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Ποιος Δήμαρχος θα μας πει
του χρόνου τα κάλαντα;

Δύ� ο λαμπερέ� ς βραδιέ� ς με μουσική� , φως, λά� μψη και κυρί�ως με μηνύ� ματα προστασί�ας περιβά� λλοντος και εξοικονό� μησης ενέ� ργειας, διοργά� νωσε ο Δή� μος Κηφισιά� ς, για το
φετινό� ά� ναμμα των χριστουγεννιά� τικων δέ� ντρων. Η φωταγώ�γηση έ� γινε με οδηγού� ς στα πετά� λια δύ� ο αθλή� τριες του
Δή� μου μας, την μό� λις 9χρονη ποδηλά� τισσα του «Πανερυθραϊκού� », Μαριαλένα Οικονόμου, και τη Μάρβη Γιοβάνη,
αρχηγό� της γυναικεί�ας ομά� δας βό� λεϊ του Ζ.Α.Ο.Ν. Οι παιδικέ� ς φωνέ� ς της χορωδί�ας του 1ου Νηπιαγωγεί�ου Νέ� ας Ερυθραί�ας και η Παιδική� Χορωδί�α του «Βικέ� λα» υπό� τη διεύ� θυνση του μαέ� στρου Θανάση Αρβανίτη στην Κηφισιά�
έ� ντυσαν μελωδικά� τη χριστουγεννιά� τικη ατμό� σφαιρα. Ο
Ηλίας Βρεττός στη Ν. Ερυθραί�α και η Παυλίνα Βουλγαράκη στην Κηφισιά� καταχειροκροτή� θηκαν από� τους εκατοντά� δες κατοί�κους που παρακολού� θησαν τις εκδηλώ�σεις.

Λί�γο πριν κλεί�σει η χρονιά� ακού� με αρκετά� συχνά� να ψιθυρί�ζεται το ό� νομα του Βασίλη Ξυπολυτά ως υποψή� φιου για τη
διεκδί�κηση του Δημαρχιακού� θώ�κου της Κηφισιά� ς. Ο ί�διος δεν
ανοί�γει τα χαρτιά� του και περιμέ� νει, ό� πως και ο Νίκος Χιωτάκης, που εί�ναι ά� γνωστο αν αν θα διεκδική� σει ακό� μη μια φορά�
τον Δή� μο ή� θα προχωρή� σει προς την Περιφέ� ρεια. Φημολογεί�ται ό� τι και κά� ποιος ά� λλος ή� ά� λλοι από� τον χώ�ρο της Ν.Δ. προθερμαί�νουν τις μηχανέ� ς τους. Από� το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δεν έ� χει
δεί�ξει κά� ποιος προς το παρό� ν ενδιαφέ� ρον, ού� τως ή� ά� λλως ο
δή� μαρχος στην Κηφισιά� έ� χει σχεδό� ν πά� ντα μπλε χρώ�μα, ακό� μα κι αν εί�ναι ανεξά� ρτητος.
Από� τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ ό� λα δεί�χνουν ό� τι η Αγγελική Παπάζογλου με την «Κοινωνί�α Παρού� σα» θα εί�ναι και πά� λι η επί�σημη
υποψή� φια. Έχουν αρχί�σει ή� δη τις προεργασί�ας και τις συναντή� σεις για να συνά� ψουν συμμαχί�ες με πρό� σωπα και φορεί�ς.
Η μό� νη σί�γουρη πά� ντως υποψηφιό� τητα εί�ναι του νυν δημά� ρχου, Γιώργου Θωμάκου, ο οποί�ος στις αρχέ� ς του φθινοπώ�ρου
ξεκαθά� ρισε τη θέ� ση του ό� τι θα διεκδική� σει για τρί�τη φορά� τη
θέ� ση του δημά� ρχου. Πολλοί� αντί�παλοί� του στις προηγού� μενες
εκλογέ� ς συνεργά� στηκαν στην πορεί�α μαζί� του, παί�ρνοντας
θέ� σεις ευθύ� νης. Άραγε θα συνεχί�σουν μαζί� του; Οι συμμαχί�ες
την τελευταί�α χρονιά� αλλά� ζουν και ή� δη έ� χουμε προχωρή� σει
στη χρονιά� αυτή� ...
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΛΗΣ

Η Κηφισιά χρειάζεται νέα ταυτότητα και όραμα
Μ

ια σημαντική εκδήλωση για την Κηφισιά, Ερυθραία
και Εκάλη, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Τρίτης 29 Νοεμβρίου στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη,
όπου άνθρωποι των γραμμάτων και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου κατέθεσαν τους προβληματισμούς
αλλά και το όραμά τους για το μέλλον του δήμου.

Η εκδή� λωση διοργανώ�θηκε
μετά� από� πρό� σκληση του
προέ� δρου των Οδικώ�ν Συγκοινωνιώ�ν Α.Ε., Βασίλη Ξυπολυτά, ο οποί� ος έ� χοντας
διατελέ� σει δημοτικό� ς σύ� μβουλος Κηφισιά� ς, θέ� λησε να
δώ�σει το βή� μα σε σημαντικέ� ς
προσωπικό� τητες, δημοτικού� ς
συμβού� λους, προέ� δρους Συλλό� γων και δημό� τες, που θέ� λουν να συμμετέ� χουν ενεργά�
στην αναγκαί� α διαμό� ρφωση
μιας νέ� ας εικό� νας για τον
δή� μο. Κεντρικό� ς ά� ξονας των
τοποθετή� σεων στη συζή� τηση
που συντό� νισε ο δημοσιογρά� φος Δημήτρης Κοτταρίδης,
ή� ταν η αναζή� τηση ταυτό� τητας για την Κηφισιά� , που μπορεί� να βασιστεί� σε μια πληθώ�ρα ιστορικώ�ν στοιχεί�ων αλλά�
και την ανά� δειξή� της σε έ� να
σύ� γχρονο, πρά� σινο, φιλό� ξενο,
δυναμικό� και περιβαλλοντικά�
υπεύ� θυνο προά� στιο.
Ο ιστορικό� ς και πανεπιστημιακό� ς, Θάνος Βερέμης, αναφέ� ρθηκε στη συνεργασί� α του
με τον κ. Ξυπολυτά� στην κα-

λυτέ� ρευση των θεμά� των παιδεί� ας των σχολεί� ων της Κηφισιά� ς. Παρά� λληλα, επισή� μανε
ό� τι η Κηφισιά� έ� χει το δικό� της
ιστορικό� αποτύ� πωμα ως προά� στιο, αλλά� έ� χει τη δυνατό� τητα να επανατοποθετηθεί�
ως περιοχή� εντό� ς της Αττική� ς,
καθώ�ς διαθέ� τει το υπό� βαθρο
με μουσεί� α και Πινακοθή� κες.
Ωστό� σο, ό� πως τό� νισε ο κ. Βερέ� μης, απαιτού� νται και νέ� ες
ενέ� ργειες, φέ� ρνοντας ως παρά� δειγμα τη δημιουργί� α αρχαιολογικού� μουσεί� ο υ, το
οποί� ο η πό� λη αναμέ� νει, τουλά� χιστον την τελευταί�α δεκαετί� α.
Από� την πλευρά� του, ο Θαλής Πιτούλης, Μanaging
Director της McVictor &
Hamilton, υπενθύ� μισε ό� τι η
Κηφισιά� διαθέ� τει έ� να δυνατό�
ό� νομα, ωστό� σο πρέ� πει να βρει
εκ νέ� ου την ταυτό� τητά� της.
Όπως εί�πε ο κ. Πιτού� λης, τα
σημεί� α αναφορά� ς της πό� λης,
ό� πως το βαρέ� λι του τροχονό� μου και το Άλσος, που σή� μερα
αποτελεί� διά� δρομο διέ� λευσης

Ο Βασίλης Ξυπολυτάς πλαισιωμένος από τον συντονιστή
της εκδήλωσης Δημήτρη Κοτταρίδη και τον ιστορικό Θάνο Βερέμη

προς τον ηλεκτρικό� , μπορού� ν
να αποτελέ� σουν σημεί�ο σύ� νδεσης με το καινού� ριο, σύ� γχρονο, ποιοτικό� πρό� σωπο της
Κηφισιά� ς.
Στην ανά� δειξη της Κηφισιά� ς
ως πό� λου έ� λξης για ά� σκηση
επιχειρηματική� ς και επενδυτική� ς δραστηριό� τητας, για
εργασί�α και κατοικί�α αναφέ� ρθηκε ο Χάρης Βαφειάς, CEO
της Stealthgas, υπογραμμί�ζοντας ό� τι το ανθρώ�πινο κεφά� λαιο της πό� λης φεύ� γει και
απαιτεί�ται βοή� θεια προκειμέ�νου να παραμεί�νει και να εργαστεί� προς ό� φελό� ς της. Ιδιαί� τερη μνεί� α έ� κ ανε επί� σ ης
στην έ� λ λειψη καθαριό� τητας
στο προά� στιο, την κακή� ποιό� τητα των δρό� μων και τη μεγά� λη μεί� ωση της αξί� ας της
γης.
Κομβική� ς σημασί� ας εί� ναι
και η διαχεί� ριση υφιστά� μενων προβλημά� των, ό� πως τό� νισε ο κ. Σίμος Αναστασόπουλ ος , πρό� εδρος του
Συνδέ� σμου ΑΕ και ΕΠΕ, φέ� ρνοντας ως παρά� δειγμα το κυκλοφοριακό� χά� ος που απαιτεί�
λύ� σεις, ενώ� αναφέ� ρθηκε και
στο ζή� τημα των επιχειρή� σεων
που λειτουργού� ν χωρί�ς ά� δεια.
Παρά� λληλα και στο ί� διο
πλαί�σιο, αναφέ� ρθηκε από� τον
κ. Νίκο Αυλώνα, Πρό� εδρο του
Κέ� ντρου Αειφορί� ας (CSE) και

καθηγητή� του Πανεπιστημί�ου του Ιλινό� ις στο Σικά� γο, η
ανά� γκη πρά� σινης ανά� πτυξης
του προαστί� ου, η οποί� α έ� χει
καθυστερή� σει σε σχέ� σ η με
ά� λλες πό� λεις της Αττική� ς. Ως
παρά� δειγμα ανέ� φερε την ανά� γκη ανά� δειξης καινοτό� μων
μεθό� δων εναλλακτική� ς διαχεί� ρισης απορριμμά� των και
αναβά� θμισης των δρά� σεων
ανακύ� κλωσης που έ� χουν μεί�νει στά� σιμες, καθώ�ς και την
χρή� ση ΑΠΕ στον οδοφωτισμό�
αλλά� και τα δημό� σια κτί� ρια.
Κατά� τη διά� ρκεια της ενδιαφέ� ρουσας συζή� τησης, στην
οποί� α συμμετεί�χε ενεργά� και
το κοινό� , τέ� θ ηκαν σοβαροί�
προβληματισμοί� σχετικά� με
μια σειρά� ανεπί� λυτων ζητημά� των, που ταλανί� ζουν τον

δή� μο.
Ένα μεί�ζον θέ� μα, στο οποί�ο
αναφέ� ρθηκαν ό� λοι οι συμμετέ� χοντες εί�ναι αυτό� της Πολιτική� ς Προστασί� ας, λό� γω της
κλιματική� ς αλλαγή� ς και των
συνεπειώ�ν της για την πό� λη,
η οποί� α σχεδό� ν κά� θε χρό� νο
βρί� σ κεται αντιμέ� τωπη με
έ� ντονες χιονοπτώ�σεις τον χειμώ�να και τον κί�νδυνο πυρκαγιά� ς κά� θε καλοκαί� ρι. Ήταν
χαρακτηριστική� η παρέ� μβαση του Προέ� δρου των εθελοντώ�ν δασοπυροσβεστώ�ν, Κίμ ωνα Πα ν τε λ ίδη, που
κά� λεσε τις Δημοτικέ� ς Αρχέ� ς
να συνδρά� μουν το έ� ργο τους
στην προστασί� α της πό� λης.
Συμπερασματικά� , οι συμμετέ� χοντες στην εκδή� λωση κατέ� ληξαν στην ανά� γκη ενεργού� συμμετοχή� ς με ό� ραμα,
προτά� σεις, λύ� σεις και δυναμικέ� ς δρά� σεις, προκειμέ� νου η
Κηφισιά� , Ερυθραί� α και Εκά� λη
να αναβαθμιστού� ν σε έ� να ελκυστικό� προά� στιο, με ιδιαί�τερη ταυτό� τητα και έ� ντονη
εξωστρέ� φεια με έ� μφαση στη
διαρκή� εξέ� λιξή� του.
Το κά� λεσμα του Βασί� λη Ξυπολυτά� μή� πως αποσκοπού� σε
να πά� ρει ιδέ� ες για μια ενδεχό� μενη δική� του προσπά� θεια να
δώ�σει αυτή� την ταυτό� τητα
στην Κηφισιά� ;

Από αριστερά Λεωνίδας Ψυχόπαιδας, Κίμων Παντελίδης,
Βασίλης Ξυπολυτάς, Λουκία Κεφαλογιάννη και Νίκος Σαντοριναίος
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«Κλιματική Αλλαγή και Εμείς» στο Μουσείο Γουλανδρή
Στο επιβλητικό� Αί�θριο του Μουσεί�ου
Γουλανδρή� Φυσική� ς Ιστορί�ας, υπό� τον
ή� χο της μουσική� ς του Βαγγέ� λη Παπαθανασί�ου, με την εμβληματική� ΣΦΑΙΡΑ
να δεί�χνει την κί�νηση της Γης, εγκαινιά� στηκε, την Τετά� ρτη 23 Νοεμβρί�ου,
από� την Πρό� εδρο της Δημοκρατί� ας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η νέ� α
έ� κθεση «Κλιματική Αλλαγή και
Εμείς».
Εί�ναι η πρώ�τη διαδραστική� Έκθεση
για την κλιματική� αλλαγή� στην Ελλά� δα, με σκοπό� να γί� νουν αντιληπτέ� ς
στους επισκέ� πτες οι συνέ� πειέ� ς της, ο
βαθμό� ς που μας επηρεά� ζουν, αλλά� και
ο τρό� πος που ο καθέ� νας μπορεί� να βοηθή� σει. απευθύ� νεται δε σε ό� λες τις
ηλικιακέ� ς ομά� δες, με έ� μφαση στη νέ� α
γενιά� .

