόχαστρο «του
νέου μοντέλου ανάπτυξης». Η νέα οικονομική
κρίση που καλπάζει βλέπει ως πολύτιμο
εμπόρευμα όλα τα λαϊκά δικαιώματα ( υγεία,
παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός) … και την
γη την ίδια.
2. Είναι ένα διαχρονικό πολιτικό έγκλημα.
Σχεδιάστηκε μεθοδικά από όλες τις κυβερνήσεις που υφαίνουν το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο των τελευταίων χρόνων για την χρήση
γής και τους δασικούς όγκους, έχοντας τις
πλάτες περιφερειακών και δημοτικών αρχών.
Γι αυτό όλες οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ άφησαν εσκεμμένα την υπόθεση
να σέρνεται στα δικαστήρια και δεν έδωσαν
οριστική λύση.
3. Η λύση προς όφελος του λαού μπορεί
να είναι μόνο πολιτική και θα την επιβάλλει
ο λαός με τον οργανωμένο αγώνα του. Ο
λόφος Κοπανά (μια έκταση εντός της Β’ Ζώνης
Υμηττού) υπόκειται σε μια σειρά αντιπεριβαλλοντικούς νόμους και το Προεδρικό Διάταγμα
για την προστασία του Υμηττού που είναι υπό
αναθεώρηση με αλλαγές που θα είναι η χαρά
του κάθε “επενδυτή” και του κάθε καταπατητή,
οπότε τη λύση δεν θα την δώσουν τα δικαστήρια. Αυτό ακριβώς απέδειξε η πρόσφατη
απόφαση του Εφετείου που αναγνωρίζει ατομικές ιδιοκτησίες.
Η στάση της Δημοτικής αρχής είναι από
μόνη της πρόβλημα, γιατί:
- 6 (!) χρόνια τώρα στη διοίκηση του
Δήμου αποσιωπούσε το ζήτημα και το ίδιο
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης δεν το
ενημέρωσε παρά μήνες μετά την έκδοση της
απόφασης του Εφετείου.
- την περίοδο του 2014-2019, έχοντας συνομιλητή της την ομογάλακτη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε καμία πρωτοβουλία νομοθετικής παρέμβασης, κι ας έρχεται σήμερα να
τους βαφτίσει εν δυνάμει σωτήρες.
- ακόμα και σήμερα σπέρνει τον εφησυχασμό της δικαστικής οδού, μουρμουρίζοντας
ένα γενικό αίτημα περί πολιτειακής παρέμβασης, παίρνοντας σαφής αποστάσεις από τα
σωματεία και τους φορείς της πόλης και το
αίτημά τους.
Από την αρχή βγήκαν στην επιφάνεια ξαναζεσταμένες “συμμαχίες” και η ΕΝΟΤΗΤΑ παίζει
και πάλι πολύ!! Όμως όταν όλες οι άλλες
δημοτικές παρατάξεις μιλούν για “ενότητα”,
εννοούν μια βολική ενότητα, εργαλείο λήθης
και απόκρυψης ευθυνών, που χτίζεται «από

τα
πάνω»
μέσα σε κλειστά γραφεία,
που βάζει τον
λαό στο περιθώριο,
τον
παροπλίζει.
Είναι αυτή η
ενότητα που
δεν θα αγγίζει
το νέο μοντέλο ανάπτυξης, όπου η γη γίνεται
εμπόρευμα.
Το πόσο πολύ κόπτονται για την ενότητα,
το έζησαν από την πρώτη κιόλας στιγμή οι
… φορείς και τα σωματεία της πόλης που
έφτιαξαν συλλογικά και πρωτοπόρα την
Συντονιστική τους Επιτροπή και ξεκίνησαν
καμπάνια συλλογής υπογραφών, για να δουν
3 μέρες μετά να ξεφυτρώνουν άλλες 4 (!)
πλατφόρμες υπογραφών, η μια εκ των οποίων ως πρωτοβουλία 2 (!) ανθρώπων.
Η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε την άμεση συνεδρίαση του ΔΣ, με την παρουσία των φορέων.
Ενημέρωσε με ανακοίνωσή της τους κατοίκους της περιοχής με καθαρή θέση, στηλίτευσε την στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας
των παρατάξεων στο δημοτικό συμβούλιο
που προκρίνουν τη δικαστική οδό. Στήριξε
χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις το
κείμενο της Συντονιστικής Επιτροπής των
σωματείων και των φορέων της πόλης, ενώ
όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις κατέληξαν μετά
από … 6 ώρες συζήτησης, να φτιάξουν μια
επιτροπή η οποία μετά από … μέρες «κόψε –
ράψε» κατέληξε επί της ουσίας να μη ζητάει
τίποτα από την κυβέρνηση!.
«…αυτός ο λόφος, αυτά τα γήπεδα, αυτά
τα θέατρα είναι δικά μας και δε μπορεί
κανείς να μας τα πάρει!», φωνάζει ο λαός
της περιοχής γνωρίζοντας ότι αυτός ο λόφος
κατακτήθηκε με αγώνα, με καταλήψεις και
πολύμορφες δράσεις, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και άλλων ανθρώπων του πολιτισμού
και της τέχνης! Φτιάχτηκε με το δικό του αίμα
και όραμα.
Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, όπως έκαναν
πάντα θα είναι και πάλι στην πρώτη γραμμή
του αγώνα, αποκαλύπτοντας από κάθε μετερίζι τα «παζάρια», τους υπεύθυνους, φωτίζοντας
το γιατί. Γι’ αυτό το ΚΚΕ έχει κάνει ερώτηση
από τις 23 Απριλίου στη Βουλή, περιμένοντας
ακόμα κάποια απάντηση από την κυβέρνηση.
Απαιτούμε, άμεση νομοθετική παρέμβαση της
κυβέρνησης ώστε να αποδοθεί οριστικά και
αμετάκλητα ο λόφος Κοπανά στο λαό!
Ο Βαγγέλης Γείτονας είναι δημοτικός σύμβουλος-επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης
Βύρωνα.
Συνεχίζουμε!
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Θέμα
ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 2ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θέατρο σκιών για τη Βίλα Αγλαντζιά

Μ

ε «δυο ταχύτητες» γίνεται εκκίνηση για την δίχρονη προσχολική αγωγή στο Ζωγράφου, παράλληλα
με την ενίσχυση των υποδομών των παιδικών
σταθμών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της
Διοίκησης του Δήμου, στο δυναμικό των νηπιαγωγείων θα έχουν προστεθεί ως τον Σεπτέμβριο συνολικά 13
αίθουσες, στις 20 που παρέλαβε στην αρχή της θητείας της.
Αυτό θα γίνει, με την διαμόρφωση αιθουσών σε δημοτικά και
γυμνάσια, καθώς και με προκάτ εγκατάσταση ελαφρού τύπου.
Στη «δεύτερη ταχύτητα» ή στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό εντάσσονται προκάτ βαρέως τύπου στη Βίλα Αγλαντζιά
και στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και η ανέγερση
κτιρίου σε οικόπεδο της ΜΑΧΙΑΔΗΖ στην Ιοκάστης που έχει
περάσει στο Δήμο.
Στην τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Μαΐου,
και με ψήφους 31 υπέρ και 5 κατά, πέρασε η εισήγηση της
Διοίκησης του Δήμου Ζωγράφου για τη δημιουργία 5 αιθουσών
Νηπιαγωγείων, από 1 στο 3ο και στο 12ο Δημοτικό, και 3 στο 5ο
Γυμνάσιο. Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για την άμεση εφαρμογή
της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Δήμο Ζωγράφου,
και στηρίχτηκε από τις παρατάξεις της κ. Καφατσάκη, του κ.
Αγγελόπουλου και του κ. Παπαναστασόπουλου, ενώ κατά
ψήφισαν η Λαϊκή Συσπείρωση και η Ανυπότακτη Πόλη.
Όπως είπε ο Δήμαρχος κ. Θώδας, η προγραμματική σύμβαση
που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ (για νηπιαγωγείο) θα προχωρήσει εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, αλλά θα πάρει
1 με 2 χρόνια, ενώ και οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις σε
Μακρυγιάννη-Ιοκάστης, καθώς και τα προκάτ βαρέως τύπου,
θα απαιτήσουν περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα, οπότε για την
άμεση εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής θα εκμισθωθεί υπαίθριο πάρκινγκ της ΜΑΞΙΑΔΗΖ, ενώ τον ίδιο σκοπό
εξυπηρετεί και η διαμόρφωση αιθουσών στα προτεινόμενα
δημοτικά και γυμνάσιο.
Σε ότι αφορά τις 3 αίθουσες παραρτημάτων του 4 και 17ου
νηπιαγωγείου στο 5ο Γυμνάσιο, τονίστηκε ότι έχουν ανακατασκευαστεί πλήρως από το Δήμο, έχει αλλάξει η μόνωση, δίπλα
μπορούν να γίνουν και τουαλέτες, η είσοδος θα είναι ξεχωριστή
από αυτή των μαθητών του γυμνασίου, και δεν θα υπάρχει
σχέση μεταξύ των νηπίων και των γυμνασιόπαιδων
Υπό μελέτη είναι οι χώροι στο 3ο Δημοτικό επί της οδού
Κρίνων, όπου υπάρχουν τρεις εναλλακτικές για τη διαμόρφωση
αίθουσας νηπιαγωγείου με ανεξάρτητη είσοδο, καθώς και στο
12 Δημοτικό.