Στην εκδή� λωση παρουσιά� στηκε σε
επί�σημη πρώ�τη προβολή� το υπερθέ� αμα «Η Αλήθεια Κατάματα», στην αί�θουσα «Καί�τη Κυριακοπού� λου».
Μέ� σω μί�ας προβολή� ς 360 μοιρώ�ν
ερχό� μαστε πρό� σωπο με πρό� σωπο με
την κλιματική� αλλαγή� και αντικρί�ζουμε τα καταστροφικά� αποτελέ� σματα
της ανθρώ�πινης παρέ� μβασης στο φυσικό� περιβά� λλον σαν να βρισκό� μαστε
εκεί� στην πραγματικό� τητα.
Χαιρετισμό� απηύ� θυναν η Πρό� εδρος
της Δημοκρατί�ας Κατερί�να Σακελλαροπού� λου, η Πρό� εδρος του Δ.Σ. του
ΜΓΦΙ Φαλή Βογιατζάκη και ο Αντιπρό� εδρος της Κυβέ� ρνησης Παναγιώτης Πικραμένος. Μηνύ� ματα έ� στειλαν
η υπουργό� ς Πολιτισμού� Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργό� ς Περιβά� λλοντος

Τον δρόμο για τη Μαγεία
των Χριστουγέννων δείχνουν
τα νήπια της Κηφισιάς
Μύ� ρισε Χριστού� γεννα στον Δή� μο
Κηφισιά� ς, στο Χριστουγεννιά� τικο
Χωριό� των Παιδικώ�ν και Βρεφονηπιακώ�ν Σταθμώ�ν, στο Πά� ρκο Ηρώ�ων Πολυτεχνεί� ου Νέ� ας Κηφισιά� ς,
την Κυριακή� 4 Δεκεμβρί�ου 2022.
Ένα χωριό� αποκλειστικά� για τους
λιλιπού� τειους μαθητέ� ς του Δή� μου
Κηφισιά� ς, που μαζί� με τους γονεί�ς
τους από� λαυσαν μια υπέ� ροχη γιορτή� γεμά� τη δρά� σεις και εκπλή� ξεις
που τους επιφύ� λασσε η μεγά� λη οικογέ� νεια των Παιδικώ�ν και Βρεφονηπιακώ�ν Σταθμώ�ν του Δή� μου μας.
Κορυφαί�α στιγμή� η έ� λευσή� του Άι
Βασί� λη, με την ά� μαξά� του γεμά� τη

δώ�ρα και με τα ξωτικά� του να δί�νουν
τον εορταστικό� τό� νο της γιορτή� ς,
υπό� τη συνοδεί�α της Φιλαρμονική� ς
του Δή� μου Κηφισιά� ς, η οποί�α παιά� νιζε χριστουγεννιά� τικα τραγού� δια.
Ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς Γιώργος
Θωμάκος έ� δωσε το «παρώ�ν» στην
ό� μορφη γιορτή� και συνεχά� ρη τον
εντεταλμέ� νο δημοτικό� σύ� μβουλο
Προσχολική� ς Αγωγή� ς, Ευάγγελο
Αυλήτη, τη διοί�κηση και τους εργαζό� μενους των δομώ�ν για το έ� ργο
που προσφέ� ρουν, με δεδομέ� νη την
προτεραιό� τητα του Δή� μου στη φροντί�δα και διαπαιδαγώ�γηση των παιδιώ�ν μας.

και Ενέ� ργειας Γιώργος Αμυράς. Ακολού� θησε διά� λογος ανά� μεσα στον Ακαδημαϊκό� κ. Κώστα Συνολάκη, Διευθυντή� /President Κολλεγί�ου Αθηνώ�ν,
Πρό� εδρο της Επιστημονική� ς Επιτρο-

πή� ς για την Αντιμετώ�πιση της Κλιματική� ς Αλλαγή� ς στην Ελλά� δα και τη
δημοσιογρά� φο Βίκυ Φλέσσα, την
οποί�α το Μουσεί�ο ευχαριστεί� για τον
συντονισμό� της εκδή� λωσης.

Είστε καλεσμένοι
Περιορισμέ� νες οι εκδηλώ�σεις των συλλό� γων τα χρό� νια του κορονοϊού� , φέ� τος αρχί�ζουν και πά� λι τις δραστηριό� τητέ� ς τους
και μά� λλον θα έ� χουμε και πά� λι και το
παραδοσιακό� κό� ψιμο της πί�τας και
αποκριά� τικες ή� ά� λλες εκδηλώ�σεις.
Παραμέ� νετε ενημερωμέ� νοι για τις
εκδηλώ�σεις μέ� σα από� το διαδικτυακό� «Εί� σ τε καλεσμέ� νοι», στο
kifisianews.gr.

▶

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, 5.00 μ.μ.: Αφή� γηση παραμυθιού� «Οι περιπέ� τειες του Άγιου Βασί� λη και η Καλικαντζαρού� λα» σε
σκηνοθεσί�α Γιώργου Λουρωτού στο Πολιτιστικό� Κέ� ντρο του Δή� μου
Κηφισιά� ς.

▶
▶

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, 1.00 μ.μ.: Χριστού� γεννα και Jazz με τον
Θάνο Ολύμπιο στο εμπορικό� Κέ� ντρο Κολοκοτρώ�νη και Λεβί�δου.

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 1.00 μ.μ.: Jazzy Christmas With Depy
& Melody Project με την Ντέπη Σακελλαρίου, στο Εμπορικό� Κέ� ντρο
«Καμά� ρες» Χαρ. Τρικού� πη 127, Νέ� α Ερυθραί�α.

▶
▶

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 6.30 μ.μ.: Hip Hop με τον Saske στο
Πά� ρκο Ηρώ�ων Πολυτεχνεί�ου Νέ� α Κηφισιά� .

Σάββατο 14 Ιανουαρίου, απόγευμα: Γιορτή� της κοπή� ς της Βασιλό� πιττας της Ένωσης Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Κηφισιάς και
Βορείων Προαστίων, στην αί�θουσα του Πολιτιστικού� Κέ� ντρου του Δημαρχεί�ου Κηφισιά� ς, Διονύ� σου και Μυρσί�νης.

▶

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 12.00 μ.: Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος
Πολιτείας κό� βει την πρωτοχρονιά� τικη πί�τα του στο Πολιτιστικό�
Κέ� ντρο του Δή� μου Κηφισιά� ς, Διονύ� σου και Μυρσί�νης.
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Έπεσαν για τον χειμωνιάτικο ύπνο τους και δεν θα ξυπνήσουν
ποτέ. Χελώνες του δάσους Συγγρού και άλλα ζώα βρήκαν τον
θάνατο όταν, σύμφωνα με
καταγγελίες, μπουλντόζες
μπήκαν στο δάσος προκειμένου να το καθαρίσουν. Χρόνια
προσπαθούνε να «αξιοποιήσουν» το δάσος Συγγρού, να
το μετατρέψουν από δάσος σε
πάρκο αναψυχής. Ας ελπίσουμε ότι επρόκειτο για έναν
άτσαλο καθαρισμό και όχι για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου;
▶ Μεζονέτες ή Πολιτιστικό Κέντρο; Εάν ξέρετε ότι την απόφαση την
παίρνει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής
Χατζηδάκης ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η απάντηση; Μάλλον δεν
χρειάζεται να βάλετε και στοίχημα, μια και κανείς δεν θα ψήφιζε ότι
η έννοια του υπουργού είναι το Πολιτιστικό Κέντρο. Το θέμα της
παραχώρησης από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας προς τον
Δήμο των οικοπέδων του κάτω από το σταθμό Κηφισιάς, προκειμένου να δημιουργηθεί το Πολιτιστικό Κέντρο που λείπει από τον Δήμο,
συζήτησε ο δήμαρχος Κηφισιάς με τον υπουργό και η απάντηση
όπως καταλαβαίνετε ήταν «ούτε να το συζητάς».

Με τα λόγια κτίζεις ανώγια και κατώγια. Η Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών, την οποία
χειροκροτούμε κάθε φορά που την βλέπουμε να συμμετέχει με καμάρι στις παρελάσεις, αναγκάζεται να
βγει στη γύρα, μπας και μαζέψει χρήματα να βάλει
καύσιμα στα οχήματα, ώστε να μπορεί να επέμβει
όταν χρειαστεί και βάζουν και κάτι για τον κόπο τους οι εθελοντές,
προκειμένου να μπορέσουν να τα γυρίσουν πίσω στον χώρο στάθμευσης. Αυτό κατήγγειλε ο επικεφαλής τους σε δημόσια συζήτηση,
υποστηρίζοντας ότι έχουν πάρει διαβεβαιώσεις από τη Δημοτική
Αρχή για εξασφάλιση καυσίμων αλλά μόνο στα χαρτιά και στα ευχολόγια.
Αθόρυβα πυροτεχνήματα ισχυρίζεται ο Δήμος Κηφισιάς
ότι ρίχνει στις εκδηλώσεις του, όπως την άνοιξη στην
Ανθοκομική αλλά και στις γιορτές για το άναμμα
των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Όπως και να
λέγονται πάντως θόρυβο κάνουν και οι καταγγελίες από ζωόφιλους ήρθαν σωρό με αποτέλεσμα
να βγει ανακοίνωση από το γραφείο του Δημάρχου
ότι στο εξής θα ρίχνονται στις εκδηλώσεις μόνο χωρίς ήχο πυροτεχνήματα. Θα λείπει εκείνο το χαρακτηριστικό «φσστττ μπόινγκ». Αν
καταφέρουν να αφαιρέσουν και τη μυρωδιά από το μπαρούτι, μήπως
θα είναι καλύτερα να σημαδεύουμε με λέιζερ τον ουρανό; Όλα τα
όμορφα πράγματα έχουν παρενέργειες...

... σέρνουν ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ και η ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο μεγάλος σκύλος τρώει τον
μικρό, ακόμα και στο Κεφαλάρι και το περίστροφο τους
νικάει όλους. Σκύλος φονιάς,
ράτσας ντόγκο αρτζεντίνο,
επιτέθηκε σε γυναίκα με το
σκυλάκι της, ένα κοκόνι, με
αποτέλεσμα να τραυματίσει
τη γυναίκα και να κατασπαράξει το σκυλάκι. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, το σκυλί φονιάς
ξέφυγε από την ιδιοκτήτριά
του και επιτέθηκε. Ένας σεκιουριτάς προσπάθησε να
σώσει το σκυλάκι, βάζοντάς
το στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του αλλά δεν πρόλαβε να
κλείσει την πόρτα και μπήκε
και ο αφηνιασμένος σκύλος.
Ένας περαστικός προσπάθησε να επέμβει και τον δάγκωσε και αυτόν ο σκύλος. Ο περαστικός όμως φάνηκε πιο
επιθετικός, πήγε στο αυτοκίνητό του, έβγαλε ένα περίστροφο και σκότωσε το σκυλί. Λίγο αργότερα πήγε στην
αστυνομία, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την
εκτέλεση του σκύλου. Η παθούσα που έχασε το δικό της
σκυλάκι κατέθεσε μήνυση
εναντίον της ιδιοκτήτριας του
ντόγκο αρτζεντίνο, σκυλί που
έχει απαγορευτεί σε πολλές
χώρες λόγω της επιθετικής
συμπεριφοράς του.

Τα... εξ αμάξης
Από πού να πιάσει κανείς
την ιστορία; Από την ιδιοκτήτρια του επιθετικού σκύλο υ πο υ κυ κλ οφ ορ ού σε
μαζί του χωρίς να του φοράει φίμωτρο; Από τον περαστικό που έτυχε να έχει
κα ι ένα πε ρίσ τρο φο στ’
αμάξι για παν ενδεχόμενο;
Ή από το γεγονός ότι ένας
σκύλος κόντεψε να σπείρει
την καταστροφή στο Κεφαλάρι και διώκεται αυτός
πο υ τον έβ γα λε απ ό τη
μέση; Άραγε αν ήταν αστυνομικός και είχε σκοτώσει
κάποιον ανήλικο, πόσο πιο
σοβαρές συνέπειες του
νόμου θα αντιμετώπιζε;

Στην Ψέριμο των 19 κατοίκων πρόκειται
να ξαναλειτουργήσει το σχολείο, το
οποίο βρίσκεται προς το παρόν
σε άθλια κατάσταση. Ένας
όμως κάτοικος, ο Μιχάλης,
που αγαπά και στηρίζει τον
τόπο του, έπιασε κουβέντα
το καλοκαίρι με τον Βασίλη
Ξυπολυτά, πρόεδρο των
Οδικών Συγκοινωνιών
Α.Ε. και αυτός το έθεσε το
ζήτημα στο ΔΣ της ΟΣΥ, όπου
εγκρίθηκε πρόταση, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης και με τη βοήθεια ομογενών
αλλά και της Πολιτείας ξεκινάει άμεσα η ανακαίνιση του σχολείου. Ξεκινάμε από το κτίριο. Όσο για δασκάλους
και παιδιά όλο και κάτι ακόμα μπορεί να γίνει.

Δεν βρίσκονται στην έρημο για
να ψάχνουν για νερό. Οπτικές
ίνες θέλουν να περάσουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας σκάβοντας τους δρόμους, με τον
τρόπο όμως που το κάνουν δεν
είναι λίγες οι φορές που «χτυπάνε» σωλήνες ύδρευσης και καθόλου δεν χαίρεται κανένας όταν
νερό ξεπηδάει από τον δρόμο.
Ειδικά στη Ν. Ερυθραία που οι
δρόμοι είναι και πιο στενοί. Βέβαια την περίοδο που διανύουμε
ξεχάσαμε για λίγο τη λειψυδρία,
αφού περισσότερο μας απασχολεί η ακρίβεια στην ενέργεια. Με
τις τιμές να έχουν εκτιναχτεί στο
φυσικό αέριο, τουλάχιστον σταμάτησαν να σκάβουν και οι εργολάβοι φυσικού αερίου και
κάπως έτσι σώθηκαν κάποιοι
δρόμοι.
Αύξηση της επιθετικότητας και
εγκληματικότητας ή
διαχρονικά εφηβική
επιθετική συμπεριφορά; Καβγάς
στο Λύκειο της Ν. Ερυθραίας τη
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου οδήγησε έναν 16χρονο στο ΚΑΤ και
δύο με αποβολή από το σχολείο.
Πάντα συνέβαινε 16χρονοι ενίοτε να λύνουν τις διαφορές τους
με ξύλο, δεν έφταναν όμως μέχρι να βρεθεί ένα παιδί στο νοσοκομείο. Ούτε ήταν συνηθισμένο να χτυπάνε μικρότερα παιδιά
για να τους κλέψουν λεφτά και
κινητά. Μια κοινωνία που λύνει
τις διαφορές της με ξύλο, σίγουρα δεν την λες και πολιτισμένη.

 Η Εκάλη έχει το όνομα και τα υψηλά τέλη αλλά της λείπει η χάρη. Τουλάχιστον στην ποιότητα των
δρόμων. Ασφαλτοστρώσεις γίνονται σε όλη την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθραία και την Εκάλη αλλά
πολλοί δρόμοι παραμένουν σε άθλια κατάσταση. Σαν βομβαρδσμένηδείχνει η οδός Ρόδων, κεντρικός δρόμος της Εκάλης, μιας περιοχής από τις ακριβότερες της Ελλάδας. Είναι να μην νιώθουν
ελαφρώς κορόιδα οι κάτοικοι;
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Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
ο Προϋπολογισμός ύψους 105,78 εκατ. ευρώ
Εγκρί�θηκε κατά� πλειοψηφί�α ο Προϋπολογισμό� ς για το έ� τος 2023 του
Δή� μου Κηφισιά� ς, στην ειδική� συνεδρί�αση του Δημοτικού� Συμβουλί�ου την
Tετά� ρτη 7 Δεκεμβρί�ου.
Ο Προϋπολογισμό� ς αξιολογή� θηκε
στο σύ� νολό� του θετικά� από� το Παρατηρητή� ριο Οικονομική� ς Αυτοτέ� λειας
των ΟΤΑ, ενώ� τα έ� σοδα και έ� ξοδα εί�ναι
ισοσκελισμέ� να.
Ο Προϋπολογισμό� ς, μέ� σα από� τα
αναλυτικά� οικονομικά� δεδομέ� να που
περιέ� χει, αποτυπώ�νει έ� ργα που θέ� λει
να υλοποιή� σει η Δημοτική� Αρχή� στη
διά� ρκεια του επό� μενου έ� τους, τα οποί�α
θα λά� βουν την τελική� τους μορφή� με
την Α’ Αναμό� ρφωση του Προϋπολογισμού� , τον Φεβρουά� ριο. Πριν την κατά� ρτισή� του, προηγή� θηκαν δύ� ο προσκλή� σεις των Δημοτικώ�ν Παρατά� ξεων
με διαβουλευτικό� χαρακτή� ρα.
Με επιτυχί�α ολοκληρώ�θηκαν τα δύ� ο πρώ�τα Εργαστήρια Ιδεών του προγρά� μματος
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Δή� μου Κηφισιά� ς. Κατά� τη διά� ρκεια του 1ου εργαστηρί�ου έ� γινε αναφορά� στους στό� χους
του προγρά� μματος, παρουσιά� στηκαν
οι επιχειρηματικέ� ς ιδέ� ες των ομά� δων
και στη συνέ� χεια ακολού� θησε συζή� τηση μεταξύ� των παρευρισκομέ� νων.
Στο 2ο Εργαστή� ριο Παραγωγή� ς Ιδεώ�ν τα νεοφυή� σχή� ματα παρουσί�ασαν
τις επιχειρηματικέ� ς τους ιδέ� ες εντό� ς 5
λεπτώ�ν εστιά� ζοντας στο πρό� βλημα
που έ� χουν εντοπί�σει, τη λύ� ση που προτεί�νουν και τον υπά� ρχοντα ανταγωνισμό� .
Με βά� ση τις ανά� γκες που εντοπί�στηκαν δημιουργή� θηκε το τελικό� πρό� γραμμα το οποί�ες περιλαμβά� νει μια
σειρά� επιχειρηματικώ�ν εργαστηρί�ων
που θα βοηθή� σουν τις ομά� δες να φτά� σουν στον τελικό� τους στό� χο.
Τα workshops υλοποιή� θηκαν υβριδικά� δί�νοντας την ευκαιρί�α σε συμμετέ� χοντες που δεν εί�χαν τη δυνατό� τητα
φυσική� ς παρουσί�ας να το παρακολουθή� σουν εξ' αποστά� σεως.

Ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς Γιώργος Θωμάκος ευχαρί�στησε τους εργαζό� μενους των Οικονομικώ�ν Υπηρεσιώ�ν, τη
Διευθύ� ντρια, τους Προϊσταμέ� νους και
τον Αντιδή� μαρχο Οικονομικώ�ν, Γιώ�ργο Παπαδό� πουλο, για την εργασί� α
τους.
Ο Αντιδή� μαρχος Οικονομικώ�ν, Γιώργος Παπαδόπουλος, παρουσί�ασε σε
γραφική� απεικό� νιση και με στατιστικά�
στοιχεί� α τον Προϋπολογισμό� του
έ� τους 2023, ο οποί�ος ανέ� ρχεται στα
105.796.330,63 ευρώ�. Σύ� μφωνα με
τον εισηγητή� ο προϋπολογισμό� ς διασφαλί�ζει την ομαλή� λειτουργί�α του
Δή� μου και των Νομικώ�ν του Προσώ�πων, έ� χει συμπεριλά� βει το σύ� νολο του
προγρά� μματος τεχνικώ�ν έ� ργων καθώ�ς
και πιστώ�σεις για επιχορή� γηση των
συλλό� γων, τη συντή� ρηση των σχολικώ�ν κτιρί�ων και των παιδικώ�ν χαρώ�ν.

Συνεχί�ζεται η επιβρά� βευση των κατοί�κων,
που ακολουθού� ν καλέ� ς πρακτικέ� ς στον τομέ� α διαχεί�ρισης
των απορριμμά� των, στον
Δή� μο Κηφισιά� ς. Από την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2022 και
κάθε Τρίτη και Παρασκευή
και ώρες 8.00- 13.00 θα προσφέ� ρεται εδαφοβελτιωτικό�
λί� π ασμα για τα φυτά� του
μπαλκονιού� ή� του κή� που ό� λων
ό� σοι συμμετέ� χουν στο πρό� γραμμα κομποστοποί�ησης. Η
διανομή� θα γί�νεται από� τα φυτώ�ρια του Δή� μου Κηφισιά� ς
(Ξενί� ας και Ελευθερωτρί� ας
Κηφισιά� , Αί�αντος 4 στην Νέ� α
Ερυθραί�α).

Παρουσίαση του Προϋπολογισμού με γραφική απεικόνιση από τον Γιώργο Παπαδόπουλο

Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους
περίπου 12,5 εκατ. ευρώ
Στο Τεχνικό� Πρό� γραμμα του 2023 ύ� ψους περί�που 12,5 εκατ. ευρώ� περιλαμβά� νονται 22 νέ� α έ� ργα, 56 συνεχιζό� μενα, 17 χρηματοδοτού� μενα, 22
νέ� ες μελέ� τες και 12 συνεχιζό� μενες.
Ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς κ. Γιώργος Θωμάκος ανέ� φερε πως εί�ναι ιδιαί�τερα υπερή� φανος που η Τεχνική� Υπηρεσί�α του Δή� μου Κηφισιά� ς σταδιακά� και βαθμιαί�α έ� φτασε σε έ� να πολύ� υψηλό� επί�πεδο για τα δεδομέ� να της
αυτοδιοί�κησης, αυτοδύ� ναμης εκπό� νησης
μελετώ�ν. Αυτό� έ� χει ως αποτέ� λεσμα εξοικονό� μηση πό� ρων για τον Δή� μο και παρά� λληλα
έ� λεγχο της διαδικασί�ας και της ποιό� τητας
των έ� ργων. Τη δεύ� τερη δημοτική� περί�οδο ο
ετή� σιος αριθμό� ς δημοπρατή� σεων βρί�σκεται
σε υψηλά� επί�πεδα χά� ρη στην εργατικό� τητα
και το φιλό� τιμο των εργαζομέ� νων, της Διευθύ� ντριας, των Προϊσταμέ� νων και του
Αντιδημά� ρχου Τεχνικώ�ν Υπηρεσιώ�ν, Αλέξιο
Μακρή.
Ο κ. Θωμά� κος αναφέ� ρθηκε επί�σης στους
στό� χους για το 2023:

• Νέα προγραμματική σύμβαση για το μεγάλο αθλητικό
κέντρο στην Κάτω Κηφισιά

• Παράδοση- ολοκλήρωση των δύο ιστορικών σχολείων
σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία
• Παράδοση- ολοκλήρωση του αθλητικού χώρου πίστας
skateboard και BΜΧ
• Παράδοση - ολοκλήρωση της Πλατείας Αδαμών
• Ολοκλήρωση της κατασκευή του 6ουπεριμετρικού διαδρόμου στο Ζηρίνειο Στάδιο Κηφισιάς
• Δημοπράτηση των τριών προπονητηρίων σε Κηφισιά,
Νέα Ερυθραία και Εκάλη
• Δημιουργία στίβου στη ΧΑΝ
• Ολοκλήρωση επισκευών στο ΔΑΚ Πολιτείας
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Στον αέρα οι αποφάσεις των Επιτροπών
του Δήμου λόγω αντισυνταγματικότητας
Με προσφυγή� στον Συντονιστή�
της Αποκεντρωμέ� νης Διοί�κησης
Αττική� ς, οι δημ. σύ� μβουλοι και
μέ� λη της Οικονομική� ς Επιτροπή� ς
του Δή� μου Κηφισιά� ς Γιάννης Διονυσιώτης και Δημήτρης Λιανός, ζητού� ν την ακύ� ρωση αποφά� σεων της Επιτροπή� ς, που έ� λαβε
το συλλογικό� ό� ργανο κατά� τη
συνεδρί�αση της 6ης Δεκεμβρί�ου.
Και αυτό� γιατί� το ΣτΕ έ� κρινε αντισυνταγματικό� τον «νό� μο Θεοδωρικά� κου» του 2019, ο οποί�ος εί�χε
αλλά� ξει τη σύ� νθεση των επιτροπώ�ν (Ποιό� τητας Ζωή� ς και Οικονομικώ�ν) των Δή� μων, με τέ� τοιο
τρό� πο ώ�στε να λαμβά� νονται εκεί�
κομβικέ� ς αποφά� σεις που έ� ως τό� τε
ελά� μβανε το Δημ. Συμβού� λιο.
Με την προσφυγή� , οι δύ� ο σύ� μβουλοι της παρά� ταξης «Συνεργαζόμαστε για την πόλη της καρδιάς μας» σημειώ�νουν ό� τι η μη
νό� μιμη συγκρό� τηση της Οικονομική� ς Επιτροπή� ς καθιστά� ακυρω-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Λ. Κηφισί�ας 265
154 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τ: 210 80.11.590
kifisianews265@gmail.com

Ιδρυτής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
Ιδιοκτήτης
Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
Σύμβουλος Έκδοσης
ΝΙΝΑ - ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Υπεύθυνος Ύλης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
Υπεύθυνη Σύνταξης
ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σύμβουλος Δημιουργικού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Δημόσιες σχέσεις
ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΡΑΝΑΚΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Δή� μοι: 500 €
Νομικά�

Πρό� σωπα,
Επιχειρή� σεις, Σύ� λλογοι: 50 €
Ιδιώ�τες: 20 €

τέ� ες τις προσβαλλό� μενες πρά� ξεις,
αφού� ισοδυναμεί� με έ� κδοση αποφά� σεων από� αναρμό� διο ό� ργανο.
Για τον λό� γο αυτό� και πρέ� πει να
ακυρωθού� ν.
Να θυμί�σουμε πως οι σύ� μβουλοι
της μεί� ζονος αντιπολί� τ ευσης
απεί�χαν από� την ψή� φιση του Προϋπολογισμού� και του Τεχνικού�
Προγρά� μματος του Δή� μου διαμαρτυρό� μενοι για την απρεπή� στά� ση
του αντιδημά� ρχου Μανώλη
Κουρμαδιά, ο οποί�ος δεν επέ� τρεψε στην Σάντυ Πατρινού να μιλή� σει για την αντισυνταγματικό� τητα του νό� μου Θεοδωρικά� κου,
προφασιζό� μενος ό� τι ή� ταν εκτό� ς
θέ� ματος, παρό� τι η πρό� εδρος Λίλα
Παπαδημητρίου της εί�χε δώ�σει

τον λό� γο.
Η προσφυγή� στρέ� φεται κατά�
του Προϋπολογισμού� και των Τεχνικώ�ν Έργων του 2023 και αν
γί�νει δεκτή� εί�ναι αναπό� φευκτο να
δημιουργή� σει προβλή� ματα στην
εύ� ρυθμη λειτουργί�α του Δή� μου.
Ο Δή� μαρχος Γιώργος Θωμάκος
ισχυρί�στηκε ό� τι αυτέ� ς οι αποφά� σεις ψηφί�στηκαν από� την πλειοψηφί�α του Δημοτικού� Συμβουλί�ου
αφού� έ� χει συνεργαστεί� με τέ� σσερις διαφορετικέ� ς παρατά� ξεις, οι
οποί�ες συμμετέ� χουν στη Διοί�κηση
κά� τι που αμφισβητή� θηκε από� τις
ά� λλες δημοτικέ� ς παρατά� ξεις. Φαί�νεται πως ο προεκλογικό� ς αγώ�νας
έ� χει ή� δη ξεκινή� σει και ο καθέ� νας
μετρά� ει τις δυνά� μεις του.

Εφηβικό Αστυνομικό Δελτίο

Πρό� σφατο και έ� ντονο το φαινό� μενο των εγκληματικώ�ν πρά� ξεων ανά� μεσα σε εφή� βους, με δρά� στες συμμαθητέ� ς ή� ά� λλους
μαθητέ� ς και συνή� θη θύ� ματα τα παιδιά� των μικρό� τερων τά� ξεων.
Με κί�νητρο την από� χτηση ενό� ς κινητού� ή� λί�γων ευρώ� μπορού� ν
να στεί� λουν κά� ποιον στο νοσοκομεί�ο, αδιαφορώ�ντας αν πρό� κειται απλώ�ς για έ� να παιδί�, ό� ντας παιδιά� και οι ί�διοι οι δρά� στες.
Τα πρό� τυπα έ� χουν αλλά� ξει και η βί�α έ� χει αρχί�σει να γί�νεται κανονικό� τητα. Τι φταί�ει και, ευτυχώ�ς μια μικρή� μερί�δα από� τους
εφή� βους μας, εγκατέ� λειψαν το «Αιέ� ν Αριστεύ� ειν» και ζή� τησε
πρό� τυπα σε «ή� ρωες» θεαμά� των και παιχνιδιώ�ν των οποί�ων μό� νες
αξί�ες εί�ναι η βί�α και εν γέ� νει η παραβατικό� τητα; Μή� πως χρειά� ζεται να ανεβά� σουμε περισσό� τερο τον πή� χη του πολιτισμού� μας
μέ� σα στο σπί�τι μας; Μή� πως αυτοί� οι βί�αιοι έ� φηβοι αντλού� ν τη
θηριωδί�α μέ� σα από� το ί�διο τους το σπί�τι; Μή� πως οι γονεί�ς αυτώ�ν
των παιδιώ�ν πρέ� πει να φοιτή� σουν σε κά� ποιο ί�δρυμα πολιτισμού�
και ευπρέ� πειας προκειμέ� νου να αποκτή� σουν συμπεριφορέ� ς τέ� τοιες που να μπορού� ν τα παιδιά� του να τους μιμηθού� ν;
Δεν ντρέ� πονται που εκτί�θεται η πατρί�δα μας σε ολό� κληρο τον
κό� σμο; Από� τό� τε που το νεοσύ� στατο Κρά� τος μας στή� θηκε στα
πό� δια του, το στηρί�ζει η νεολαί�α του. Ας θυμηθού� με τον Ιερό� Λό� χο
και αργό� τερα τον εθελοντισμό� των Ευέ� λπιδων του 1940. Τι να
πού� με για τη γενιά� του Πολυτεχνεί�ου; Καθοδηγού� μενοι πά� ντα
από� τα λό� για του Σωκρά� τη, «Μητρό� ς τε καὶ� πατρὸ� ς καὶ� τῶν ἄ� λλων
προγό� νων ἀ� πά� ντων τιμιώ�τερό� ν ἐ� στιν ἡ� Πατρὶ�ς καὶ� σεμνό� τερον
καὶ� ἁ� γιώ�τερον καὶ� ἐ� ν μεί�ζονι μοί�ρᾳ καὶ� παρὰ� θεοῖς καὶ� παρ᾿ ἀ� νθρώ�ποις τοῖς νοῦν ἔ� χουσι» δεν εξέ� θεσαν ποτέ� τη πατρί�δα, την υπερασπί�στηκαν. Αυτοί� πώ�ς μπορού� ν να το κά� νουν;
Καίτη Μεσσήνη