Οι ενστάσεις της Αντιπολίτευσης
Ο κ. Μπαρμπέρης εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης είπε
ότι όσα συζητούνται δεν αφορούν μόνο προσωρινές λύσεις,
αλλά και λύσεις που θα μείνουν για χρόνια μετά. Η δίχρονη
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προσχολική καλώς υιοθετήθηκε το 2017, όμως δεν πάρθηκε
κανένας όρος και προϋπόθεση ώστε να πληρούνται οι αναγκαίοι όροι (υποδομές, προσωπικό, διορισμοί, χρηματοδότηση).
Αναφέρθηκε σε «άθλια», όπως τα χαρακτήρισε, λειτουργούντα
νηπιαγωγεία, όπως αυτό στην οδό Γάζης ή σε ισόγειο πολυκατοικίας στην Κουσίδου.
Σε ότι αφορά τα προτεινόμενα παραρτήματα είπε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ενημέρωση, για αυτό και πολλοί όταν
έμαθαν τι θα γίνει έφριξαν. Στο 5ο Γυμνάσιο αφενός μειώνεται
με μεθόδευση ένα τμήμα και αφετέρου η συστέγαση νηπιαγωγείου με γυμνάσιο είναι πρόβλημα, ενώ δίπλα στο 3ο Δημοτικό
δίπλα είναι 2 άθλια νηπιαγωγεία, που κανονικά αυτά θα έπρεπε
να στεγαστούν αλλού.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» μετά τη
συνεδρίαση, αναφερόμενη στην πλειοψηφία που επιτεύχθηκε
μιλάει για τη «λογική του «μικρότερου κακού» σε όλο της το
μεγαλείο, ενάντια στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών εν έτη
2021. Οι δυνάμεις της ΝΔ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ ταυτίστηκαν σαν «δυο σταγόνες νερό», ή σαν τρεις αν προτιμάτε….»Τονίζει δε ότι «οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ
στο δήμο έχουν ευθύνη για την άθλια κατάσταση της σχολικής
στέγης στου Ζωγράφου σε όλες τις βαθμίδες και στην προσχολική αγωγή. Είτε διοίκησαν είτε στην αντιπολίτευση, εφάρμοσαν
την πολιτική των κομμάτων τους, την πολιτική του στοιβάγματος
παιδιών σε container.»
Κατά της εισήγησης της Διοίκησης τοποθετήθηκε και η
Ανυπόταχτη Πόλη. Αποτυπώνοντας τις απόψεις της σε ανακοίνωση, μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παράταξη τονίζει ότι «…οι εξελίξεις αυτές είναι εξαιρετικά κακές και
δείχνουν ότι και η διοίκηση Θώδα κινείται στη γνωστή λογική
μπαλωμάτων και στοιβάγματος των παιδιών όπως όπως προκειμένου να πει ότι τυπικά τα τοποθέτησε αδιαφορώντας για τις
πραγματικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν!..»
«Λέμε ευθέως ότι δεν εμπιστευόμαστε τη διοίκηση Θώδα που
έχει υποσχεθεί δύο φορές ότι θα εφάρμοζε τη 2χρονη προσχολική αγωγή από φέτος και φυσικά δεν το έκανε.»

Η συνεδρίαση της 26ης Μαΐου
Η επόμενη τηλεδιάσκεψη που έγινε λίγες μέρες μετά ήταν «αφιερωμένη» στη Βίλα Αγλαντζιά, με προφανή μάλλον προτεραιότητα να ακουστούν και να καθησυχαστούν ανησυχίες περιοίκων, οι οποίοι έχουν τεθεί εναντίον της εγκατάστασης των
βαρέως τύπου προκάτ αιθουσών στον συγκεκριμένο χώρο,
επικαλούμενοι την προστασία του πρασίνου, αλλά κι αφήνοντας
σε «χαμηλότερο επίπεδο» να φανούν οι ενστάσεις τους για την
όχληση που θα προκληθεί στη γειτονιά ή για το πάρκο σκύλων
που υποχρεωτικά θα μεταφερθεί.
Απαντώντας στην επιτροπή που εκπροσωπούσε τους διαμαρτυρόμενους περιοίκους, ο Δήμαρχος κ. Θώδας είπε: «Το
συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο είναι οικόπεδο. Όπως τα
οικόπεδα που έχουν χτιστεί γύρω από τα οικόπεδα του δήμου.
Είναι ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο. Δεν είναι χώρος
πρασίνου. Ούτε καν κοινόχρηστος χώρος δεν είναι. Είναι
οικόπεδο. Αυτό να το θυμάστε. Άρα, δεν αποτελεί συνέχεια του
Υμηττού, γιατί παρεμβάλλονται μέσα εκατοντάδες πολυκατοικίες που έχουν χτιστεί και που σε κάποιες από αυτές μένουν
συμπολίτες μας που διαμαρτύρονται και δεν διαμαρτύρονται.
Είναι σε κάποιες πολυκατοικίες αυτοί που θέλουν να βάλουν
τα παιδιά τους σε ένα παιδικό σταθμό. Επίσης, να σας πω ότι
η πλειονότητα των δέντρων που είναι στο συγκεκριμένο χώρο
είναι φυτεμένα. Είναι ελιές και φιστικιές. Δεν έχουμε ελιές και
φιστικιές στον Υμηττό. Άρα, δεν αποτελεί χώρο πρασίνου, όπως
τον λέτε. Και επειδή μιλήσατε για το πάρκο Ειρήνης να σας πω
ότι μέσα στο πάρκο Ειρήνης βρίσκεται και η βίλλα Νίνου, που

είναι σήμερα ήδη παιδικός σταθμός. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι για το Πάρκο Ειρήνης και τη Βίλλα Ζωγράφου έχει
προκηρυχθεί ανοιχτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός χρηματοδοτούμενος κιόλας. Θα γίνει ένας ενιαίος χώρος πρασίνου. Όλο
το υπόλοιπο κομμάτι που δεν είναι οικόπεδο, όπως είναι αυτό.
Αυτό θα γίνει παιδικός σταθμός, γιατί ; Γιατί σας είπα πριν ότι
είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθούν εκεί τα παιδιά μας,
μέσα σε ένα χώρο πραγματικά όμορφο, σε ένα χώρο που θα
είναι δίπλα στο πάρκο Ειρήνης και δίπλα στο πάρκο της Βίλλας
Ζωγράφου. Ρωτήσατε γιατί δεν επελέγη κάποιο άλλο. Θα επιλεγεί και άλλο. Αυτό που έχει πει και η κυρία Καφατσάκη το
2016, αλλά δεν το προχώρησε για το οικόπεδο στη Φιλονόης.
Θα μπορούσε από το 2016 μέχρι 2019 να έχει προχωρήσει τη
διαδικασία με όποιο τρόπο επιθυμούσε, για να το κάνει είτε
παιδικό σταθμό, είτε οτιδήποτε, νηπιαγωγείο κ.λπ…»

Η υφιστάμενη Βίλα Αγλατζιά στο οικόπεδο
όπου σχεδιάζεται ο παιδικός σταθμός.
-Στην τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος-επικεφαλής της
«Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Καραβίδας είπε:
«Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία παιδικού σταθμού
στις υπάρχουσες συνθήκες, ταυτόχρονα όμως με την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου στη Βίλλα
Αγλαντζιά καθώς και του ενιαίου χώρου της Βίλλας Ζωγράφου.
Η δημοτική αρχή, λοιπόν, θεωρούμε ότι με την εγκατάσταση
των βαρέως τύπου προκατ οφείλει να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο χώρο. Να εξασφαλίσει ότι ο χώρος αυτός θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο
ως παιδικός σταθμός, να εξασφαλίσει ότι με βάση την απόφαση
που υπάρχει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, μετά την απόφαση
που πάρθηκε από πρότασή μας εκεί πέρα μέσα, τα δέντρα θα
μεταφυτευθούν πλησίον του χώρου αυτού.
Θεωρούμε ότι το πιο βασικό απ’ όλα είναι οι όροι, με τους
οποίους θα γίνει αυτή η ιστορία. Να είναι ξεκάθαροι, να είναι
ανοιχτά, δηλαδή να μπορούμε ανά πάσα στιγμή… Τη μελέτη
να δεσμευτείτε ότι θα τη φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τη
δούμε και να την εγκρίνουμε με κάποιο τρόπο, για να μπορέσει
να προχωρήσει το πράγμα.»
-Ο Δημοτικός Σύμβουλος-επικεφαλής της «Ανυπόταχτης
Πόλης» κ. Τουλιάτος είπε: «…Κι εμείς ιεραρχούμε πολύ ψηλά
το ζήτημα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, σε όλες τις
συζητήσεις έχουμε θέσει αυτό το ζήτημα από την πλευρά μας
ήδη πριν εκλεγούμε. Αλλά, υπάρχει και ένα όριο στο χειρισμό,
στη διαχείριση των συζητήσεων εντός ενός πολύ περιορισμένου πεδίου μόνο, που να καταλήγει σε εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα.»