Θύμα ληστείας
δημοτικός
σύμβουλος

«Εί� μαστε καλά� , ευτυχώ�ς αυτοί� που
μπή� καν στο σπί�τι μας δεν μας κτύ� πησαν
και δεν βιαιοπρά� γησαν», μας εί� πε ο
Γιάννης Παντελεάκης, δημοτικό� ς σύ� μβουλος Κηφισιά� ς, ό� ταν τον ρωτή� σαμε
το πρωί� του Σαββά� του 19 Νοεμβρί�ου
για την επί� θεση που δέ� χτηκαν σπί� τι
τους στην Πολιτεί�α το βρά� δυ της 14ης
Νοεμβρί�ου. «Ήταν ή� ρεμοι, προσπά� θησαν να μας κά� νουν να μην ανησυχού� με,
μας πρό� σφεραν νερό� ».
Ο Γιά� ννης ξύ� πνησε το βρά� δυ από� θό� ρυβο και αντί�κρισε μπροστά� του τέ� σσερις ληστέ� ς που τον ακινητοποί�ησαν στο
δωμά� τιό� του. Σε λί�γο ή� ρθε και ο έ� νας από�
τους τρεις αδελφού� ς που μέ� νουν στο
ί�διο σπί�τι και τον ακινητοποί�ησαν και
αυτό� ν. Ρώ�τησαν αν υπά� ρχει και ά� λλος
στο σπί�τι και ψά� χνοντας βρή� καν και τον
τρί�το και τον έ� φεραν στο δωμά� τιο, καθώ�ς επί�σης και την οικιακή� βοηθό� . Οι
κακοποιοί� αφού� έ� ψαξαν το σπί�τι, βρή� καν το χρηματοκιβώ�τιο και αφαί�ρεσαν
το περιεχό� μενό� του, πολλά� από� τα οποί�α
ή� ταν οικογενειακά� κειμή� λια.
O Γιά� ννης Παντελεά� κης εί�ναι από� τους
πιο αγαπητού� ς πολιτικού� ς που έ� χουν
περά� σει από� τον Δή� μο, με μεγά� λο έ� ργο
και με τρομερέ� ς ευαισθησί�ες. Ο Γιά� ννης
στη μεγά� λη κρί�ση με το ουκρανικό� μεταναστευτικό� κύ� μα, εί�χε σχεδό� ν υιοθετή� σει κά� ποιες οικογέ� νειες με τα παιδιά�
τους, προσπαθώ�ντας να βρει λύ� σεις
επιβί�ωσης.
Να θυμί�σουμε ό� τι εί�ναι ο δεύ� τερος από�
τους δημοτικό� ς μας ά� ρχοντες που πέ� φτει θύ� μα ληστεί�ας. Στις αρχέ� ς της πρώ�της του θητεί�ας εί�χε υποστεί� το ί�διο ο
Δή� μαρχος Γιώ�ργος Θωμά� κος με την οικογέ� νειά� του, στο σπί�τι τους στην Κηφισιά� .
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Big Bang παρουσιών για τον
«πλανητάρχη» της επιστήμης
Τ

ο αδιαχώ�ρητο σημειώ�θηκε το Σά� ββατο 18 Νοεμβρί�ου στο Δημαρχεί�ο Κηφισιά� ς, ό� που η νύ� χτα
έ� γινε ημέ� ρα από� την ... «εκτό� ξευση» πυραύ� λων μέ� σα
από� τη μεγά� λη οθό� νη. Καθό� λου παρά� ξενο, μιας και
τιμώ�μενος ή� ταν ο μοναδικό� ς ί�σως Έλληνας επιστή� μονας-ερευνητή� ς του διαστή� ματος, ο ακαδημαϊκό� ς
- καθηγητή� ς Δρ. Σταμά� της Κριμιζή� ς. Τί�τλος της ταινί�ας-ντοκιμαντέ� ρ που προβλή� θηκε «Κυνηγώντας πλανήτες για 60 χρόνια -Σταμάτης Κριμιζής», με την
υπογραφή� του εμπνευσμέ� νου σκηνοθέ� τη Γιάννη
Βαμβακά σε μουσική� του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Ο Δρ. Κριμιζή� ς υπή� ρξε ο βασικό� ς εμπνευστή� ς της
διαστημική� ς πολιτική� ς «καλύ� τερα, ταχύ� τερα, φθη-

Ο τιμώμενος Δρ. Σταμάτης Κριμιζής και ο σκηνοθέτης
του ντοκιμαντέρ Γιάννης Βαμβακάς πλαισιώνουν
τον Δήμαρχο Κηφισιάς Γιώργο Θωμάκο και την
οικοδέσποινα Πρόεδρο του «Βικέλα», Νίνα Βλάχου

Ζωή Μπελούκα, Ελευθερία Κοντού-Βλάχου, Δρ. Στ. Κριμιζής,
Αγγελική Πιττίδη-Τριανταφύλλου, Πόλυ Αστερίου,
Νίνα-Ασπασία Βλάχου, Κατερίνα Μουστάκη

νό� τερα» που υιοθετή� θηκε επί�σημα από� τη NASA, η
οποί�α τον έ� χει τιμή� σει με το ύ� ψιστο βραβεί�ο της «Μετά� λλιο Εξαί�ρετης Υπηρεσί�ας προς το Δημό� σιο». Επί�τιμος διευθυντή� ς της διοί�κησης διαστή� ματος και της
NASA, ο Σταμά� της Κριμιζή� ς συνεχί�ζει να ζει με μια
βαλί�τσα στο χέ� ρι, δύ� σκολο να εντοπιστεί� στην επιφά� νεια του πλανή� τη Γη. Μοναδικό� γεωγραφικό� σημεί�ο ό� που μπορεί� να τον εντοπί�σει κανεί�ς, η μικρή�
αγαπημέ� νη του πατρί�δα, η Χί�ος, ό� που επιστρέ� φει
αέ� ναα ως ά� λλος Οδυσσέ� ας κά� θε Αύ� γουστο
Να σημειωθεί� ό� τι το πολυβραβευμέ� νο ντοκιμαντέ� ρ
για τη ζωή� και το έ� ργο του Δρ. Σταμά� τη Κριμιζή� έ� χει
θέ� σει υπό� την αιγί�δα της η Πρό� εδρος της Δημοκρατί�ας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Αντιπρόεδρος της
Ακαδημίας Αθηνών
ο Δρ. Σταμάτης
Κριμιζής
Ο ακαδημαϊκό� ς Σταμάτης Κριμιζής,
μεγά� λωσε στη Χί�ο, αλλά� η ξεχωριστή� σταδιοδρομί�α του ξεκί�νησε στις ΗΠΑ, από� το
Πανεπιστή� μιο της Αϊό� βα, ό� που και υπηρέ� τησε ως καθηγητή� ς και στη συνέ� χεια
τον πή� ρε το Πανεπιστή� μιο Johns Hopkins,
στο οποί�ο και ανέ� λαβε Επιστημονικό� ς
Διευθυντή� ς το 1980. Το 1991 έ� γινε επικεφαλή� ς της Διοική� σεως Διαστή� ματος και
ομό� τιμος Διευθυντή� ς το 2004. Η Ακαδημί�α Αθηνώ�ν, τον εξέ� λεξε ως Αντιπρό� εδρό�
της για το 2023, στη συνεδρί�αση της Ολομέ� λειας, την 1η Δεκεμβρί�ου 2022. Ο κ.
Κριμιζή� ς, εί�ναι επό� πτης του γραφεί�ου
Διαστημική� ς Έρευνας και Τεχνολογί�ας
της Ακαδημί�ας Αθηνώ�ν και ομό� τιμος Διευθυντή� ς του Κέ� ντρου Διαστημική� ς Έρευνας του Πανεπιστημί�ου Johns Hopkins.
Ο Σύ� λλογος Χί�ων Κηφισιά� ς και Βορεί�ου
Αττική� ς, τον συγχαί�ρει θερμά� , για την καινού� ργια του εκλογή� .
Δρ. Αγγελική
Τριανταφύλλου - Πιτίδη
Ιατρό� ς Μικροβιολό� γος
Ομ . Καθηγή� τρια
Ιατρική� ς Σχολή� ς ΕΚΠΑ,
Πρό� εδρος του Συλλό� γου Χί�ων
Κηφισιά� ς και Βορεί�ου Αττική� ς

Ένας υπεραθλητής στο ISA
Ο ά� νθρωπος που σή� κωσε στους ώ�μους του, κυριολεκτικά� , την Ελλά� δα, ο τετρά� κις χρυσό� ς Ολυμπιονί�κης της ά� ρσης βαρώ�ν, Πύρρος Δήμας, βρέ� θηκε
στην Κηφισιά� προσκεκλημέ� νος του International
School of Athens, στο υπέ� ροχο νεοκλασικό� κτί�ριο
που στεγά� ζει το σχολεί�ο στην οδό� Αύ� ρας και Ξενί�ας,
την Τετά� ρτη 19 Οκτωβρί�ου.
Μαζί� του η πρωταθλή� τρια και πανελληνιονί�κης
στο ά� λμα επί� κοντώ�, Αφροδίτη Σκαφίδα, η οποί�α
μαζί� με τον Πύ� ρρο απά� ντησαν σε ερωτή� σεις των
μαθητώ�ν για τα αθλή� ματά� τους, ό� πως το πό� σο εύ� κολο ή� δύ� σκολο εί�ναι να φτά� σεις στην κορυφή� , τι
χρειά� ζεται και πολλά� ά� λλα που μό� νο τα παιδιά� μπορού� ν να ρωτή� σουν και σε φέ� ρνουν πά� ντα σε αμηχανί�α, εκτό� ς αν εί�σαι… σουπερά� νθρωπος.
Με χαμό� γελο, χωρί�ς καμί�α έ� παρση και ενδοιασμό�
ο Πύ� ρρος Δή� μας και η Αφροδί�τη Σκαφί�δα εξομολο-

γή� θηκαν τα πά� ντα στα παιδιά� και σί�γουρα τα κέ� ρδισαν ό� πως κέ� ρδισαν και ό� λη την Ελλά� δα ί�σως και
ό� λο τον κό� σμο.
Ο Πύ� ρρος, έ� να παιδί� από� την Χειμά� ρρα της Αλβανί�ας από� γονεί�ς Έλληνες που ή� ρθαν στην Ελλά� δα,
με τρομερέ� ς αντιξοό� τητες αλλά� με εμπιστοσύ� νη
στον εαυτό� του και στη δύ� ναμή� του, βρή� κε τον κατά� λληλο ά� νθρωπο, τον προπονητή� του, Νί�κος Ιακώ�βου και το θαύ� μα έ� γινε.
Η παρουσί�αση έ� γινε στα αγγλικά� και οι δύ� ο πρωταθλητέ� ς κέ� ρδισαν παιδιά� και ενή� λικες. Τον συντονισμό� της συζή� τησης εί�χε ο δημοσιογρά� φος Βασί� λης
Σκουντή� ς ενώ� η υπεύ� θυνη Δημοσί�ων Σχέ� σεων του
Ομί� λου Βί�κυ Σιώ�ρη εί�χε βρει τρό� πο να φέ� ρει τους
δύ� ο πρωταθλητέ� ς κοντά� στα παιδιά� .
Η εκδή� λωση έ� κλεισε με τον επικεφαλή� ς του αθλητικού� τμή� ματος του ISA, Γιάννη Βραδή, να δί�νει

Ο Πύρρος Δήμας χαμογελαστός απαντά στους μαθητές.
Δίπλα του η Αφροδίτη Σκαφίδα
και ο αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής

στους ομιλητέ� ς φανέ� λες με τα ονό� ματά� τους και τον
Πύ� ρρο Δή� μα, να χαρί�ζει κατό� πιν κλή� ρωσης στα παιδιά� υπογεγραμμέ� νο το αυτοβιογραφικό� του βιβλί�ο,
που μό� λις κυκλοφό� ρησε «Πύρρος, με το μικρό μου
όνομα»! Παρό� ντες στην παρουσί�αση ο Διευθυντή� ς
Σπουδώ�ν του ISA, κ. Σπύρος Μολφέτας και ο Οικονομικό� ς Διευθυντή� ς, Φάνης Μαλακόντας.
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Εκδήλωση για την έμφυλη βία
από τον Σοροπτιμιστικό
Όμιλο Κηφισιά - Εκάλη
Γρά� φει η ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επιστημονική� εκδή� λωση με θέ� μα «Η βί�α κατά� των γυναικώ�ν και οι συνέ� πειέ� ς
της στη γυναί�κα, στην οικογέ� νεια και στην κοινωνί�α» πραγματοποί�ησε ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κηφισιά - Εκάλη στο Πολιτιστικό� Κέ� ντρο του Δή� μου
Κηφισιά� ς.
Η εκδή� λωση ά� ρχισε με την προσφώ�νηση της Προέ� δρου του Ομί� λου, Αναστασίας Θεοφίλου. Τον συντονισμό� της εκδή� λωσης εί�χε η Αντιπρό� εδρος του Ομί�λου, Αλεξάνδρα Αδάμη. Μί� λησαν οι Χριστίνα Ζαραφωνίτου, καθηγή� τρια
Εγκληματολογί�ας Πά� ντειου Πανεπιστημί�ου, Μαριάννα Αντωνακάκη, Ψυχοθεραπεύ� τρια-Παιγνιοθεραπεύ� τρια και Άννα Κανδαράκη, Κλινική� Ψυχολό� γοςΨυχοθεραπεύ� τρια
Η εκδή� λωση έ� κλεισε με την υποβολή� ερωτή� σεων και με την αποφώ�νηση της
προέ� δρου Αναστασί�ας Θεοφί� λου.
Ο Σοροπτιμιστικό� ς Όμιλος Κηφισιά�
- Εκά� λη ιδρύ� θηκε την 1η Ιουνί�ου 1986,
έ� χει έ� δρα την Κηφισιά� και τα μέ� λη του,
διαφό� ρων επαγγελμά� των και ασχολιώ�ν, εί�ναι αφοσιωμέ� να στη βελτί�ωση
της θέ� σης της γυναί�κας. Εί�ναι, ειλικρινά� , μια «Παγκό� σμια Φωνή� για τις Γυναί�κες»
Άννα Κανδαράκη, Μαριάννα Αντωνακάκη,
Αλεξάνδρα Αδάμη, Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Το γιορτινό bazaar της ΕΛΕΠΑΠ
Γρά� φει η ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για μια ακό� μη χρονιά� η Φώφη Υφαντή φιλοξέ� νησε στους χώ�ρους
του ξενοδοχεί�ου της «The Y Hotel» στο Κεφαλά� ρι το Χριστουγεννιά� τικο bazaar της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Η πρό� εδρος του παραρτή� ματος Κηφισιά� ς, Άννα Μαραβέα, μαζί� με το Δ.Σ., υποδέ� χονταν το πλή� θος
κό� σμου, που έ� σπευσε για μια ακό� μα φορά� να στηρί�ξει με τη παρουσί�α
του το έ� ργο της ΕΛΕΠΑΠ.
Η ΕΛΕΠΑΠ εί�ναι νομικό� πρό� σωπο ιδιωτικού� δικαί�ου, φιλανθρωπικό�
σωματεί�ο ειδικώ�ς αναγνωρισμέ� νο από� το κρά� τος. Ιδρύ� θηκε από� ιδιώ�τες το 1937 με τη συμπαρά� σταση του Ιδρύ� ματος Εγγύ� ς Ανατολή� ς, του
Υπουργεί�ου Κρατική� ς Υγιεινή� ς και του Ροταριανού� Ομί� λου Αθηνώ�ν και
εί�ναι το πρώ�το ιδιωτικό� ί�δρυμα για την περί�θαλψη, τη θεραπεί�α, την
εκπαί�δευση, την αποκατά� σταση παιδιώ�ν με κινητικέ� ς αναπηρί� ες από� ολί� γων ημερώ�ν
έ� ως 16 ετώ�ν και από� το 1987
στην επαγγελματική� αποκατά� σταση για ενή� λικες από� 18
ετώ�ν και ά� νω.
Η έ� δρα της εί� ναι στην οδό�
Κό� νωνος 16, τηλέ� φωνο 210
7233860.
Άννα Μαραβέα, Φώφη Υφαντή, η Αντιπεριφεριάρχης Λουκία Κεφαλογιάννη,
Μαριάννα Μόσχου, Μάρθα Φωτοπούλου, Σταυρούλα Κουλουριώτη, πρόεδρος του
Εξωρ/κού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Κεφαλάρι Κηφισιάς» και Μαρία Μαραβέα

Τελευταίο αντίο σε έναν Στο πάλκο των αγγέλων Αποχαιρετισμός στον
ξεχωριστό Κηφισιώτη
Δημήτρη Μυρσαλιώτη
ο μεγάλος
Σταμάτης Κόκκοτας
Με βαθιά� συγκί�νηση παραΈφυγε από� κοντά� μας ο Δηκολού� θησαν οι συγγενεί�ς και
οι φί� λοι του εκλιπό� ντος
Σταύρου Απέργη την εξό� διο
ακολουθί�α του, η οποί�α τελέ� στηκε στο παρεκκλή� σι του
Αγί�ου Τρύ� φωνα στο κοιμητή� ριο της Κηφισιά� ς, το πρωί� της Πέ� μπτης 27 Οκτωβρί�ου.
Ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς Γιώργος Θωμάκος εκφώ�νησε τον επική� δειό� του με φανερή� τη συγκί�νηση
του, ενώ� στη συλλυπητή� ρια ανακοί�νωσή� τους, ο
Δή� μος και ο Δή� μαρχος Γιώ�ργος Θωμά� κος εξέ� φρασαν τη θλί�ψη τους για τον θά� νατο του αγαπητού�
Κηφισιώ�τη, αυτοδιοικητικού� , διαπρεπού� ς οικονομολό� γου Σταύ� ρου Απέ� ργη, κά� νοντας αναφορά� στο
σύ� νολο της προσφορά� ς του από� τις θέ� σεις που υπηρέ� τησε.
Η σορό� ς του εναποτέ� θηκε στο οικογενειακό� μαυσωλεί�ο που βρί�σκεται στα αριστερά� της εισό� δου
του Κοιμητηρί�ου της Κηφισιά� ς, αφού� η οικογέ� νεια
Απέ� ργη εί�ναι από� τις παλαιό� τερες της πό� λης μας.

Έφυγε από� τη ζωή� σε ηλικί�α 85 ετώ�ν ο μεγά� λος
Κηφισιώ�της τραγουδιστή� ς, Σταμάτης Κόκκοτας,
το πρωί� του Σαββά� του 1η Οκτωβρί�ου, ύ� στερα από�
νοσηλεί�α στο Ασκληπιεί�ο.
Γεννημέ� νος στην Αθή� να στις 23 Μαρτί�ου 1937,
έ� γινε διά� σημος για τη ζεστή� φωνή� τις μακριέ� ς φαβορί�τες του, αλλά� και το πά� θος του για τους αγώ�νες
ταχύ� τητας αυτοκινή� του. Ποιος Κηφισιώ�της, ά� λλωστε, ξεχνά� το πέ� ρασμά� από� την πλατεί�α Πλατά� νου
με την ά� σπρη του καμπριολέ� μερσεντέ� ς, χά� ρμα
οφθαλμώ�ν.
Ο γιος του, Δημή� τρης, ακολού� θησε την πορεί�α του
πατέ� ρα του στο τραγού� δι και οι κό� ρες του Έλλη και
Μαριά� ννα φοί�τησαν στα δημό� σια σχολεί�α της πό� λης μας.
Μά� λιστα, το 2016, ο Δή� μος
Κηφισιά� ς διοργά� νωσε μεγά� λη
συναυλί�α στο Ζηρί�νειο, ό� που
του απονεμή� θηκε τιμητική�
πλακέ� τα.

μήτρης Μυρσαλιώτης, πατέ� ρας της συνεργά� τιδας της
«Κηφισιά� ς», Φλώ�ρας Μυρσαλιώ�τη, την Παρασκευή� 9 Δεκεμβρί�ου και η εξό� διος ακολουθί�α έ� γινε στο Μαρού� σι τη
Δευτέ� ρα 12 Δεκεμβρί�ου. Η εφημερί�δα μας εκφρά� ζει
τα βαθύ� τατα συλλυπητή� ρια στους οικεί�ους του.
Το μνημό� συνο του Δημή� τρη Μυρσαλιώ�τη θα πραγματοποιηθεί� στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, στις 15
Ιανουαρίου 2023 μετά� την πρωινή� Θεί�α Λειτουργί�α. Η οικογέ� νεια θα προσφέ� ρει καφέ� σε ό� σους θέ� λουν να συλλυπηθού� ν.
«Μαρτύρησε το Σώμα Σου και Άγιασε η Ψυχή Σου
Θα σε Θαυμάζω Αιώνια
για την Τεράστια Δύναμή Σου
Πάντοτε θα Σ’ ευχαριστώ Πατέρα μου,
για τη Στερνή αυτή τη Διδαχή Σου»

Η κόρη σου
Φλώρα Μυρσαλιώτου
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Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στο Ίδρυμα Λάτση
Η

καθιερωμέ� νη χριστουγεννιά� τικη
συναυλί�α των «Φίλων της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής Κηφισιάς», πραγματοποιή� θηκε και φέ� τος
στο κτί�ριο «Παλλά� ς Αθηνά� » του Κοινοφελού� ς Ιδρύ� ματος Ιωά� ννη Σ. Λά� τση
στο Κεφαλά� ρι, το πρωί� της Κυριακή� ς
11 Δεκεμβρί�ου.

Η δωδεκαμελή� ς ορχή� στρα εγχό� ρδων
δωματί�ου με μαέ� στρο της τον βιρτουό� ζο στο βιολί� Από� λλωνα Γραμματικό� πουλο, καθή� λωσε τους ακροατέ� ς. Στο
δεύ� τερο μέ� ρος η σοπρά� νο Μίνα Πολυχρόνου και ο τενό� ρος Ιωάννης
Καλύβας χειροκροτή� θηκαν ιδιαί�τερα
από� το κοινό� και γι' αυτό� τους αφιέ� ρωσαν έ� να από� σπασμα από� την «Τραβιά� τα» του Βέ� ρντι εκτό� ς προγρά� μματος.
Κατά� την έ� ναρξη της εκδή� λωσης ο κ.
Παρασκευάς, χορηγό� ς της φετινή� ς
Χριστουγεννιά� τικης Συναυλί�ας του
Συλλό� γου, ευχαρί�στησε το Ίδρυμα Ι.
Λά� τση για τη φιλοξενί�α του και χαιρέ� τησε τους προσκεκλημέ� νους.
Παρό� ντες ή� ταν ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργό� ς Κοινωνικώ�ν Ασφαλί�-

σεων, ο βουλευτή� ς και πρώ�ην υπουργό� ς Γιώργος Κουμουτσάκος, ο
εργατολό� γος και πρώ�ην αντιπρό� εδρος
της Βουλή� ς Δημητρή� ς Μητρό� πουλος,
ο βουλευτή� ς ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζαχαριάδης,
ο Βασίλης Ξυπολυτάς, Πρό� εδρος του
ΟΑΣ, γεν. γραμματεί�ς υπουργεί�ων, οικονομικοί� παρά� γοντες του τό� που, ο
Δή� μαρχος Γ. Θωμάκος, ο πρώ�ην Δή� μαρχος Ν. Χιωτάκης, αντιδή� μαρχοι,
δημοτικοί� σύ� μβουλοι, πρό� εδροι νομικώ�ν προσώ�πων του Δή� μου και τοπικώ�ν Συλλό� γων.
Ο κ. Παρασκευά� ς σε σύ� ντομη ομιλί�α
του αφιέ� ρωσε την συναυλί�α στην μνή� μη της μητέ� ρας του καθηγή� τριας Μουσική� ς, Κίρκης Αρνέλλου, η οποί� α
ό� πως εί�πε εί�χε πολύ� αγά� πη για τα παιδιά� και την μουσική� τους Παιδεί�α. Για
τον λό� γο αυτό� ν δεν ή� ταν φειδωλή�
στους βαθμού� ς της, ώ�στε να τους κά� νει να αγαπή� σουν τη μουσική� . Επί�σης
αναφέ� ρθηκε σε διά� φορα σύ� γχρονα
κοινωνικά� θέ� ματα με αρκετό� χιού� μορ,
αλλά� και κά� ποια πικρί�α.
Η χριστουγεννιά� τικη συναυλί�α έ� χει
καθιερωθεί� εδώ� και 14 χρό� νια από�

Γιορτινοί ήχοι από
τη Φιλαρμονική
Την ετή� σια συναυλί�α της έ� δωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», το βρά� δυ της
Κυριακή� ς 11 Δεκεμβρί�ου, στο Πολιτιστικό� Κέ� ντρο.
Ο μαέ� στρος της Φιλαρμονική� ς, Φίλιππος Χίου, με την μαγική� του μπαγκέ� τα
διεύ� θυνε την ορχή� στρα με τα 18 πνευστά� και τα δύ� ο κρουστά� , σε διασκευέ� ς
γνωστώ�ν και αγαπημέ� νων τραγουδιώ�ν
από� τον κό� σμο, αποσπώ�ντας
το θερμό� χειροκρό� τημα του
κοινού� .
Το φινά� λε φυσικά� ή� ταν χριστουγεννιά� τικες μελωδί�ες με
τον ξεχωριστό� ή� χο της τρομπέ� τας και του σαξό� φωνου.
Το πρό� γραμμα παρουσί�ασε
η Ζέτα Τρεμπέλα, αναφέ� ροντας στοιχεί�α για τις πρώ�τες

Η σοπράνο Μίνα Πολυχρόνου και ο τενόρος Ιωάννης Καλύβας απθεώνονται από το κοινό

τους Φί� λους της Ορχή� στρας, ό� πως εί�πε
στον χαιρετισμό� του ο πρό� εδρος του
Συλλό� γου, Φραντσέσκο Βιανέλλο,
τονί�ζοντας ό� τι η μικρή� χού� φτα ανθρώ�πων (20 ά� τομα) που ί�δρυσαν το 2005
το Σύ� λλογο, δεν περί�μενε να φτά� σει
στο σημεί�ο αυτό� και αυτό� έ� γινε χά� ρη
των μελώ�ν του που από� χρό� νια το στηρί�ζουν ό� πως και κατά� καιρού� διαφό� ρων φορέ� ων της πό� λης (Δημοτικέ� ς
Αρχέ� ς, Πινακοθή� κη Κουβουτσά� κη, iSA,

εκτελέ� σεις και τους δημιουργού� ς των
τραγουδιώ�ν.
Στην εκδή� λωση παραβρέ� θηκαν ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς Γιώργος Θωμάκος
και οι αντιδή� μαρχοι Αχιλλέας Κουρέπης και Γιώργος Σκορδίλης.
Στο τέ� λος της συναυλί�ας ο Φί� λιππος
Χί�ου ευχαρί�στησε ιδιαί�τερα μουσικού� ς
και κοινό� . Κατά� την αποχώ�ρηση, οι περισσό� τεροι φί� λοι της μπά� ντας θέ� λησαν
να χαιρετί�σουν προσωπικά� τον μαέ� στρο, ο οποί�ος δεχό� ταν τα συγχαρητή� ρια, επιφυλά� σσοντας μια καλή� κουβέ� ντα για ό� λους.

Σκιρώ�νειο Μουσεί�ο στη Νέ� α Κηφισιά� ,
ιδιοκτή� τες επαυλεων, καταστή� ματα
(π.χ. ζαχαροπλαστεί�ο Βά� ρσος, Νανά� ),
Ίδρυμα Ν. Ε Πορφυρογέ� νη Αγριά� ς Βό� λου.
Στο τέ� λος έ� κανε έ� κκληση να συνεχιστεί� το έ� ργο αυτό� και στο μέ� λλον από�
τους νεό� τερους, αφού� ό� πως εί�ναι φυσιολογικό� και λογικό� , σύ� ντομα θα έ� ρθει, ό� πως με χιού� μορ επισή� μανε, η ώ�ρα
των παλιώ�ν να πά� νε στην ά� κρη...

Χορωδιακό Φεστιβάλ 2022
από τη Χορωδία Κηφισιάς 1937
Μελωδικέ� ς φωνέ� ς γέ� μισε το Πολιτιστικό� Κέ� ντρο της Κηφισιά� ς
την Κυριακή� 27 Νοεμβρί�ου.
Το Χορωδιακό� Φεστιβά� λ
διοργά� νωσε η Χορωδία Κηφισιάς 1937, με την υποστή� ριξη του «Βικέ� λα», έ� πειτα από� δύ� ο χρό� νια λό� γω της
πανδημί�ας.
Στη διοργά� νωση συμμετεί�χαν η Χορωδία Δήμου Σπάτων
Αρτέμιδας, υπό� την διεύ� θυνση της
Γρηγορίας Δέδε, η Χορωδία Δήμου Γλυφάδας, υπό� την διεύ� θυνση του Νίκου Καμπιώτη, το Χορωδιακό
Εργαστήρι Ναυπλίου υπό� την διεύ� θυνση του Γιάννη Νικολόπουλου και φυσικά� η Χορωδία Κηφισιάς 1937 υπό� την διεύ� θυνση του
Χαράλαμπου Μιχαηλίδη.
Η Χορωδί�α Κηφισιά� ς 1937, με ιστορί�α 85 χρό� νων, ζητά� ά� τομα που
αγαπού� ν το χορωδιακό� τραγού� δι, κυρί�ως σε αντρικέ� ς φωνέ� ς, με
σκοπό� την αναδημιουργί�α του αντρικού� τμή� ματό� ς της. Τηλ. επικ.
6940834881.
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Σποραδικές πινελιές… από μία μεγάλη κυρία της Κηφισιάς
Π
οιος έχει δει έργα της
Ιφιγένειας Ευαγγελινού - Κορακιανίτη και δεν
τα έχει ερωτευθεί! Με σίγουρες πινελιές, με έντονα
χρώματα, με αυτό το λουλακί που σε αναστατώνει
τα πιο σύγχρονα, πιο αδρές
γραμμές και πιο απαλά
χρώματα η προηγούμενη
περίοδος, η Ιφιγένεια σε γεμίζει με φως. «Ιφιγένεια
εν... χρωστήρα» την αποκάλεσε η Νίνα Βλάχου, πρόεδρος του «Βικέλα» που διοργάνωσε την περιοδική αναδρομική
έκθεση της Κηφισιώτισας ζωγράφου, υπό την αιγίδα του Δήμου
Κηφισιάς. Η έκθεση, με τον τίτλο
«Σποραδικές πινελιές μιας ολόκληρης ζωής», εγκαινιάστηκε
την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου
Κηφισιάς.