Θέμα

Στο «ΜΑΖΙ» νομίζουν ότι οι Ζωγραφιώτες είναι λωτοφάγοι

Έ

να από τα πράγματα που ανέδειξε ο
δημόσιος διάλογος για την προσχολική
αγωγή και τη Βίλα Αγλαντζιά είναι η ανακολουθία του «ΜΑΖΙ». Προφανώς κάποιοι στην
παράταξη έχουν αποσυνδέσει τις λειτουργίες της
επικοινωνίας από εκείνες της πολιτικής. Έτσι,
«αξιοποιώντας» το κλίμα στήριξης που δημιουργήθηκε από έναν ετερόκλητο κόσμο γύρω από τη
διαμαρτυρία των περιοίκων της Βίλας, αλλά και
την αβασάνιστη διαδραστικότητα του Facebook,
δεν διστάζουν:
-να επικαλεστούν έναν ανύπαρκτο απολογισμό
έργου στην προσχολική αγωγή, επί θητείας τους,
όταν είναι γνωστό ότι επί 26 χρόνια δεν έχει
προστεθεί ούτε μια ψηφίδα στην υποδομή των
παιδικών σταθμών.
-Να υπερθεματίζουν για την προστασία του πράσινου στη Βίλα Αγλαντζιά, που οι ίδιοι κακοποίησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Και
μάλιστα, όταν από τους εκπροσώπους τους στην
Οικονομική Επιτροπή ουδεμία επιφύλαξη διατυπώθηκε.
-Να τζογάρουν στην εντυπωσιοθηρία, υιοθετώντας π.χ. καταγγελίες φορέων που εναντιώνονται στη στέγαση τμημάτων νηπιαγωγείων σε
Δημοτικά και Γυμνάσια, και όταν έρχεται η ώρα
της ψηφοφορίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, να
ταυτίζονται με τις εισηγήσεις της Διοίκησης.
Προφανώς κάποιοι στο «ΜΑΖΙ» κάνουν την εκτί-

μηση ότι ο κόσμος δεν παρακολουθεί τα Δημοτικά
Συμβούλια, αλλά παρακολουθεί το Facebook.
Ή ακόμη χειρότερα, ότι οι Ζωγραφιώτες είναι
λωτοφάγοι…

Ο παιδικός σταθμός στη Βίλα Αγλαντζιά
και η πολιτική υποκρισία του ΜΑΖΙ…
Μεσούσης της αντιπαράθεσης για τον παιδικό
σταθμό στη Βίλα Αγλαντζιά, που αφήνει απέξω
από τη συζήτηση την ενίσχυση των υποδομών
των παιδικών σταθμών στο Ζωγράφου και την
προσπάθεια εκκίνησης της δίχρονης προσχολικής αγωγής, επαναλαμβάνουμε μια ανάρτηση
που είχαμε κάνει την άνοιξη του 2019, σχολιάζοντας το προεκλογικό πρόγραμμα του ΜΑΖΙ.
Η τότε Δημοτική Αρχή λοιπόν, που δεν πρόσθεσε
ούτε μια θέση στο δυναμικό των σταθμών κατά τη
διάρκεια της θητείας της, εξήγγειλε λίγο πριν τις
δημοτικές εκλογές δυο σταθμούς, εκ των οποίων
τον ένα τον τοποθετούσε στην οδό Φιλονόης και
Ηρώων Πολυτεχνείου.
Το πόσο σοβαρή ήταν αυτή η εξαγγελία προκύπτει και από τη φωτογραφία του προεκλογικού φυλλαδίου, όπου αντί για τη διασταύρωση
Φιλονόης και Ηρώων Πολυτεχνείου, εικονίζεται
το σημείο που υποδεικνύεται στον παρακείμενο
χάρτη…
Οι άνθρωποι σχεδίαζαν μακέτες στο χαρτί. Και λίγο
ενδιέφερε αν ο σταθμός «έπεφτε» στη Φιλονόης,

στη Σμύρνης ή στην …πλατεία Τερζάκη.
Έρχονται σήμερα και βάζουν τους εκπροσώπους
τους, οι οποίοι στα δημοτικά όργανα ΔΕΝ διαφοροποιήθηκαν από τον προτεινόμενο σχεδιασμό της Διοίκησης, να κολακεύουν επιχειρήματα
περιοίκων της Βίλας Αγλαντζιά, υπερθεματίζοντας για την προστασία του πράσινου, που οι ίδιοι
κακοποίησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Και λίγο ενδιαφέρει, φυσικά, αν όπως έχει προταθεί, τα δέντρα μπορούν να ΜΗΝ κοπούν, αλλά
να ξεριζωθούν και να μεταφυτευτούν. Όπως
λίγο ενδιαφέρει αν μεταξύ των επιχειρημάτων
που ακούγονται από τους περιοίκους (αν και
σε χαμηλότερο τόνο) είναι και η όχληση που θα
προκαλείται στη γειτονιά, λόγω των λειτουργιών
του σταθμού….
Λογικό. Οι άνθρωποι δεν διεκδικούν βραβείο
πολιτικής εγκυρότητας, αλλά βραβείο πολιτικής
υποκρισίας και λαϊκισμού.
Αναδημοσίευση από zo2.gr, 13 Μαΐου.

ΒΙΛΑ ΠΑΥΛΙΝΑ:
Όταν η ιστορία γίνεται φάρσα…
Να λοιπόν που μερικές φορές η ιστορία γίνεται φάρσα. Προχτές κάτοικοι του Παλαιού
Ζωγράφου συγκεντρώθηκαν στη Βίλα Παυλίνα
να διαμαρτυρηθούν εναντίον της εγκατάστασης
παιδικού σταθμού στο χώρο αυτόν, που θα

φιλοξενήσει 100 νήπια και προνήπια. Βασικό
επιχείρημα, να προφυλαχθούν τα ελάχιστα
δέντρα (8-11) που πρέπει να κοπούν προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση των βαρέως τύπου
ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών.
Τη θέση τους συμμερίστηκαν ανεπιφύλακτα οι
εκπρόσωποι της απελθούσης Διοίκησης της κ.
Καφατσάκη. Της Διοίκησης που τον Μάιο του
2018 είχε κατηγορηθεί ότι ανέχτηκε και συγκάλυψε εκτεταμένη αποψίλωση δέντρων στον
χώρο της Βίλας Παυλίνας…
Προχτές, κατήγοροι και κατηγορούμενοι βρέθηκαν στο ίδιο «μέτωπο», γύρω από τους κομμένους κορμούς των δέντρων που τους είχαν
«χωρίσει» το 2018.
Δεν είναι φάρσα, είναι κωμωδία.
……..
Σημειώνουμε ότι το θέμα ανέγερσης παιδικού
σταθμού στη Βίλα Παυλίνα έχει ανοίξει από
τους πρώτους μήνες θητείας της σημερινής
Διοίκησης. Όσες φορές το θέμα ήρθε σε συζήτηση στα δημοτικά όργανα, δεν έχει εκφραστεί καμία επιφύλαξη από το ΜΑΖΙ, ενώ στη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
15ης-12-2020, ο παρατηρητής της Ανυπόταχτης
Πόλης ρώτησε γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια η Βίλα Παυλίνα ως βρεφονηπιακός
σταθμός.
Αναδημοσίευση από zo2gr, 6 Μαΐου.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΞΙΑΔΗΖ

Οι μαθητές ζωγραφίζουν την επανάσταση του 1821

Α

πό την ΜΑΧΙΑΔΗΖ άνοιξε ο κύκλος των εκδηλώσεων του Δήμου
Ζωγράφου και των
νομικών του προσώπων προς
τιμήν της επετείου τω 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821.
Έτσι, είναι σε εξέλιξη από τις 17
Μαΐου και ολοκληρώνεται στις
17 Ιουνίου, διαγωνισμός ζωγραφικής για τους μαθητές των δυο
τελευταίων τάξεων των δημοτικών σχολείων.
Περισσότερες λεπτομέρειες για

τη διαδικασία και τα έπαθλα στην
ανακοίνωση της Εταιρεία που
ακολουθεί:
«Η Μ.ΑΞΙΑ.ΔΗ.Ζ Α.Ε Ο.Τ.Α.,
(Μονομετοχική
Αξιοποίησης
Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου), στα
πλαίσια Εταιρικής & Κοινωνικής
Ευθύνης της εταιρείας διοργανώνει διαγωνισμό ζωγραφικής
για τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία
του Δήμου Ζωγράφου.
Ο διαγωνισμός, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά λόγω
COVID και τελείται υπό την

αιγίδα της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα
διαρκέσει έναν μήνα (17 Μαΐου
– 17 Ιουνίου), και οι νικητές θα
αναδειχθούν από τριμελής επιτροπή.
Το θέμα του διαγωνισμού είναι:
«200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση του 1821».

Τα έπαθλα

Οι τρεις πρώτοι θα λάβουν ως
βραβείο ένα tablet. Οι επόμενοι
10 θα λάβουν ως βραβείο μια
σχολική τσάντα.

Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα λάβουν ένα αναμνηστικό δώρο συμμετοχής.
Προσκαλούμε όλα τα παιδιά να
συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό, που ευελπιστούμε να γίνει
θεσμός στον Δήμο Ζωγράφου.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να
στέλνουν τις ζωγραφιές τους στο
e–mail: contest@maxiadhz.gr
Όλα τα έργα θα αναρτώνται στην
ειδική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί στο site της ΜΑΞΙΑΔΗΖ.»