Τυχεροί� ό� σοι έ� χουμε γνωρί�σει τό� σο
το έ� ργο της ό� σο και τη δημιουργό� ,
Ιφιγέ� νεια Ευαγγελινού� – Κορακιανί�τη. Με ευρύ� τητα πνεύ� ματος, πηγαί� ο
χιού� μορ, παντοτινή� νεό� τητα εξακολουθεί� να υποδέ� χεται στο εργαστή� ρι της πιστού� ς φί� λους και μαθητέ� ς,
μεταλαμπαδεύ� οντας την τέ� χ νη της.
Πλή� θος κό� σμου πλημμύ� ρισε η αί�θουσα του Πολιτιστικού� «Δή� μαρχος
Β. Γκατσό� πουλος» κατά� τα εγκαί�νια
της έ� κθεσης, ενώ� η καλλιτέ� χ νης συγκινημέ� νη δεχό� ταν τα ατέ� ρμονα
συγχαρητή� ρια.
Στην περιδιά� βαση των έ� ργων της
κορυφαί� ας ζωγρά� φου, ο θαυμασμό� ς
και η συγκί�ν ηση θαρρεί�ς και έ� δεσαν
με το χρωματουργικό� της καλειδοσκό� πιο αλλά� και με την αφιέ� ρωση
της ί� διας, η οποί� α με τις σποραδικέ� ς
πινελιέ� ς της έ� κανε έ� να «μνημό� συνο»
στους Μικρασιά� τες γονεί�ς της και
στην πικρή� επέ� τειο μνή� μης ενό� ς αιώ�να των αξέ� χαστων πατρί� δων.
Η Ιφιγέ� νεια έ� χει πιστού� ς θαυμαστέ� ς. Ένας από� αυτού� ς ο Δή� μαρχος
Κηφισιά� ς, Γιώργος Θωμάκος, ο
οποί� ος παρακολουθεί� το έ� ργο της
ζωγρά� φου εδώ� και χρό� νια, δί�νοντας
το παρώ�ν σε ό� λες τις εκθέ� σεις της.
Υπό� την αιγί� δα λοιπό� ν του Δή� μου τέ� θηκε η περιοδική� έ� κθεση με τις «σπο-

Γιώργος Θωμάκος, Ιφιγένεια
Ευαγγελινού Κορακιανίτη
και Κωστής Χατζηδάκης

ραδικέ� ς της πινελιέ� ς μιας
ζωή� ς». Ένα έ� ρ γο που έ� χει
διακριθεί� πά� μπολλες φορέ� ς
στο εξωτερικό� , ενώ� το ό� νομα
Κορακιανί� τ η δεν παραπέ� μπει μό� νο σε τέ� χνη για την
Κηφισιά� , αφού� ο αεί� μνηστος
σύ� ζυγος της Ιφιγέ� νειας, Ευστάθιος Κορακιανίτης, εί�χε
συμβά� λει στα κοινά� της πό� λης από� τη θέ� σ η του προέ� δρου του Δημοτικού� Συμβουλί� ου.
Θερμό� ς θαυμαστή� ς επί� σ ης του έ� ργου της Ιφιγέ� νειας, ο υπουργό� ς Εργα-

Venezia mia
Kifissia mia
Αμέ� τρητες διαδρομέ� ς Κηφισιά� Αγριά� Βό� λου έ� χω κά� νει φέ� τος, ό� χι
για υπηρεσιακού� ς ή� επαγγελματικού� ς λό� γους. Κανεί�ς δεν μου τις έ� χει
επιβά� λει.
Τα ί�δια κί�νητρα υπαγορεύ� ουν τις
κινή� σεις μου και αφορού� ν τον πολιτισμό� , τό� σο στο Πορφυρογέ� νειο
Πολιτιστικό� Κέ� ντρο Αγριά� ς ό� σο και
στην πό� λη μας. Μια προσωπική� επιλογή� , να δώ�σεις κά� ποιο νό� ημα στον
ελεύ� θερο σου χρό� νο και συγχρό� νως
να μην εί�σαι αδιά� φορος προς τον
τό� πο ό� που ζεις.
Θυμά� μαι ό� τι κά� ποτε κά� ποιοι μου
εί�παν, με έ� ντονη περιφρό� νηση, ό� σο

Οι πί�νακες της έ� κθεσης εκτέ� θ
ηκαν στην αί�θουσα που φέ�ρει
το ό� νομα του δημά� ρχου Βασί�
λη Γκατσό� πουλου, αί�θουσα του
Πολιτιστικού� Κέ�ντρου, ό� που
και πραγματοποιού�νται οι συ
νεδριά�σεις του Δημοτικού� Συ
μβουλί�ου. Οι δημοτικοί� σύ� μβουλοι εί�χαν την ευκαιρί�α να
θαυμά� ζουν τους πί�νακες, κα
τά�
τη διά�ρκεια του Δημοτικού�
Συμβουλί�ου που πραγματοπο
ιή� θηκε την Τετά� ρτη 30 Νοεμ
βρί�ου. Στην ί�δια αί�θουσα,
το
1988, εί�χε εκλεγεί� ο σύ� ζυγος
της Ιφιγέ�νειας, Ευστά� θιος Κο
ρακιανί�τη, πρό� εδρος του Δη
μοτικού� Συμβουλί�ου, μετά� απ
ό�
μί�α θυελλώ�δη συνεδρί�αση,
κό� ντρα στην επιθυμί�α του τό�
τε
Δημά� ρχου Βασί� λη Γκατσό� πο
υλου, το ό� νομα του οποί�ου φέ
�ρει και η αί�θουσα.

σί� ας και Κοινωνικώ�ν Υποθέ� σεων, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποί� ο ς την
τί� μησε με την παρουσί� α του.
Η Ιφιγέ� νεια, μί� α από� τις πρώ�τες αρκαι να προσπαθή� σω δεν θα γί� νω
ποτέ� Κηφισιώ�της, το πολύ� Δημό� της
Κηφισιά� ς. Σ’ αυτή� ν την πό� λη έ� χω
ζή� σει περισσό� τερο από� το μισό� της
ζωή� ς μου. Μπή� κα σε μικρά� διαμερί�σματα και σε επαύ� λεις, κά� θισα σε
σκαμπό� και σε ά� νετες πολυθρό� νες,
ή� πια ποτηρά� κια ού� ζο με ελιέ� ς και
τυρί� και κονιά� κ με ξηρού� ς καρπού� ς,
γνώ�ρισα απλού� ς και επιφανεί�ς αν-

θρογρά� φους της εφημερί� δας «Κηφισιά� », κρατού� σε τη στή� λη με τα εικαστικά� και έ� κ λεβε την παρά� σταση και
με τις λεκτικέ� ς πινελιέ� ς της στο χαρτί� .
θρώ�πους, από� ό� λους προσπά� θησα
να μά� θω, να καταλά� βω. Να αποδέ� χομαι, να απορρί�πτω και να συμβιβά� ζομαι.
Σε λί�γες ημέ� ρες θα φύ� γω για την
πό� λη ό� που γεννή� θηκα και μεγά� λωσα, τη Βενετί�α, μαζί� με τη σύ� ζυγο,
τις κό� ρες και τα εγγό� νια μου. Θα
περά� σω τις φετινέ� ς γιορτέ� ς με ό� λη
την εκεί� οικογέ� νεια μου. Ανυπομονώ� να τους δω, μου λεί�πουν. Το παραδέ� χομαι. Θα δω τις γό� νδολες, θα
μου λεί�ψουν ό� μως τα αμαξά� κια, θα
χαρώ� τη μεγά� λη οικογέ� νεια μου, θα
μου λεί�ψουν οι από� δω φί� λοι μου,
που δεν εί�ναι και λί�γοι. Θα περπατή� σω ώ�ρες πολλέ� ς στα στενά� , δεν
θα έ� χω ό� μως το πρά� σινο γύ� ρω μου.
Πονά� ω και τις δύ� ο μου πό� λεις.
Τελικά� , τι εί�μαι;
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΒΙΑΝΕΛΛΟ
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Έκθεση ζωγραφικής
της Αλίκης Βενιέρη - Σκουλικίδη στο Πολιτιστικό
 Γρά� φει η ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πρό� σφατα παρουσιά� στηκε στο Πολιτιστικό� Κέ� ντρο του Δή� μου Κηφισιά� ς
η έ� κθεση της Κηφισιώ�τισσας και πολύ� αγαπητή� ς ζωγρά� φου Αλίκης Βενιέρη Σκουλικίδη, με θέ� μα
«1821-1921, Η μνήμη της
θάλασσας».
Η Αλί�κη εί�ναι οικογενειακή� γνώ�ριμος και θαυμά� ζω
τη δουλειά� της, αλλά� τη
Η Αλίκη Βενιέρη Σκουλικίδη με φόντο τα έργα της
θαυμά� ζω και ως ά� νθρωπο.
Γεννή� θηκε στην Αθή� να και σπού� δασε στην Αθή� να στην ΑΣΚΤ (1950-1955)
με καθηγητή� το Γιά� ννη Μό� ραλη. Το 1956 γρά� φτηκε, μετά� από� εξετά� σεις, στην
Ακαδημί�α Καλώ�ν Τεχνώ�ν
του Μονά� χου με καθηγητή�
τον Caspar, ό� που εί�χε την
δυνατό� τητα να αποκτή� σει
ουσιαστική� καλλιτεχνική�
παιδεί�α.
Η καλύ� τερη αναφορά� ,
γενικά� , για τη δουλειά� της
Αλί�κης μας, εί�ναι η αναφορά� του Ιστορικού� Τέ� χνης
και Ακαδημαϊκού� Χρύσανθου Χρήστου (19222016), ο οποί� ος εί� ν αι ο
Από αριστερά Ρεγγίνα Καρρά, Λάουρα Αλιπράντη,
Έφη Κούτση και Νίνα Βλάχου

πρώ�τος Καθηγητή� ς που δί�δαξε Ιστορί�α της Τέ� χνης σε Ελληνικό� Πανεπιστή� μιο:
«Γνωστή από τις πολλές ατομικές εκθέσεις της
και τις πολύ περισσότερες συμμετοχές της σε
ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Αλίκη
Βενιέρη - Σκουλικίδη συνεχίζει πάντα τις αναζητήσεις και πλουτίζει τη ζωγραφική της γλώσσα.
Και αυτό τόσο με τα ενδιαφέροντά της σε όλες
τις θεματογραφικές περιοχές, όσο και με τη διεύρυνση και την αξιοποίηση χαρακτηριστικών και
τύπων που συνδέονται με διάφορες στυλιστικές
κατευθύνσεις...... Ό,τι κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στην καλλιτεχνική δημιουργία της Αλίκης Βενιέρη - Σκουλικίδη, είναι ο χαρακτήρας και η ποιότητα του ζωγραφικού της ιδιώματος. Σε σειρές
έργων της η δημιουργός χρησιμοποιεί τόσο παραστατικούς όσο και αφηρημένους τύπους για
να ολοκληρώσει καλύτερα τις προθέσεις της...».
Εμεί�ς, περιμέ� νουμε τις επό� μενες εικαστικέ� ς
δημιουργί�ες της.

Σαν το Άστρο στον ουρανό,
ας λάμψει η ελπίδα μας
για έναν καλύτερο κόσμο !
ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ & ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Από τους
Φίλους της Ορχήστρας
Ποικίλης Μουσικής
Κηφισιάς
Eυχές για Υγεία
Αλληλεγγύη,
Αγάπη και Δικαιοσύνη

Με την ευκαιρία των ερχομένων ευλογημένων εορτών
Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2023
σας ευχόμαστε από καρδιάς υγεία, χαρές
και ευόδωση των προσδοκιών σας!...
Με ιδιαίτερη εκτίμηση εκ μέρους των Μελών ΔΣ & ΕΣ / ΟΣΑΕ,
Μάρκος Μάστρακας,
Πρόεδρος

Ας είναι οι φετινές γιορτές
αφετηρία μίας δημιουργικής εποχής.

Χρόνια πολλά!

Σύλλογος Χίων Κηφισιάς
και Βορείου Αττικής

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΑΛΗΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ !

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
Το ΔΣ του συλλόγου μας σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα
και το Νέο Έτος ας είναι
αφετηρία για μιά δημιουργική χρονιά με
υγεία , αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές
γεμάτες Υγεία, Ελπίδα, Δύναμη
και μια χρονιά διαφορετική, με λιγότερα
προβλήματα και περισσότερες χαρούμενες
και ανθρώπινες στιγμές!
Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το 2023!
Διοικητικό Συμβούλιο
Πολιτιστικού Συλλόγου Κηφισιωτών
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Σύγχρονες επαγγελματικές ιστορίες
«ΑΗΤΤΗΤΗ» εί�ναι το ό� νομα με παρέας μας και όχι αριθμη-

το οποί�ο εμφανί�ζεται στα Social Media
η Ρούλα Καραγιάννη και συνοδεύ� εται από� το tupperlove, αφού� η ειδικό� τητά� της εί�ναι οι πωλή� σεις με σύ� γχρονα μέ� σ α, ενό� ς προϊό� ντος που
αγαπή� θηκε ιδιαί� τερα και έ� δωσε το
ό� νομά� του σε ό� λα τα προϊό� ντα που
προσπά� θησαν να το μιμηθού� ν.
Όλοι έ� χουμε πά� ρει κά� ποια στιγμή�
έ� να ταπερά� κι με φαγητό� που με αγά� πη
ετοιμά� στηκε για εμά� ς και η tapperware
φρό� ντισε να κρατή� σει το περιεχό� μενό�
του αναλλοί�ωτο.
Η εταιρί�α που πρωτοστά� τησε στις
πωλή� σεις μέ� σω των συνεργατώ�ν της,
ανανεώ�νει διαρκώ�ς τα προϊό� ντα της
προκειμέ� νου να καλύ� ψουν τις σύ� γχρονες ανά� γκες. Η Ρού� λα Καραγιά� ννη εκμεταλλεύ� ται τα σύ� χρονα μέ� σα επικοινωνί�ας και καταφέ� ρνει να κρατά� ει το
ενδιαφέ� ρον με αναρτή� σεις που ξεχωρί�ζουν, αναδεικνύ� οντας έ� να διαχρονικά� σύ� γχρονο προϊό� ν.
«Εάν θέλεις κ εσύ να γίνεις μέρος της

τικό απλά μέλος σε μια
ακόμη ομάδα, σε περιμένω με πολλή αγάπη
αλλά και δώρα στην
εβδομαδιαία διαδικτυακή μας συνάντηση, στη δική μου
ομάδα! Μπορείς απλά
να παρακολουθήσεις

και να κερδίσεις, μπορείς να ενημερωFB:
θείς για τα προϊόTupperlo
ν τα , χω ρ ί ς
ve «ΑΗΤ
ΤΗΤΗ»
καμμιά υποΤηλ. επικ
οινωνίας
χρέωση αγο:
6981 107
529
ρών, μπορείς
FB:
να γελάσεις, να
Karagian
σχολιάσεις,
να χαni Roula
λαρώσεις μαζί μας.
Και φυσικά μπορείς να κερδίσεις επιπλέον δώρα, εάν και
οπότε επιλέξεις εσύ ένα
Γίνετε μέλος της
ομάδας
προϊόν να το κάνεις δικό
tupperlove «AH
TTHTH»
σου ...
κ
α
ι
τα Χριστούγεννα
Το πώς, θα το διαπιστώυπόσχονται εκπλ
σεις εσύ... Πολύ εύκολα, ξεήξεις,
κάθαρα και αξιόπιστα...
διαγωνισμούς, δ
ώρα!!!
Διότι στη ζωή μας αν δεν
δώσουμε δεν θα πάρουμε...
κι εγώ σ' αυτό που αγαπώ
δίνω την ψυχή μου...
Σε περιμένω να με γνωρίσεις!».

Καλορίζικοι Μάκη και Νικολέττα!

Την καλύ� τερη παρά� στασή� της ζωή� ς του έ� δωσε ο Μάκης Πατέλης το βρά� δυ της Κυριακή� ς 18 Σεπτεμβρί� ο υ στο
παρεκκλή� σι της Παναγί�ας Χελιδονού� ς με συμπρωταγωνί� στρια την
εκλεκτή� της καρδιά� ς του Νικολέττα
Μελέτη.
Μια παρά� σταση που θα κρατή� σει
μια ολό� κληρη ζωή� , με υγεί�α και ευτυχί�α!
Ο πατέ� ρας Σέργιος Βαρελάς τέ� λεσε
το μυστή� ριο του γά� μου και μί� λησε
πολύ� ό� μορφα στους νεό� νυμφους κά� νοντας αναφορά� στην ιερό� τητα του
χώ�ρου που έ� γινε ο γά� μος.
Ο αρχιμανδρί�της προϊστά� μενος της

Αγί�ας Τριά� δας, στην οποί�α υπά� γεται
η Παναγί�α Χελιδονού� εί�πε πως το
ξωκκλή� σι εικά� ζεται ό� τι κτί�στηκε το 1570 μ.Χ
και ή� ταν μέ� ρος
γυναικεί�ας -και
μεταγέ� στερα
αντρική� ς- μονή� ς, που καταστρά� φηκε από�
τους Οθωμανού� ς.
Πρά� γματι, ο χώ�ρος που
βρί�σκεται το εκκλησά� κι και η σπηλιά�
στην οποί�α εί�ναι κτισμέ� νο σου προκαλεί� δέ� ος και συγκί�νηση.
Αυτό� το ιερό� μέ� ρος διά� λεξαν ο Μά� κης και η Νικολέ� τα για να ξεκινή� σουν
την κοινή� ζωή� τους.
Οι γονεί� ς των νεό� νυμφων και τα
αδέ� λφια τους, μαζί� με τις κουμπά� ρες
Ρένια Σπήλιου και Θεοδώρα Σκούρου, αγαπημέ� νες φί� λες του ζευγαριού� ,
στά� θηκαν δί�πλα τους εκδηλώ�νοντας
τη χαρά� τους.
Ανά� μεσα στους πολλού� ς συγγενεί�ς

και τους φί� λους των νεονύ� μφων διακρί�ναμε τον Δή� μαρχο Κηφισιά� ς Γιώργο Θωμάκο, τον μέ� ντορα του Μά� κη
Πατέ� λη στο θέ� ατρο Δημήτρη Καλλιβωκά, τους συμπρωταγωνιστέ� ς στο
θεατρικό� έ� ργο που πρό� σφατα εί�χαν
ανεβά� σει στην Κηφισιά� -ανά� μεσά� τους

η Ελένη Φιλίνη, η Κυριακή Γάσπαρη,
ο Θοδωρής Ρωμανίδης- και φυσικά�
τον σκηνοθέ� τη Γιώργο Φρατζεσκάκη που θα ή� θελε να εί�χε σκηνοθετή� σει
τον γά� μο αλλά� η ζωή� τον ξεπέ� ρασε.
Βί�ον ανθό� σπαρτον να εί�στε πά� ντα
ευτυχισμέ� νοι!
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Τσάι και... Συμπάθεια

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
«ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
Αυτό� το απογευματινό� τσά� ι, που πραγματοποιή� θηκε στο
Domotel Kastri Hotel, στα τέ� λη Νοεμβρί�ου, δεν εί�χε μό� νο...
συμπά� θεια, αλλά� και επί�δειξη μό� δας, δηλαδή� τι θα φορεθεί�
φέ� τος από� τις κομψέ� ς Κηφισιώ�τισσες και με τι αξεσουά� ρ θα
συνοδεύ� εται, ό� πως κοσμή� ματα και τσά� ντες. Αυτό� τον ρό� λο
τον εί�χαν αναλά� βει καταστή� ματα της Κηφισιά� ς και τα υπέ� ροχα μανεκέ� ν που πραγματικά� μας εντυπωσί�ασαν. Μετά� από�
την απομό� νωση λό� γω covid-19, επιτέ� λους πολλά� μέ� λη και
φί� λες του Συλλό� γου αντά� μωσαν στην επιτυχημέ� νη αυτή� σύ� ναξη. Την ό� λη οργά� νωση της επί�δειξης εί�χε αναλά� βει το γραφεί�ο της Αλίς Δικαίου.
Όπως εί�θισται, η πρό� εδρος του Συλλό� γου Σταυρού� λα Κουλουριώ�τη καλωσό� ρισε τις παρευρισκό� μενες, ενώ� την επί�δειξη συνό� δευσε και λαχειοφό� ρος αγορά� από� κηφισιώ�τικα καταστή� ματα, τα έ� σοδα της οποί� ας θα διατεθού� ν στους
φιλανθρωπικού� ς σκοπού� ς του Συλλό� γου, εν ό� ψει των Χριστουγέ� ννων.
Μεταξύ� ά� λλων έ� δωσαν το «παρώ�ν» ο Αντιπεριφερειά� ρχης
Υγεί�ας Γιάννης Κεχρής με τη σύ� ζυγό� του Βίκυ Μυλωνά, η
πρό� εδρος του «Εξωραϊστικού� και Πολιτιστικού� Συλλό� γου Εκά� λης», Αγγελική Βαλασοπούλου και η πρό� εδρος του «Ομί� λου
Γυναικώ�ν Βορεί�ων Προαστί�ων Ήρα», Καίτη Μάμαλου.
Καλή� αρχή� λοιπό� ν για την, ελπί�ζουμε, μετά� covid-19 εποχή� .

Γιάννης Κεχρής, Βίκυ Μυλωνά, η γραμματέας του Συλλόγου
Μαίρη Ζαφειρίδη, Σταυρούλα Κουλουριώτη,
Αλίς Δικαίου, η ταμίας Παυλίνα Ηλιάσογλου και η υπεύθυνη
δημοσίων σχέσεων Καίτη Μορφοπούλου

Το Δ.Σ. του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Πολιτείας - Κηφισιάς
εύχεται ολόψυχα σε όλους τους Κηφισιώτες
Χρόνια Πολλά για τα Χριστούγεννα
και το Νέο Έτος 2023, με υγεία, χαρά,
ειρήνη, ασφάλεια και πρόοδο!
ΛΑΟΥΡΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΛΗΣ
Γραμματέας

Γράφει η ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

100 xρόνια
από τη Μικρασιατική
Καταστροφή
Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιά - Πολιτεία μας έ� χει συνηθί�σει σε ποιοτικέ� ς εκδηλώ�σεις. Μια από� αυτέ� ς ή� ταν και αυτή�
που πραγματοποιή� θηκε στη Βί� λλα Μπό� τση για την επέ� τειο των 100 χρό� νων από�
τη Μικρασιατική� Καταστροφή� . Την οργά� νωση και τον συντονισμό� της εκδή� λωσης
εί� χε αναλά� βει το δραστή� ριο μέ� λος του
Ομί� λου, η δικηγό� ρος Ρεγγίνα Καρρά, η

οποί�α προλό� γισε την εκδή� λωση ευχαριστώ�ντας τους παρευρισκό� μενους και την
πρό� εδρο του Κέ� ντρου Έρευνας και Μελέ� της Μικρασιατική� ς Ερυθραί�ας (ΚΕΜΜΕ)
Έφη Κούτση και το Δ.Σ. για τη στή� ριξή�
τους. Στη συνέ� χεια η πρό� εδρος του Ομί� λου
Γεωργία Μανωλάκου και η γραμματέ� ας
Μυρτώ Δημητρίου απηύ� θυναν χαιρετισμό� και αμέ� σως μετά� ακολού� θησαν οι
πολύ� ενδιαφέ� ρουσες ομιλί�ες του Καθηγητή� του Πανεπιστημί�ου Αθηνώ�ν Νέστωρα
Κουράκη με θέ� μα «Η Δί�κη των Εξ» και της
Καθηγή� τριας του Πανεπιστημί�ου Πειραιώ�ς
Κωνσταντίνας Μπότσιου με θέ� μα «Η
Επί�δραση της Μικρασιατική� ς Καταστροφή� ς στην Εξωτερική� Πολιτική� της Χώ�ρας
μας». Ήταν και οι δύ� ο εξαιρετικοί� ομιλητέ� ς
και καταχειροκροτή� θηκαν από� τους παρευρισκό� μενους.
Εν αναμονή� και ά� λλων εκδηλώ�σεων από�
τον Όμιλο.
Ρεγγίνα Καρρά, Κωνσταντίνα Μπότσιου,
Μυρτώ Δημητρίου, Γεωργία Μανωλάκου
και Νέστωρ Κουράκης

Εκδήλωση μνήμης των Χίων
Ο δραστή� ριος «Σύλλογος Χίων Κηφισιάς και Βορείου Αττικής» πραγματοποί�ησε επετειακή� εκδή� λωση μνή� μης για την απελευθέ� ρωση της Χί�ου (11
Νοεμβρί�ου 1912) στην αί�θουσα του Πολιτιστικού�
του Δή� μου Κηφισιά� ς. Για την επετειακή� αυτή� εκδή� λωση μνή� μης μί� λησε ο ιστορικό� ς Μιχαήλ Βαρλάς,
με θέ� μα «Απελευθέ� ρωση του 1912, ως δικαί�ωση των
θυμά� των των σφαγώ�ν». Η εκδή� λωση τελεί�ωσε με
το χορευτικό� ελληνικώ�ν χορώ�ν του ΝΠΠΔ Βικέ� λας
Δή� μου Κηφισιά� ς με δασκά� λα την Κατερίνα Τσιάμα.

Καρμίρη Αγγελική, Σαρέλη Λεώνη,
Πιτίδη Αγγελική, Βαρλάς Μιχάλης,
Νίνα Βλάχου, Μουστάκη Αικατερίνη,
Δαμάλας Γεώργιος, Παντελούκα Κίτσα,
Μενδωνίδη Μαρία και Γαλατούλα Έφη

Εύχομαι ολόθερμα σε όλους τους Κηφισιώτες
Καλά Χριστούγεννα,
Υγεία, Χαρά και Πρόοδο
για το Νέος Έτος 2023!
Λάουρα Αλιπράντη,

Δρ Κοινωνιολογίας
Αντιπρόεδρος ΔΕΠΙΣ Κηφισιάς /Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
Αντιπρόεδρος «ΠΡΟΝΟΗ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΚΑΝΑ
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ΣΥΝ ΕΝΤ Ε Υ Ξ Η

στην ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ:

«Στόχος να απολαμβάνουμε την ιστορία,
την πλοκή, τους χαρακτήρες, τη γραφή»
Θ

εωρώντας τα παγκάκια ιδανικά μέρη σοβαρών ή
πιο ανάλαφρων συζητήσεων, συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις στο «παγκάκι» της ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Προσκεκλημένος μας ο Χάρης Νικολακάκης. Με σπουδές στην επικοινωνία και τη δημοσιογραφία σε Μεγάλη Βρετανία
και Γαλλία, εργάστηκε στο χώρο των ΜΜΕ, των media
και της πολιτικής επικοινωνίας για περισσότερα από
δέκα χρόνια πριν μπει στον χώρο των εκδόσεων.

 Οι Εκδόσεις BELL είναι
μια εταιρία με ισχυρό όνομα
στους βιβλιόφιλους. Τα τελευταία χρόνια έχει ενδυναμώσει την παρουσία της
στην αγορά. Πότε και πώς
αναλάβατε τα ηνία του εκδοτικού;
Τα BELL, και συγκεκριμέ� να η
σειρά� πό� κετ BELL Best Seller,
ξεκί�νησαν ως μια σειρά� λογοτεχνικώ�ν βιβλί� ων τσέ� πης της
Χαρλέ� νικ Ελλά� ς, η οποί�α ή� ταν
θυγατρική� εταιρεί�α της Καναδέ� ζικης Harlequin, της εταιρεί�ας που έ� φερε δηλαδή� τα Άρλεκιν (την ά� λλη μεγά� λη εκδοτική�
επιτυχί� α των δεκαετιώ�ν του
’70, του ’80 και του ’90) στην
Ελλά� δα. Εγώ� ή� ρθα στην εταιρεί�α ό� ταν αποχώ�ρησαν οι Καναδοί� , μέ� σα στην κρί� ση, το
2014, με στό� χο να κά� νουμε σημαντικέ� ς αλλαγέ� ς σε ό� λους
τους τομεί�ς και να μπει η εται-

ρεί�α σε μια νέ� α βιώ�σιμη εποχή� .
Έτσι, η σειρά� BELL Best Seller
ά� λλαξε μορφή� (χαρτί� και εξώ�φυλλα εφά� μιλλα των μεγαλύ� τερων διαστά� σεων βιβλί�ων),
και πλέ� ον εκεί� εκδί�δονται μό� νο
σειρέ� ς crime, συγγραφέ� ω ν
ό� πως οι Lee Child, John
Connolly, Chris Carter, David
Baldacci, αλλά� και Ελλή� νων,
ό� πως εί�ναι ο Γρηγό� ρης Αζαριά� δης, ο Γιώ�ργος Δά� μτσιος και ο
Λευτέ� ρης Μπού� ρος. Τα βιβλί�α
αυτά� κυκλοφορού� ν και στα βιβλιοπωλεί�α και στα περί�πτερα.
Όλοι οι υπό� λοιποι τί� τλοι μας
εκδί�δονται πια σε κανονικού�
μεγέ� θους βιβλί�α και μπορεί� κανεί�ς να τους βρει σε ό� λα τα βιβλιοπωλεί�α.

 Τα παραδοσιακά βιβλία
BELL ήταν μεταφράσεις ξένων συγγραφέων με κύριο
χαρακτηριστικό τη δράση
και την αγωνία στην πλοκή.

ζουμε την υπογραφή� μας εί�ναι
πολύ� προσεχτική� και μπορώ� να
πω με μεγά� λη χαρά� και βεβαιό� τητα ό� τι εί�μαστε περή� φανοι για
κά� θε έ� να από� τα βιβλί�α Ελλή� νων συγγραφέ� ων που έ� χουμε
εκδώ�σει τα τελευταί�α χρό� νια.
Με ποια κριτή� ρια γί�νεται η επιλογή� των βιβλί�ων που θα εκδώ�σουμε; Εί�ναι απλό� . Πρέ� πει να
μας αρέ� σει το έ� ργο, και να το
απολαμβά� νουμε πρώ�τα εμεί�ς
ως αναγνώ�στες: την ιστορί�α,
την πλοκή� , τους χαρακτή� ρες, τη
γραφή� .
 Πόσα περίπου χειρόγραφα φτάνουν στις εκδόσεις
σας σε έναν μήνα (χρόνο);
Μετά από πόσες σελίδες καταλαβαίνετε συνήθως εάν
θέλετε να το εκδώσετε;
Σε παγκάκι της Εκάλης πετύχαμε τον Χάρη Νικολακάκη, τον άνθρωπο
πίσω από τις εκδόσεις BELL, παρέα με το σκυλάκι του

Πλέον εκδίδετε και πολλούς
Έλληνες συγγραφείς. Πώς
γίνεται η επιλογή των βιβλίων που θα εκδώσετε;
Πρά� γματι, μέ� χρι και το 2015
τα BELL (αλλά� και η σειρά� αισθηματική� ς λογοτεχνί�ας SILK)
ή� ταν αποκλειστικά� βιβλί�α πό� κετ μεταφρασμέ� νης λογοτεχνί�ας που κυκλοφορού� σαν κυρί�ως
(αν ό� χι σχεδό� ν αποκλειστικά� )
στα περί�πτερα. Τα BELL ό� μως
ή� ταν και η σειρά� βιβλί�ων που
γνώ�ρισαν στο ελληνικό� κοινό�
αγαπημέ� νους και πολυβραβευμέ� νους ξέ� νους συγγραφεί�ς, από�
την Harper Lee και τον Stephen
King, μέ� χρι τον Ken Follett και
τον Thomas Harris. Έχοντας

στη λί� στα μας τό� σους γνω-

στού� ς και σπουδαί�ους ξέ� νους
συγγραφεί�ς, το να ξεκινή� σουμε
την αναζή� τηση νέ� ων Ελλή� νων

συγγραφέ� ων ή� ταν έ� να ρί�σκο.