Στη φωτογραφία η πρώτη ζωγραφιά
που εστάλη από μαθήτρια
της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημοτικού.
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Καισαριανιώτης με άποψη
«ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ

Η δημοκρατία των Λουδοβίκων…

Ή

θελα να γράψω έναν απολογισμό διετίας από τις δημοτικές εκλογές του
2019 αλλά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών με οδηγούν να το αναβάλω για
το Σεπτέμβριο, τότε που θα κάνει η σημερινή
δημοτική αρχή τον δικό της απολογισμό στο
μέσο της θητείας της.
Το πρώτο, με το οποίο θέλω να απασχολήσω
τους φίλους μου, είναι το θέμα του εκλογικού
νομοσχεδίου που συζητείται στη Βουλή προς
ψήφιση. Το πως πλέον θα λειτουργεί η δημοκρατία μας, ειδικά στους ΟΤΑ, είναι κορυφαίο
θέμα για κάθε πολίτη.
Να διευκρινίσω ότι δεν δικαιολογώ την επιλογή της αποχής, γιατί δεν αποτελεί διέξοδοτιμωρία και σίγουρα δεν αλλάζει τα κακώς
κείμενα που επικαλούνται όσοι την επιλέγουν.
Η συμμετοχή είναι πρώτιστο καθήκον κάθε
πολίτη για να δυναμώσει την αντιπροσωπευτικότητα αλλά και των έλεγχο των αιρετών. Σε
λίγο ούτε καν αντιπροσωπευτική δεν θα είναι
και οι μειοψηφίες θα έχουν απεριόριστη εξουσία, δυσανάλογη με την ψήφο των πολιτών
και με ελάχιστο έλεγχο κατά την διάρκεια της
θητείας τους.
Το εντυπωσιακό είναι οι δικαιολογίες που
οδηγούν στην τροποποίηση του Ν. 4555 από
19-7-2018 και οι ταυτόσημες τοποθετήσεις
του αρμόδιου υπουργού κ. Βορίδη, του
Αντιπροέδρου της ΕΝΠΕ κ. Πατούλη και του
προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου. Δείτε
τις δηλώσεις.
Τρίτη, 18 Μαΐου 2021 Ο Υπουργός
Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, δήλωσε: «Το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να άρει και
να διορθώσει τις στρεβλές συνθήκες που προκάλεσε ο νόμος της απλής αναλογικής του
ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε την πλειονότητα των
Δημοτικών Αρχών σε καθεστώς ακυβερνησίας, ….
Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως το προτεινόμενο νομοσχέδιο
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς,
όπως ανέφερε, επιλύει μία σειρά ζητημάτων
που δημιούργησε η εφαρμογή της απλής αναλογικής.
Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 Δ. Παπαστεργίου: «Το
νέο εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών
εκλογών και η αύξηση της θητείας των αιρετών διοικήσεων, διασφαλίζουν την κυβερνησιμότητα των δήμων»
Οι απόψεις τους είναι ταυτόσημες σε ότι αφορά
την κριτική που κάνουν στην απλή αναλογική.
Επειδή και στο προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα σε αυτό, θα ήθελα να αναρωτηθεί
κάθε πολίτης. Εφαρμόστηκε ποτέ για να κριθεί
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η απλή αναλογική, εκτός της σύνθεσης του
δημοτικού συμβουλίου; Η κυβέρνηση με δύο
νομοθετήματα σε δυο μήνες Ν 4623 9/8/2019
και Ν 4635 30/10/2019 φρόντισε να δώσει
την «κυβερνησιμότητα» όπως λέγεται, στους
δημάρχους και περιφερειάρχες, για να ξεπεράσουν τα δήθεν προβλήματα που δεν είχαν
προλάβει ούτε να καταγραφούν. Επέλεξαν και
έδωσαν στον νικητή των εκλογών, την πλειοψηφία του 60% σε όλες τις επιτροπές και όλα τα
νομικά πρόσωπα, δηλαδή τους τα έδωσαν όλα.
Αυτό το πνεύμα επικρατεί και στο νομοσχέδιο
όπου πλέον έχουν γίνει ουσιώδης αλλαγές σε
σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Θα αναφέρω
μερικές, που αφορούν και το Δήμο μας:
Άρθρο 3. Το δημοτικό μας συμβούλιο μειώνεται σε 25 συμβούλους από 27.
Άρθρο 26. Θα μπορεί να εκλέγεται δήμαρχος
με 43% την πρώτη Κυριακή από 50% που
ισχύει και θα παίρνει τα 3/5 των εδρών, 15
από τους 25.
Άρθρο 26. Το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο
δημοτικό συμβούλιο καθορίζεται στο 3%.
Άρθρο 15. Η κατάθεση του ψηφοδελτίου γίνεται έως 31/8/2023. Στις 10/9/2023 ανακοινώνονται συνδυασμοί και ψηφοδέλτια. Την
Κυριακή 8/10/2023 θα έχουμε τον 1ο γύρο των
δημοτικών εκλογών.
Άρθρο 5. Η εγκατάσταση θα γίνει το Γενάρη του
2024 και όσοι εκλεγούν, δήμαρχοι και δημοτικά συμβούλια, θα έχουν πενταετή θητεία.
Άρθρο 15. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα
είναι από 25 έως 63, με 40% ποσόστωση για
κάθε φύλλο.
Άρθρο 15. Το παράβολο από 50 € γίνεται 80 για
τους δημοτικούς συμβούλους και 200€ για τον
υποψήφιο δήμαρχο.
Άρθρο 22. Για δημοτικούς σύμβουλος θα
έχουμε 4 σταυρούς.
Θα κάνω ένα παράδειγμα. Οι κάτοικοι στον
δήμο μας σύμφωνα με την απογραφή του
2011, η επόμενη γίνεται τον Οκτώβρη του2021,
είναι 26.370. Οι εγγεγραμμένοι το 2019 ήταν
22.656. Ψήφισαν στον 1ο γύρο 12.718 και τα
έγκυρα ήταν 12.018. Το 43% αντιστοιχεί στο
20,74% των κατοίκων και στο 24,14% των εγγεγραμμένων. Αυτό το 20,74% θα έχει το 60% των
εδρών του δημοτικού συμβουλίου και φυσικά
θα διοικεί ανεξέλεγκτα.

Μια πρωτόγνωρη συνεδρίαση Δ. Σ.
Ας δούμε λοιπόν τώρα τι σημαίνει αυτό το
ανεξέλεγκτα. Ήδη έχουν καταγραφεί σε επίσημες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου αρκετές φορές, συμπεριφορές που δεν

ταιριάζουν στο επίπεδο του οργάνου και στο
ρόλο που έχουν εκεί οι εκλεγμένοι. Φυσικά η
κριτική που κάνω απευθύνεται κυρίως στην
δημοτική αρχή που έχει το μεγαλύτερο μέρος
του λόγου, είτε μέσω του προέδρου και κυρίως του δημάρχου, που συνήθως πυροδοτεί
τις αντιδράσεις για να καλύψει την αδυναμία
επιχειρημάτων του. Στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο που έγινε την Τετάρτη 26 Μαΐου
έγιναν πάλι πρωτόγνωρα πράγματα κατά τη
συνεδρίαση, τα οποία καλώ κάθε πολίτη να
παρακολουθήσει στην διεύθυνση https://
www.youtube.com/watch?v=J-_5EGclyoY.
Έχω εξηγήσει επανειλημμένα γιατί γράφω
και δεν θα σταματήσω, ούτε θα κουραστώ.
Στηλιτεύω συμπεριφορές οι οποίες είναι ξένες
για αυτή την φιλόξενη και όμορφη πόλη.
Για ένα γεγονός το οποίο με ειλικρίνεια και
αναγνώριση του λάθους θα μπορούσε να
λήξει, προκλήθηκε μία τετράωρη περίπου
συζήτηση, με χαρακτηρισμούς που δυστυχώς
έχουν ξανακουστεί στο δημοτικό συμβούλιο
από το δήμαρχο, τους οποίους αρνήθηκε να
διορθώσει ή να ανακαλέσει. Μπορείτε επίσης
να δείτε την δευτερολογία του στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, https://www.youtube.
com/watch?v=luU7A7BLPek 22-4-2021, που
αφορούσε την προστασία του Σκοπευτηρίου
και πόσο προκλητική ήταν η συμπεριφορά του
απέναντι στα υπόλοιπα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου. Στο τελευταίο όμως ξεπέρασε
τον ίδιο του τον εαυτό και αυτή τη φορά στόχος
του ήταν ο πρόεδρος της ένωσης γονέων και
κηδεμόνων, για τον οποίο οι χαρακτηρισμοί
του, η αναφορά σε προσωπικά δεδομένα και
τα σχόλια του δεν ταιριάζουν σε καμία περίπτωση σε αιρετό που διεκδικεί και οφείλουμε
να έχουμε, το σεβασμό μας σαν πρώτο πολίτη
του Δήμου μας.
Επανέλαβε πάνω από δέκα φορές ποιον
εκπροσωπεί, ο κύριος τάδε, ποιον εκπροσωπεί, πόσους ψήφους πήρε και έκανε μια
τεράστια αναφορά σε προσωπικά δεδομένα
για έναν εκλεγμένο οποίος είχε το θάρρος
ή το θράσος κατά το δήμαρχο, να βγάλει
ανακοίνωση για κάτι που ομολόγησε ο ίδιος
ο δήμαρχος ότι συνέβη. Μάλιστα έδωσε τον
“Καισαριανιώτικο” χαρακτηρισμό ότι έγινε
μαλ@κι@...
Για τον εαυτό του εξακολουθεί να λέει ότι είναι
δήμαρχος όλων, αρκεί να συμφωνούν μαζί
του, καταργώντας τα πραγματικά δεδομένα
των ψήφων στις εκλογές, την σύνθεση του
δημοτικού συμβουλίου που θα έπρεπε να του
το θυμίζει κάθε φορά. Δυστυχώς φτάσαμε
στο σημείο να προταθεί μια διαδικασία που

υπάρχει στον Νόμο και στον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ώστε
να παρθεί απόφαση για τη συμπεριφορά του
δημάρχου και να αναγκαστεί να ανακαλέσει ή
να διορθώσει τα όσα είχε πει ήδη. Στη συζήτηση αυτή, που με αυθαιρεσίες του προέδρου
του δημοτικού συμβουλίου δεν ολοκληρώθηκε ως όφειλαν, χαρακτήρισαν κι άλλο μέλος
του δημοτικού συμβουλίου με απαράδεκτους
χαρακτηρισμούς και όταν ζητήθηκε ο λόγος
και πάλι με ευθύνη του προέδρου, ολοκλήρωσε τη συζήτηση χωρίς ψηφοφορία, χωρίς
να δοθεί ο λόγος επί προσωπικού που ο
δήμαρχος προκάλεσε. Τελικά, τρεις από τις
τέσσερις παρατάξεις της αντιπολίτευσης αποχώρησαν και με εντυπωσίασε το γεγονός ότι
κατά τις τοποθετήσεις η κυρία Παραγιού που
ουσιαστικά συμφωνούσε με τις άλλες παρατάξεις, στο τέλος παρέμεινε στην διαδικασία για
άγνωστους και ακατανόητους λόγους σε μένα.
Στα θετικά το γεγονός ότι οι οπαδοί του σκληρού ροκ που επιλεγεί ο Δήμαρχος λιγοστεύουν
και είχαμε μια μόνο κα με πολλά απωθημένα
να επικροτεί τα όσα έβλεπε στο YouTube.
Πρόταση στον δήμαρχο, να αφιερώσει χρόνο
και να ξαναδεί τα βίντεο των συνεδριάσεων.
Πρόταση προς τις παρατάξεις, εφαρμογή της
παράγραφος 2. του άρθρου 74 του Ν 4555
19-7-2018 για σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου.
2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε
συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία
αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική
ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο
(1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού
των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία
περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία
αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
……………………………………
Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο
μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της
αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση
εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η
σύγκλησή του.
3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα
δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο,
μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το
αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Επόπτη
Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία
του άρθρου 234 του παρόντος.
Καισαριανιώτης με άποψη

Καισαριανή
ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δυο χρόνια χαμένα…

βάζοντας πλάτη στον αντικομμουνισμό

Έ

χουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από την
ανάληψη της δημοτικής αρχής από τον
κ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ. Μια δημοτική αρχή
που υποστηρίχτηκε σχεδόν από το σύνολο των
πολιτικών δυνάμεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Η καθημερινότητα, η ζωή και τα προβλήματα
που προκύπτουν στην πόλη μας, αναδεικνύουν
ότι αυτή η δημοτική αρχή κινείται στον ίδιο
δρόμο με όλες τις αντεργατικές πολιτικές της
κυβέρνησης.
Η κατάσταση στον δήμο σε όλους τους τομείς
έχει χειροτερεύσει. Είναι χαρακτηριστικό το
πρόβλημα που προκύπτει, μπαίνοντας στα γεμάτα στο καλοκαίρι και διανύοντας μια ακόμα αντιπυρική περίοδο, ότι ακόμα δεν έχουν μαζευτεί
τα κλαδιά από τον χιονιά που βρίσκονται στα
πάρκα της πόλης δημιουργώντας τεράστιους
κινδύνους πυρκαγιάς.
Η οικονομική κατάσταση του δήμου επίσης
έχει κατά πολύ χειροτερεύσει. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο ταμείο του
Δήμου στις 31 Μαρτίου βρίσκονται 644.000,
εκ των οποίων 300.000 ευρώ είναι η προκαταβολή που έχει πάρει η Δημοτική Αρχή
του Κ. Βοσκόπουλου από την κρατική χρηματοδότηση που προοριζόταν για το Δήμο μας
το 2021! Τα ταμειακά διαθέσιμα που είχε η
Λαϊκή Συσπείρωση στο αντίστοιχο τρίμηνο του
2019 όταν ήταν στη διοίκηση του Δήμου ήταν
1.300.000 ευρώ.
Η κατακόρυφη πτώση δεν οφείλεται στην
πραγματοποίηση έργων στην πόλη, άλλωστε η
απουσία τους είναι εμφανής και έχουμε κάνει
τεκμηριωμένη κριτική. Η μείωση στα ταμειακά
διαθέσιμα οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση των χρημάτων που δίνονται για μισθούς
αντιδημάρχων και συμβούλων. Συγκεκριμένα,
κυμαίνονται στις 300.000 ετησίως όταν στην
διοίκηση της Λαϊκής Συσπείρωσης δεν ξεπερνούσαν τις 125.000 ευρώ τον χρόνο. Άλλος ένας
λόγος είναι ότι αντί η Δημοτική Αρχή να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δήμου για την μελέτη
και πραγματοποίηση έργων, καθώς έχουν την
δυνατότητα και την αντίστοιχη πείρα, επιλέγει
να προχωράει στην απευθείας ανάθεση σε
«ημέτερους».
Ακούμε να λέει η δημοτική αρχή ότι για τη μείωση των εσόδων ή τα αυξημένα έξοδα φταίει ο
Covid-19. Εδώ η ίδια η πραγματικότητα έρχεται
και τους διαψεύδει για μια ακόμα φορά, καθώς
όλα αυτά καλύφθηκαν από τις έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις.
Η πολιτική αυτή που ακολουθούν αντικειμενικά στερεί από την καθημερινότητα του δήμου
αναγκαία έσοδα για παρεμβάσεις που είναι
αναγκαίες.
Τα έργα τα οποία εκτελέστηκαν αυτή την περίοδο, όπως για παράδειγμα στις παιδικές χαρές,
καθώς και αυτά που βρίσκονται στην τελική
φάση να αρχίσουν όπως το ΚΗΦΗ (Κέντρο
Φροντίδας Ηλικιωμένων) είναι έργα που έχουν
εγκριθεί όταν η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν δημοτική αρχή. Ακόμα και οι διακηρύξεις τους για το
Σκοπευτήριο και την ανάπλαση του βασίζονται
στην προσπάθεια της Λαϊκής Συσπείρωσης,
αφού με τις δικές μας ανυποχώρητες ενέργειες
έφυγε η σκοπευτική εταιρεία και αποδόθηκε
οριστικά το Σκοπευτήριο στο λαό της πόλης το

2017 και το 2018 έκλεισε οριστικά το ζήτημα
με την δικαστική διαμάχη υπέρ του δημοσίου
και του δήμου. Μεγάλος απών στους αγώνες
του λαού της πόλης μας, ακόμα και την ημέρα
που η Σκοπευτική μάζευε μια και καλή όλα της
τα πράγματα ήταν ο κ. Βοσκόπουλος. Λέει η
Δημοτική Αρχή ότι χάρη σε αυτήν θα ενταχθεί το
Σκοπευτήριο στο πρόγραμμα Τρίτσης, στο οποίο
συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι. Δεν λένε όμως ότι
η μελέτη που κατέθεσαν είναι πιστή αντιγραφή
που είχε γίνει από τη Λαϊκή Συσπέιρωση.
Καμία μέριμνα για τα σχολεία της πόλης. Στην
περίοδο της διοίκησης της Λαϊκής Συσπείρωσης
δόθηκαν πάνω από 1.300.000 για σοβαρές επισκευές στα σχολεία από χρήματα που κερδήθηκαν με αγώνες τόσο από την ΚΤΥΠ όσο και από
την Περιφέρεια. Η σημερινή διοίκηση όχι μόνο
δεν διεκδίκησε χρηματοδότηση αλλά και από
την χρηματοδότηση που δίνεται για παρεμβάσεις στα σχολεία δεν την αποδίδει όλη.
Δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο στο ξήλωμα των εργασιακών σχέσεων ταυτιζόμενοι με την πολιτική
της κυβέρνησης. Προχωρούν στην δημιουργία
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ … στην ΚΕΔΗΚ αλλά και στον πολιτισμό με απαράδεκτες σχέσεις εργασίας που
στην ουσία πρόκειται για υπενοικίαση εργαζόμενων. Η ίδια η διαδικασία που περιέγραψε η
διοίκηση, προβλέπει την κατάτμηση της απευθείας ανάθεσης σε μία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. τριών (3)
ξεχωριστών ετήσιων συμβάσεων των 74.000
ευρώ. Παραπέμπει σε πλήθος σκανδαλωδών
παρόμοιων συμβάσεων που βγαίνουν κατά
διαστήματα στο φως της επικαιρότητας και
θυμίζει στην αδιαφάνεια και τις πελατειακές
σχέσεις που γνώρισε η Καισαριανή πριν το
2015.

και την πλειοψηφία, κατάργησαν την δωρεάν
πρόσβαση στην ΑΙΟΛΙΑ από την Δευτέρα έως
την Πέμπτη, που ήταν δωρεάν και όλος ο λαός
της πόλης μας το περιμένει.
Ταυτιζόμενοι με την κεντρική πολιτική της Ε.Ε
για ξαναγράψιμο της ιστορίας επιχειρούν να
αλλάξουν τον χαρακτήρα του Μουσείου της
ΕΑΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ σε ένα μουσείο που θα τα έχει όλα.
Έχουν υποβαθμίσει τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Όσοι έχουν την αντοχή
να το παρακολουθούν νιώθουν απέχθεια για
την συμπεριφορά τους. Εκμεταλλευόμενοι την
πανδημία και το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις
γίνονται με τηλεδιάσκεψη, καταφεύγουν σε
επιθέσεις κατά όλων των εκπροσώπων της
αντιπολίτευσης, καταστρατηγούν το δικαίωμα
να αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο για τον
τρόπο λειτουργίας του.

Κάποιες ιδιαίτερες…«επιδόσεις»

Ιδιαίτερες είναι οι «επιδόσεις» του κ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ στον αντικομμουνισμό, την
προσβολή της ιστορίας της πόλης και των κατοίκων της προκειμένου να ικανοποιήσει τις πιο
αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις που έβαλαν
πλάτη για να εκλεγεί δήμαρχος.

Ο λαός της πόλης με την στάση του πρέπει να
βάλει τέλος στην αλαζονεία και τις πρακτικές
που συνεπάγονται.
‘Όλο το προηγούμενο διάστημα η Λαϊκή
Συσπείρωση κινήθηκε με άξονα την προώθηση μέτρων που υπηρετούν τις ανάγκες των
δημοτών, ιδιαίτερα αυτών που θίγονται από τις
αντιλαϊκές πολιτικές.
Στάθηκε απέναντι στις πολιτικές που θίγουν τα
δικαιώματα του στην παιδεία, στην εργασία, την
ποιότητα ζωής, πρωτοστατεί στην διεκδίκηση
μέτρων που ικανοποιούν τις σύγχρονες λαϊκές
ανάγκες.
Για αυτό και στάθηκε απέναντι στην πολιτική
που ακολουθεί η δημοτική αρχή.
Παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία
δεν υπέστειλε την σημαία των αγώνων και των
διεκδικήσεων. Αυτή μας η στάση ενοχλεί την
δημοτική αρχή και για αυτό είμαστε στο στόχαστρο της πιο αισχρής επίθεσης.
Η ιστορία αυτής της πόλης έχει πολλές σελίδες
γραμμένες από τη δράση μας, οι κομμουνιστές
έχουν βάλει την σφραγίδα τους στις μεγάλες κατακτήσεις και τους μεγάλους αγώνες.
Δεν λύγισαν σε πολύ δύσκολες περιόδους και
σίγουρα δεν πρόκειται να λυγίσουν τώρα.

Οι φορείς-εχθροί

Εχθρεύονται τους φορείς της πόλης γιατί διεκδικούν τα αυτονόητα. Οι επιθέσεις στο Σύλλογο
Εργαζόμενων του δήμου, στον Μικρασιατικό
Σύλλογο και τώρα στην Ένωση Γονέων και
Κηδεμόνων με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, εκφράσεις πεζοδρομίου, στοχοποίηση
προσώπων αλλά και προβοκάτσιες όπως η
στοχοποίηση της Ένωσης Γονέων για φθορές
στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, αποτελούν
τέτοιο δείγμα. Ο λόγος είναι σαφής. Όποιος
κάνει κριτική για τις επιλογές τους είναι εχθρός.
Δείχνουν με γλαφυρό τρόπο με ποιον είναι, τι
συμφέροντα υπηρετούν και για την δημοτική
αρχή εχθρός είναι ο λαός της πόλης και οι
δίκαιες διεκδικήσεις του.
Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα έχουν
ανάγκη από ένα δήμο που θα στέκεται δίπλα
του, στις αγωνίες και στις διεκδικήσεις του και
ΟΧΙ ΔΗΜΟ ο οποίος θα είναι το μακρύ χέρι της
κεντρικής εξουσίας.
Προωθούν την ανταποδοτικότητα παντού προωθώντας το αντιδραστικό επιχείρημα «όποιος
πληρώνει σέβεται». Στην πράξη αδιαφορούν
για τη στήριξη και το δικαίωμα όσων πλήττονται
από την κρίση και αδυνατούν να ανταποκριθούν.
Σε αυτή την κατεύθυνση επιχείρησαν να βάλουν
αντίτιμο στο πνευματικό κέντρο και χάρη στην
παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης απετράπη. Με απόφαση τους στην ΚΕΔΗΚ, όπου έχουν
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Aπόψεις
Της Ειρήνης Στασινού

Της Κατερίνας Καπαξίδη

Φιλόζωος ή αλλιώς…
φιλάνθρωπος

Η διαχείριση της υγειονομικής
κρίσης από τον Δήμο Ζωγράφου

«Τ

α αδέσποτα σκυλιά δεν
πέφτουν από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα της
τεμπελιάς, της αδιαφορίας και της
άγνοιας μιας σκληρής και άρρωστης
κοινωνίας. Όταν γίνουν λοιπόν πρόβλημα, αυτό οφείλεται στην άγνοια
μας και στην έλλειψη συμπόνιας»,
έλεγε ο Μαχάτμα Γκάντι.
Η απαίσια συμπεριφορά ορισμένων απέναντι στα ζώα, πολλές
φορές κρύβει την πραγματική τους
στάση που κατά βάθος επιθυμούν
να έχουν και στους συνανθρώπους
τους. Ουσιαστικά φιλόζωος σημαίνει
και φιλάνθρωπος και το επιχείρημα
ότι ‘εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, γιατί
ασχολείστε με τα ζώα’, αποδεικνύει
τελικά πόσο απάνθρωποι μπορεί να
είναι ορισμένοι.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί η σπουδαιότητα των ανθρώπων
που προσφέρουν εθελοντικά για την
στήριξη των αδέσποτων ζώων και
πολλές φορές από το υστέρημά τους
δείχνοντας έτσι την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στους τετράποδους
φίλους μας. Δυστυχώς, η περίοδος

σε κακούργ η μ α ,
καθώς και
για τα ζώα
συντροφιάς
σχετικά με
την εκτροφή τους, την
αναπαραγωγή τους και την υιοθεσία, όπου
θα ελέγχονται οι ιδιοκτήτες μέσω
ηλεκτρονικής ταυτότητας, ώστε να
μην εγκαταλείπει κανείς ανεύθυνος
στους δρόμους το κατοικίδιό του.
Επισήμανε ακόμη και την υλικοτεχνική ενίσχυση και προσωπικό στους
Ο.Τ.Α., προκειμένου να μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες
για στήριξη όλων των αδέσποτων.
Με αφορμή την μεγάλη αγάπη που
έχω για τα ζώα, διότι έχω κι εγώ την
τετράποδη φίλη μου (σκυλίτσα) την
Ρόζα, θεωρώ εξαιρετική την κίνηση
του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στο καταφύγιο Φιλοζωικής
Ένωσης Ηλιούπολης, όπου υιοθέτησε έναν αδέσποτο σκύλο και τον έχει
μόνιμο κάτοικο Μαξίμου, δίνοντας

Η περίοδος του Κορωνοϊού δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις φιλοζωικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχουν πόροι για σίτιση και στείρωση των αδέσποτων.
του κορωνοϊού δημιούργησε σημαντικά πρακτικά προβλήματα στις
φιλοζωικές οργανώσεις, είτε λόγω
απαγόρευσης κυκλοφορίας, είτε
λόγω αναστολής εργασίας και μείωσης παράλληλα των εισοδημάτων, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πόροι
για σίτιση και στείρωση των αδέσποτων. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση των παραπάνω επιβάλλεται
η συνεργασία του κράτους με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, των φιλοζωικών οργανώσεων και των πολιτών.
Ασχέτως λοιπόν πολιτικών πεποιθήσεων πρέπει να συγχαρούμε τον
Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη
για την μετατροπή του αδικήματος
της κακοποίησης και του βασανισμού των ζώων από πλημμέλημα

έτσι το καλό παράδειγμα και προτρέποντας τους πολίτες να ανοίξουν
την αγκαλιά τους και να σώσουν ένα
αδέσποτο δίνοντάς του αγάπη, την
οποία και θα πάρουν πίσω και με το
παραπάνω. Κλείνοντας, καλό είναι
να δοθεί έμφαση στο πόσο σημαντική είναι η διάσωση των αδέσποτων
και κυρίως να διδάξουμε στα μικρά
παιδιά πόσο σημαντική είναι η φροντίδα ενός αδέσποτου σκύλου και ο
σεβασμός προς τα ζωάκια.
Η Ειρήνη Στασινού είναι ιδιωτική
υπάλληλος, απόφοιτη βρεφονηπιοκόμος.
Αναπλ. μέλος Δευτεροβάθμιας
Δήμου Ζωγράφου.

Η

πανδημία του κορωνοϊού επιβάλλει στους Ο.Τ.Α.
ανασχεδιασμό της στρατηγικής δράσης και προτεραιοποίηση πρακτικών, με στόχο την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής υγειονομικής κατάστασης. Συνυπολογίζοντας ότι η πανδημία προστέθηκε
στην πολύχρονη οικονομική κρίση, καταλαβαίνουμε
ότι οι Ο.Τ.Α. σηκώνουν τεράστιο βάρος εγκαλούμενοι
να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των
υπηρεσιών τους.
Στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Ζωγράφου μέσα από πλήρη
αξιοποίηση ιδίων πόρων και έκτακτων κρατικών και
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, στόχευσε σε πολλαπλά επίπεδα στήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και της κοινοτικής αλληλεγγύης.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας εντατικοποιήθηκαν με
συνεχείς απολυμάνσεις δρόμων, πεζοδρομίων, κάδων,
δημοτικών κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων καθώς και
των δημοτικών λεωφορείων.
Το κέντρο υγείας Ζωγράφου οργανώθηκε άμεσα σε
εμβολιαστικό κέντρο με ταχύτατη καταβολή ποιοτικών
υπηρεσιών από το ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό, υπαλληλικό και βοηθητικό προσωπικό. Παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα δωρεάν rapid
tests ανίχνευσης κορωνοϊού σε διάφορα σημεία του
δήμου μας (πλατείες, Κ.Υ., δρόμους), ενώ διοργανώθηκαν επιπλέον δράσεις αιμοδοσίας.
Το διαδίκτυο εντάχθηκε ως εργαλείο στην υπηρεσία
ενημέρωσης των δημοτών για ιατρικά θέματα (οδηγίες
φυσικής προστασίας και ψυχολογικής διαχείρισης, ενημερωτικές καμπάνιες, διαδικτυακά σεμινάρια πρώτων
βοηθειών, αγωγής υγείας, κ.ά.). Παρόμοια το κοινωνικό φροντιστήριο συνέχισε τη λειτουργία του μέσα από
διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά και οι μικροί μας συνδημότες μπόρεσαν να ενασχοληθούν με δραστηριότητες
που προσφέρθηκαν στο youtube κανάλι του δήμου.
Μέσω διαδικτυακών εφαρμογών περιηγηθήκαμε πολιτιστικά σε εκθέσεις και εκδηλώσεις του μουσείου
Γουναρόπουλου και απολαύσαμε μουσικές συναυλίες
και παραστάσεις. Επιπλέον οργανώθηκε και η πρωτότυπη δράση του μουσικού λεωφορείου που γέμισε
ηχόχρωμα την πόλη μας στη διάρκεια του καρναβαλιού.
Στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών, τέθηκε σε
εφαρμογή πλατφόρμα online ραντεβού για τις δημοτικές υπηρεσίες, για την αποφυγή συνωστισμού με
πρωταρχικό γνώμονα την προστασία των δημοτών.
Σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις τηρήθηκαν με
αυστηρότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα υποδοχής
συγκεκριμένου προβλεπόμενου αριθμού ατόμων, θερμομέτρησης στην είσοδο, διάθεσης αντισηπτικών στους
χώρους, προστασίας δημοτικών υπαλλήλων με χορήγηση κατάλληλου εξοπλισμού.
Όσον αφορά στη στήριξη των ευπαθών ομάδων, πραγματοποιήθηκαν διανομές δωρεάν προϊόντων ΤΕΒΑ,

διοργάνωθηκε διανομή
γευμάτων, ιδρύθηκε η υπηρεσία «είμαστε δίπλα σου»
και ενισχύθηκε με προϊόντα το κοινωνικό παντοπωλείο. Βάσει του νομοθετικού πλαισίου απαλλάχθηκαν (για το διάστημα που
έπαυσε η λειτουργία των
σχολικών μονάδων) από
τα τροφεία οι οικογένειες
που έχουν παιδιά σε παιδικούς σταθμούς και από
την καταβολή μισθωμάτων οι μισθωτές των σχολικών
κυλικείων, ενώ προβλέφθηκε και διακανονισμός προς
διευκόλυνση αποπληρωμής παλαιότερων χρεών.
Σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων, ο δήμος μας,
προσέφερε πλήρη ενημέρωση και απρόσκοπτη λειτουργία πλατφορμών σχετικά με προγράμματα (ΕΣΠΑ,
περιφέρειας) ρύθμισης οφειλών, ενίσχυσης επιχειρήσεων πληγέντων από τον covid19, απαλλαγής από τα
δημοτικά τέλη. Περαιτέρω ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με μείωση μισθωμάτων στα δημοτικά ακίνητα και
παραχώρηση επιπλέον τετραγωνικών για τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους στα καταστήματα
εστίασης.
Αν και η πανδημία αποτέλεσε ανασχετικό παράγοντα
για την εκπόνηση αθλητικών δράσεων, οι δημοτικοί
αθλητικοί χώροι παρέμειναν ανοιχτοί στο κοινό (τις
περιόδους που ορίστηκαν στη βάση κρατικών αποφάσεων), κατόπιν ραντεβού σε σχετική πλατφόρμα και με
αυστηρή τήρηση υγειονομικών κανόνων. Επίσης παραχωρήθηκαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου για
την προπόνηση της εθνικής ομάδας καράτε κωφών.
Η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από το δήμο
Ζωγράφου, είναι το αποτέλεσμα πολύπλευρου σχεδιασμού, που στηρίζεται σε αίσθημα ευθύνης και συμπαράστασης, μέσα από στοχευμένη στρατηγική ολιστικής
αντιμετώπισης, με συντονισμό υπηρεσιών, γρήγορα
αντανακλαστικά και προσανατολισμό στο συμφέρον των
δημοτών.
Ευελπιστούμε, με το δήμο μας ως ασπίδα προστασίας
απέναντι στην κρίση, με τους εργαζόμενους στην πρώτη
γραμμή να ανταπεξέρχονται επάξια στις πιεστικές συνθήκες, με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
και το συνολικό εμβολιασμό, να ξεπεράσουμε την
σημερινή κατάσταση και να ανακτήσουμε την ποιότητα
ζωής που μας αξίζει.
Η Κατερίνα Καπαξίδη είναι πολιτικός επιστήμονας/διεθνολόγος, MSc Διαχείρισης Πολιτισμικών Μονάδων,
υπ. MSc Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
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Πολιτισμός
ΒΙΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Μια ξενάγηση στο Ελβετικό σαλέ του Ζωγράφου

Τ

ην ιστορία της Βίλας «Μαρίκα Κοτοπούλη» που αποτελούσε εξοχική κατοικία της αείμνηστης ηθοποιού,
παρουσίασε ο Δήμαρχος Ζωγράφου Βασίλης Θώδας
στην ΕΡΤ 1.
Όπως είπε ο κ. Θώδας, «η Βίλα Κοτοπούλη συνδέεται με την
αρχή της δημιουργίας του οικισμού του Ζωγράφου. Μέχρι το
1926 είχαν χτιστεί οι πρώτες εξοχικές κατοικίες στην περιοχή
μας και το 1929 αποκόπτεται από τον Δήμο Αθηναίων και γίνεται
κοινότητα.
Το 1908 ο Γιώργος Χέλμης, θεατρικός επιχειρηματίας της εποχής, άρχισε να χτίζει το υπόγειο και το ισόγειο της Βίλας και το
1923 το δώρισε στην αγαπημένη του σύζυγο, την εμβληματική
ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη. Η ίδια, το 1926 χτίζει τον α’ όροφο
και τη σοφίτα».
«Η Βίλα Μαρίκας Κοτοπούλη έχει γίνει σημείο αναφοράς για
την πόλη μας. Η Μαρίκα Κοτοπούλη έμενε στην Πλατεία Μαβίλη
και χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη κατοικία για εξοχική και
στιγμές χαλάρωσης. Πριν από 100 χρόνια, από αυτό εδώ το
σημείο έβλεπε τη θάλασσα. Σε αυτόν τον χώρο γίνονταν πολλές
δεξιώσεις με πολιτικούς, ηθοποιούς και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών της εποχής. Είναι πάρα πολύ όμορφο το
ξυλόγλυπτο που διακοσμεί τη Βίλα Κοτοπούλη. Από το 1960 έως
το 1989 η Βίλα Κοτοπούλη στέγαζε το Α.Τ. Ζωγράφου. Το 1989
έγινε Μουσείο και σήμερα φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενα της
ηθοποιού, φωτογραφικό υλικό καθώς και εκθέσεις Ελλήνων
ζωγράφων. Στη Βίλα Κοτοπούλη τελούνται πολιτικοί γάμοι, ενώ

Το υπέροχο και ιδιαίτερο αυτό οικοδόμημα είναι ένα αξιόλογο
δείγμα εξοχικής κατοικίας της δεκαετίας του 1920, καθώς άρχισε να κτίζεται το 1918 και ολοκληρώθηκε το 1923 ή 1926.
Πρόκειται για ένα διώροφο τετραγωνισμένο κτίριο με καρφωτά
παραθυρόφυλλα. Εντυπωσιάζουν η στέγη με τη μεγάλη κλίση
σε απομίμηση ελβετικού chalet, τα ξύλινα μπαλκόνια και η διάτρητη διακόσμηση σε όλα σχεδόν τα ξύλινα δομικά στοιχεία στον
εσωτερικό, αλλά και τον εξωτερικό διάκοσμο της οικίας.
Όλες οι ξύλινες κατασκευές του κτιρίου είναι χειροποίητες από
τον καλλιτέχνη Ιωακείμ. Το υπόγειο του κτιρίου είχε χτιστεί το
1908 από τον θεατρικό επιχειρηματία Γιώργο Χέλμη, ο οποίος
το έκανε γαμήλιο δώρο αργότερα στη διάσημη ηθοποιό και
σύζυγό του.
γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων», πρόσθεσε.
Ο κ. Θώδας αναφέρθηκε στην πρόθεση του Δήμου Ζωγράφου
να φιλοτεχνηθεί προτομή της ηθοποιού στην είσοδο της Βίλας,
ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μεγάλη ηθοποιό. «Θέλουμε προτομή της Μαρίκας Κοτοπούλη να τοποθετηθεί στην είσοδο της
Βίλας, να αποδίδεται τιμή τρόπον τινά στο πρόσωπο και να έχουν
οι επισκέπτες εικόνα της φυσιογνωμίας της κορυφαίας καλλιτέχνιδος », τόνισε ο Δήμαρχος Ζωγράφου.

Σημείο αναφοράς

Τις ίδιες μέρες που ο Δήμαρχος κ. Θώδας ξεναγούσε τους τηλεθεατές της ΕΡΤ 1 σε αυτό το Ζωγραφιώτικο κόσμημα, ένα άλλο
μέσο, η iefimerida.gr, πρόσθετε μια ακόμη «ψηφίδα» στο λήμμα
βίλα Κοτοπούλη:
«Η βίλα Κοτοπούλη αποτελεί σημείο αναφοράς της περιοχής του
Ζωγράφου, καθώς εδώ και πάνω από έναν αιώνα στέκεται επιβλητικά στη συμβολή των οδών Αλ. Παναγούλη (τέως Βασιλέως
Γεωργίου) και Υπολοχαγού Θ. Καββαθά.
Πρόκειται για τη θερινή κατοικία της σπουδαίας Ελληνίδας
ηθοποιού του 20ού αιώνα Μαρίκας Κοτοπούλη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το 1887. Ήταν ένα από τα ελάχιστα σπίτια της
περιοχής -περίπου εκατό- τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα του
οικισμού με την ονομασία Ζωγράφου, από τον Ιωάννη Ζωγράφο,
πολιτικό, καθηγητή πανεπιστημίου και μεγαλοϊδιοκτήτη της
περιοχής. Εκείνα τα πρώτα σπίτια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως
ως εξοχικά των Αθηναίων.

Η βίλα Κοτοπούλη αποτέλεσε σημείο αναφοράς όχι μόνο του
πολεοδομικού ιστού της περιοχής, αλλά και κέντρο συνάντησης
της πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας της εποχής.
Στη βίλα, εκτός από ξεκούραση, μελέτη και διαλογισμό, η αείμνηστη ηθοποιός οργάνωνε δεξιώσεις και παραστάσεις. Πολλοί
σημαντικοί καλλιτέχνες της εποχής είχαν παρελάσει από τη
βίλα, όπως ο Β. Λογοθετίδης, ο Μ. Μυράτ, ο Δ. Ροντήρης, η Γ.
Βασιλειάδου, οι αδερφές Καλουτά, καθώς και η Μ. Μερκούρη.
Σήμερα, το στολίδι της περιοχής έχει μετατραπεί σε μουσείο
(Μουσείο Μαρίκας Κοτοπούλη) όπου στεγάζεται η Πινακοθήκη
του δήμου Ζωγράφου, ενώ συχνά φιλοξενούνται εκθέσεις, καλλιτεχνικές και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Στο ισόγειο
της βίλας βρίσκονται οι χώροι υποδοχής όπου οποίο τελούνται
οι πολιτικοί γάμοι, καθώς επίσης η κουζίνα, η τραπεζαρία και το
καθιστικό. Στο ίδιο επίπεδο υπάρχει και το χαμάμ.
Η Μαρίκα Κοτοπούλη πέθανε στις 14 Απριλίου 1954. Το σπίτι της
ηθοποιού άλλαξε χρήση αρκετές φορές: κατά την περίοδο της
γερμανικής κατοχής, το σπίτι επιτάχθηκε. Στη συνέχεια στέγασε
το Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Ζωγράφου και εν τέλει ο δήμος
Ζωγράφου το εγκαινίασε το 1990 πρώτα ως Μουσείο Μαρίκας
Κοτοπούλη και αργότερα, το 2019, ως Δημοτική Πινακοθήκη,
ενώ έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο νεότερο μνημείο με
απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού.
Η βίλα Κοτοπούλη έδωσε το όνομά της στη στάση λεωφορείων
των αστικών συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ), στη λεωφόρο Στρατάρχου
Παπάγου, σε κοντινή απόσταση από το Μουσείο Κοτοπούλη.»

Μεταξύ ουρανού και γης
Καρέας: Εκδήλωση μνήμης
για την Γενοκτονία του Πόντου στο Μουσείο Γουναροπούλου

Τ

Τ

ην Τετάρτη 19 Μαΐου, ημέρα τιμής και μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού, στην Πλατεία Πόντου, πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Συλλόγου
Ποντίων Καρέα Βύρωνα, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, στο μνημείο που
δημιουργήθηκε πρόσφατα εκεί, με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης, οι αντιδήμαρχοι Μιχάλης Καραγιάννης και Χρήστος Σπυρόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αλέξης
Σωτηρόπουλος (επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ελπίδας»), Νεκτάριος Αποστολάκης,
Βασίλης Δεμπόνος, Βασίλης Μουντοκαλάκης, Γιώργος Ντόβολος, Θανάσης Οικονόμου, ο
Πάνος Τριγάζης, ο πρώην αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζούμπος και η Πρόεδρος του Συλλόγου
Ποντίων Συμέλα Αντωνιάδη.
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ο Μουσείο Γ.
Γουναρόπουλου
και η Ένωση
Ελλήνων Χαρακτών
παρουσιάζουν
την
έκθεση της Japan
Print Society (Ένωση
Ιαπώνων Χαρακτών)
«Μεταξύ
ουρανού
και γης. Σύγχρονη
Ιαπωνική Χαρακτική».
Η έκθεση αποτελεί τον
ιαπωνικό πόλο της καλλιτεχνικής ανταλλαγής
ανάμεσα στην Ένωση
Ελλήνων Χαρακτών
και την Japan Print
Society: Ενώ πενήντα ένας Ιάπωνες χαράκτες θα παρουσιάζουν τα έργα τους στο Μουσείο
Γ. Γουναρόπουλου, στην Αθήνα, είκοσι έξι Έλληνες χαράκτες θα παρουσιάζουν τη δουλειά
τους στο εμβληματικό εργαστήριο παραγωγής χειροποίητου χαρτιού Washi-no-Sato στη
Σαϊτάμα και στο Μητροπολιτικό Μουσείο του Τόκιο. Η ανταλλαγή αυτή εντάσσεται σε ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών για τη διεθνή προβολή της σύγχρονης
ελληνικής χαρακτικής σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού.
Διάρκεια έκθεσης: 18 Μαΐου - 17 Ιουλίου 2021

Πολιτισμός
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ

10 βιβλία για το καλοκαίρι

Τ

α βιβλία μας ταξιδεύουν, διευρύνουν
τους ορίζοντες μας και μας εισάγουν
σε νέους πνευματικούς κόσμους. Τα
βιβλία άλλωστε είναι ένα παράθυρο στον
κόσμο. Δεν είναι απλά ένα χόμπι αλλά
ανάγκη, όπως η τροφή και το νερό και οι
βιβλιόφιλοι το γνωρίζουν καλά αυτό. Η
καλλιέργεια της ψυχής και του νού είναι
λύτρωση και διέξοδος από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Αναβαθμίζεις τον
εσωτερικό σου κόσμο και γίνεσαι ψυχικά πλούσιος, συναισθηματικά ώριμος με
μεγαλύτερη αντίληψη και ενσυναίσθηση.
Σε ένα κόσμο που τον κατακλύζει το
Διαδίκτυο και οι εύπεπτες μορφές ψυχα-

γωγίας, αρκετοί άνθρωποι επενδύουν
στην ανάγνωση και τη συλλογή βιβλίων. Η σχέση με το βιβλίο είναι μοναδική
για τον καθένα και όπως έλεγε ο Amos
Bronson Alcott «ένα καλό βιβλίο είναι
αυτό που το ανοίγεις με προσδοκία και το
κλείνεις με κέρδος». Πόσοι άνθρωποι θα
θέλανε να ζήσουν μέσα σε βιβλιοθήκες;
Ίσως το απόλυτο όνειρο των φανατικών
βιβλιοφάγων. Λένε πως εκεί βρίσκεται
η μνήμη της ανθρωπότητας, βιβλία με
αξιομνημόνευτα γεγονότα κι επιτεύγματα. Οι πολύτιμες γνώσεις που προσφέρουν καθώς μας φέρνουν σε επαφή με
μεγάλα ιστορικά, πολιτικά και πνευματικά πρόσωπα προάγουν την ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας.
Και η φαντασία; Δε θα μπορούσαμε να
αναφερθούμε στα βιβλία και να μην στοχεύσουμε στη δύναμη που έχει η φαντασία
μας να χτίζει ολογραμματικά μέσα απο τις
λέξεις νοερά οικοδομήματα και άυλους
κόσμους. Απο μικρά παιδιά η φαντασία μας
ήταν έμφυτη και δημιουργική, στην πορεία
της ενηλικίωσης μας χάνουμε σιγά σιγά
τούτο το ιδιαίτερο χάρισμα. Ευτυχώς, τα
βιβλία μας βοηθούν να την αναπτύξουμε,
να την μεγενθύνουμε και γιατί όχι να χρει-

αστεί κάποιες φορές να την τιθασεύσουμε.
Το διάβασμα θεωρείται αγχολυτικό, το
2009 σε μια έρευνα του πανεπιστημίου
του Sussex της Μεγάλης Βρετανίας κατέληξε στο συμπέρασμα οτι η ανάγνωση
ενός βιβλίου μπορείνα ρίξει τα επίπεδα
άγχους μέχρι και 68%. Περισσότερο απο
ότι να ακούσει κάποιος μουσική ή να
κάνει έναν περίπατο. Αρκούσαν μόλις έξι
λεπτά συγκέντρωσης στην πλοκή της ιστορίας για να φτάσει το σώμα σε σταδιακή
χαλάρωση. Καθώς λοιπόν το καλοκαίρι
έρχεται και η απόλυτη χαλάρωση για τους
περισσότερους απο εμάς συμβαδίζει με τη
συγκεκριμένη εποχή καλό θα είναι μαζί με
την επιλογή του καλοκαιρινού προορισμού
μας να επιλέξουμε και κάποια βιβλία όπου
θα μας συντροφεύσουν στις διακοπές.
Επέλεξα λοιπόν δέκα υπέροχα αναγνώσματα για κάθε γούστο και διάθεση και σας
τα προτείνω.

1. Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες,
Ντέλια Όουενς (εκδ. Δώμα)
2. Στη γη της αιώνιας θλίψης,
Γιάννης Κυζιρόπουλος (εκδ. Πνοή)
3. Καταραμένες ιστορίες,
Ευάγγελος Ιωσηφίδης (εκδ. Ελκυστής)
4. Γράμματα στη Χιονάτη,
Ευγενία Φακίνου (εκδ. Καστανιώτη)
5. Ατελή Αγάλματα,
Κωνσταντίνος Μαρούγκας (εκδ. Πνοή)
6. Η Φάρμα των ζώων,
Τζορτζ Όργουελ (εκδ. ψυχογιός)
7. Κορίτσι, Γυναίκα, Άλλο,
Μπερναντίν Εβαρίστο ( εκδ.Gutenberg)
8. Οι κόρες της Σελήνης,
Τζόχα Αλχάρθι (εκδ.Gutenberg)
9. Καρδιά δυο νούμερα μικρότερη,
Μαρία Κυριαζή (εκδ.Πνοή)
10. Ώρες κοινής ανησυχίας,
Μαίρη Κόντζογλου (εκδ. Μεταίχμιο)

Η Εύα Καραδημήτρη είναι συγγραφέας.
Το πρώτο της βιβλίο ήταν το «Ποτάμι με
τα μαύρα βότσαλα» που ανήκει στη λογοτεχνία του φανταστικού. Το μυθιστόρημα
«Όταν οι μάγισσες δακρύζουν» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή.
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