Όμως η επιλογή� των μυθιστο-

ρημά� των πά� νω στα οποί�α βά� -

Εί� ναι μεγά� λος ο ό� γκος που
έ� ρχεται στα μέ� ιλ μας και δυστυχώ�ς λί�γες οι θέ� σεις στο εκδοτικό� πρό� γραμμά� μας κά� θε χρό� νο
(στα BELL και στα SILK δεν ξεπερνού� ν τους 40-50 τί� τλους
ετησί�ως, μεταφρασμέ� νης και
ελληνική� ς λογοτεχνί�ας). Μετά�
από� τις πρώ�τες 50 περί�που σελί�δες καταλαβαί�νω ό� χι αν θέ� λω
να εκδοθεί�, αλλά� αν χρειά� ζεται

Είμαστε περ
κάθε ένα α ήφανοι για
π
Ελλήνων σ ό τα βιβλία
υ
που έχουμε γγραφέων
εκδώσει
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 Ποια είναι η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζετε
στη δουλειά σας;

Ο Χάρης Νικολακάκης με τον γνωστό Ιρλανδό συγγραφέα John
Connolly, από την επίσκεψή του στην Αθήνα

να διαβά� σω ολό� κληρο έ� να υποψή� φιο έ� ργο για να δω αν ταιριά� ζει με το εκδοτικό� μας πρό� γραμμα. Έχει συμβεί� να διαβά� ζω
εί� κοσι σελί� δες και να σταματά� ω, καθώ�ς και να το διαβά� ζω
ολό� κληρο για να αποφασί�σω,
τελικά� , πως για τον α ή� β λό� γω
δεν μας ταιριά� ζει. Δεν υπά� ρχει
συνταγή� . Κά� θε βιβλί�ο εί�ναι ξεχωριστή� περί�πτωση.
 Είναι εύκολη η συνεργασία με τους συγγραφείς;
Υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις;

Στο 95% των περιπτώ�σεων η
συνεργασί�α μας εί�ναι ά� ψογη.
Αυτό� συμβαί�νει γιατί� εί�μαστε
πά� ντοτε -και από� την πρώ�τη
στιγμή� - ξεκά� θαροι με τους
ό� ρους συνεργασί� ας. Υπά� ρχει
αλληλοσεβασμό� ς, αμεσό� τητα,
ευγέ� νεια, ειλικρί�νεια και φιλικό�
κλί�μα. Αφή� νω κι έ� να 5% έ� ξω,
γιατί� ό� λα αυτά� τα χρό� νια υπή� ρξαν και ά� τομα που νιώ�θω πως
δεν τή� ρησαν την ί�δια ειλικρινή�
και ξεκά� θαρη στά� ση που εί�χαμε

εμεί�ς –κι εγώ� προσωπικά� – απέ� ναντί� τους. Αλλά� έ� τσι εί�μαστε
οι ά� νθρωποι, έ� τσι εί�ναι η ζωή� .
Προχωρά� με.

 Έχουν πιθανότητες οι Έλληνες συγγραφείς να δούνε
τα βιβλία τους μεταφρασμένα στο εξωτερικό;
Εί�ναι πολλά� τα «εμπό� δια» που
πρέ� πει να ξεπεραστού� ν για να
δού� με μεγά� λο αριθμό� Ελλή� νων
συγγραφέ� ων να μεταφρά� ζεται
στο εξωτερικό� . Συνοπτικά� παραθέ� τω λέ� ξεις/εκφρά� σεις-κλειδιά� : «καλέ� ς» πωλή� σεις στο εσωτερικ ό� , εθνική� πολιτική�
προώ�θησης της ελληνική� ς λογοτεχνί�ας στο εξωτερικό� , συνεχή� ς και συντονισμέ� νη πρακτό� ρευση συγγραφέ� ων στο
εξωτερικό� . Δεν εί�ναι εύ� κολος ο
δρό� μος της μετά� φρασης και σί�γουρα πολύ� πιο σύ� νθετος και
πολυδαί�δαλος από� αυτό� ν που
μπορεί� να φανταστεί� κά� ποιος
που δεν ασχολεί�ται επαγγελματικά� με τις εκδό� σεις.

Ο μικρό� ς αριθμό� ς πιστώ�ν αναγνωστώ�ν. Υπά� ρχουν φανατικοί�
αναγνώ�στες (και με τον ό� ρο
«φανατικοί� » εννοώ� εκεί� νους
που θα διαβά� σουν περισσό� τερα
από� έ� να-δυο βιβλί�α το χρό� νο),
αλλά� εί�ναι λί�γοι.
Δυστυχώ�ς, ό� ,τι κι αν λέ� με, το
αναγνωστικό� κοινό� στην Ελλά� δα εί�ναι περιορισμέ� νο σε σχέ� ση
με το τι συμβαί�νει στις περισσό� τερες ευρωπαϊκέ� ς χώ�ρες. Από�
την ά� λλη πλευρά� ό� λοι αγωνιζό� μαστε για να μεγαλώ�σει αυτό�
το κοινό� . Και συνεπώ�ς το «ά� γχος» μας εί� ναι η επιλογή� των
σωστώ�ν τί�τλων. Η επιλογή� των
τί�τλων που αξί�ζει να εκδοθού� ν
και που ελπί�ζεις πως θα αγαπηθού� ν από� το αναγνωστικό� κοινό� και δεν θα περά� σουν απαρατή� ρητοι ή� θα χαθού� ν μέ� σα στην
υπερ-πληθώ� ρα παραγωγή� ς
βιβλί�ων.
 Ποια είναι τα σχέδιά σας
για το μέλλον της εταιρίας;
Είστε αισιόδοξος;

Ναι, πά� ντα εί�μαι αισιό� δοξος.
Φιλοδοξί�α μας εί�ναι να συνεχί�σουμε την ανοδική� πορεί�α των
τελευταί�ων ετώ�ν και να εκδί�δουμε πά� ντα τα βιβλί� α που
εμεί�ς πρώ�τοι απολαμβά� νουμε
να διαβά� ζουμε.
Θεωρείτε τα Social Media
εχθρικά ή φιλικά ως προς την
αγορά βιβλίου;

Τα social media ως μέ� σο επικοινωνί�ας των βιβλί�ων εί�ναι ο
πιο ά� μεσος, γρή� γορος και οικονομικό� ς τρό� πος. Αυτή� τη στιγμή�

Κλειδί η εθνική πολιτική
προώθησης της
ελληνικής λογοτεχνίας
τα social media εί�ναι η μεγαλύ� τερη πηγή� πληροφό� ρησης για
τους συστηματικού� ς αναγνώ�στες. Για εκεί�νους δηλαδή� που
επειδή� μπορεί� να διαβά� ζουν
έ� να, δύ� ο ή� και περισσό� τερα βιβλί� α το μή� να, ψά� χνουν πολύ�
προσεκτικά� ποιο θα εί� ναι το
επό� μενο που θα αγορά� σουν.
Δεν εί�ναι τυχαί�ο ό� τι ακό� μη και
παλαιό� τερα βιβλί� α που ό� ταν
εκδό� θηκαν μπορεί� να πέ� ρασαν
απαρατή� ρητα σημεί�ωσαν τελικά� τα τελευταί�α χρό� νια (παγκό� σμια) επιτυχί� α μέ� σω του
Instagram και του Tik Tok. Τα
social media εί�ναι η νέ� α «από�
στό� μα σε στό� μα» διαφή� μιση
των βιβλί�ων.
 Ποιο ήταν το πρώτο σας
αγαπημένο bell ως αναγνώστης;

Δεν εί�μαι σί�γουρος αν ή� ταν το
πρώ�το, αλλά� αυτό� που θυμά� μαι
πιο έ� ντονα εί�ναι οι Νυχτερί�τες
του Stephen King.

 Είστε κάτοικος Εκάλης.
Ας υποθέσουμε ότι ένας ήρωας - ντετέκτιβ, προκειμένου
να προσεγγίσει μια πιο πλούσια πελατεία, αποφασίζει να
ανοίξει το γραφείο του εκεί.
Ποια προβλήματα πιστεύετε
ότι θα είχε να αντιμετωπίσει;
Αν καταφέ� ρει να βρει γραφεί�ο

στην Εκά� λη να έ� ρθει να μου το
πει.

 Ως κάτοικος Εκάλης διαπιστώνετε να υπάρχουν προβλήματα στην πόλη; Τι θα
προτείνατε στη Δημοτική
Αρχή να αλλάξει;
Αναμφί�βολα μιλά� με για μια
από� τις ωραιό� τερες περιοχέ� ς
της Αττική� ς, με ωραί� α πά� ρκα
και πρά� σινο παντού� . Βέ� βαια
πά� ντοτε υπά� ρχει χώ�ρος για βελτί�ωση. Για παρά� δειγμα οι κά� δοι
ανακύ� κλωσης εί�ναι λί�γοι στην
περιοχή� , ενώ� υπά� ρχουν δρό� μοι
που γί� νονται ποτά� μια με την
πρώ�τη δυνατή� βροχή� και πεζοδρό� μια κακοφτιαγμέ� να, κατεστραμμέ� να ή� και ανύ� παρκτα.
Μιλά� με για πρά� γματα που μπορεί� να εντοπιστού� ν με μια βό� λτα
στους δρό� μους και να διορθωθού� ν χωρί�ς μεγά� λο κό� πο.

 Τι θα σκεφτόσασταν αν
βλέπατε ένα βιβλίο BELL
αφημένο σε ένα παγκάκι;
Πρώ�τον, θα σκεφτό� μουν «τι
ωραί�α διαφή� μιση», δεύ� τερον θα
έ� βγαζα το κινητό� από� την τσέ� πη
για να το φωτογραφή� σω (εί�μαι
μανιώ�δης ερασιτέ� χνης φωτογρά� φος βιβλί�ων) και τρί�τον θα
το ά� φηνα στη θέ� ση του για να
το ανακαλύ� ψει ο επό� μενος πιθανό� ς αναγνώ�στης.

Ο Μάκης Τσίτας με την ΑΚΟΣ στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη
Το πρωί� της Κυριακή� ς 4 Δεκεμβρί�ου, ο
σύ� λλογος ΑΚΟΣ στο πλαί�σιο της δρά� σης
«ΑνθίΖΩ με την ΑΚΟΣ», με θέ� μα «Μένουμε πάντα παιδιά» παρουσί� ασε τη
ζωή� και το έ� ργο του βραβευμέ� νου συγγραφέ� α και δημοσιογρά� φου Μάκη Τσίτα,

στην Πινακοθή� κη Κουβουτσά� κη.
Τον συγγραφέ� α προλό� γισε η πρό� εδρος
του συλλό� γου Άκος, ογκολό� γος ακτινοθεραπευτή� ς Δρ Δέσποινα Κατσώχη, ενώ�
μαζί� του συνομί� λησε η δημοσιογρά� φος
του 2ου Προγρά� μματος, Λίτσα Τότσκα.

Ο Μά� κης Τσί�τας με το πηγαί�ο χιού� μορ
του αλλά� και τη ματιά� του γεμά� τη ευαισθησί�α, σύ� στησε στο κοινό� τους ή� ρωέ� ς
του, με τις δικέ� ς του ιδιαιτερό� τητες ο καθέ� νας και μί� λησε για γη ζωή� του και τη
σχέ� ση του με τη γραφή� .
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Γιγαντώνεται το έργο και η ενεργή προσφορά
της Κοινωνικής Μέριμνας
Της ΦΛΩΡΑΣ ΜΥΡΣΑΛΙΩΤΟΥ

Σε μί� α εποχή� ό� που οι ανά� γκες των
πολιτώ�ν ό� λο και αυξά� νονται επικί�νδυνα λό� γω των κατ’ εξακολού� θηση
κρί� σεων που βιώ�νει η χώ�ρα μας αλλά�
και των δυσά� ρεστων οικονομικώ�ν,
περιβαλλοντολογικώ�ν, ενεργειακώ�ν
και υγειονομικώ�ν κρί� σεων παγκό� σμιας εμβέ� λ ειας, ο Δή� μος Κηφισιά� ς δεί�χνει πραγματικά� ανθρωπιστικό� πρό� σωπο μέ� σω τ ης Προέ� δρου τ ης
Κοινωνική� ς Μέ� ριμνας Κατερίνας
Καραλή (Δημοτική� ς Συμβού� λου, Προέ� δρου ΔΕΠ και Εκπαιδευτικού� ), καθώ�ς και ό� λων των Μελώ�ν του Διοικητικού� της Συμβουλί� ου.
Επιγραμματικά� αναφέ� ρουμε πως
οι ωφελού� μενες οικογέ� νειες αυξή� θηκαν στις 500 και λαμβά� νουν καθημερινά� βοή� θεια μέ� σω συσσιτί� ου (αυξή� θηκε από� πέ� ν τε σε εφτά� ημέ� ρες την
εβδομά� δα), διά� φορων τροφί� μ ων

Νέο προεδρείο
στον Σύλλογο Εκάλης

Κατερίνα Καραλή
και Φλώρα Μυρσαλιώτου

(Κοινωνικά� Παντοπωλεί� α Νέ� ας Ερυθραί� ας & Κά� τω Κηφισιά� ς), ειδώ�ν έ� νδυσης και υπό� δησης και κλινοσκεπασμά� των (για ό� λες τις ηλικί� ες στην
ιματιοθή� κη των Κοινωνικώ�ν Παντοπωλεί� ων), ρουχισμού� (Κοινωνική�
Ντουλά� πα του Skip στη Νέ� α Ερυθραί� α , βιβλί� ων εκπαιδευτικώ�ν και

Από αριστερά Χριστίνα Μπλαζουδάκη, Αγγελική Βαλασσοπούλου,
Γιάννης Αντωνακέας, η απερχόμενη πρόεδρος
Ανθούλα Καπετανάκη, Τέα Παπαεμμανουήλ - Ζέρη,
Ελευθερία Ανδρεοπούλου

Μετά� τις αρχαιρεσί�ες του Συλλό� γου το Σά� ββατο 12 Νοεμβρί�ου 2022, το νέ� ο Δ.Σ. συνεδρί�ασε και συγκροτή� θηκε
σε σώ�μα ως εξή� ς: Πρό� εδρος: Αγγελική Βαλασοπούλου,
Αντιπρό� εδρος: Γιάννης Αντωνακέας, Ταμί�ας: Ειρήνη
Αμερικάνου, Γραμματέ� ας: Ελευθερία Ανδρεοπούλου,
Πολιτιστικά� : Γιάννα Κολινιάτη και Γιάννης Αντωνακέας, Δημό� σιες Σχέ� σεις: Τέα Παπαεμμανουήλ και Χριστί�να Μπαζουδάκη. Την εξελεγκτική� Επιτροπή� απαρτί�ζουν: Αδριανή (Νίνα) Αλεξοπούλου, Λυδία Δρακάκη
και Αικατερίνη Οικονομίδου.
Η απελθού� σα επί� πολλά� χρό� νια πρό� εδρος Ανθούλα Καπετανάκη, η οποί�α δεν έ� θεσε εκ νέ� ου υποψηφιό� τητα,
ευχή� θηκε στο νέ� ο Δ.Σ. να συνεχί�σει το έ� ργο του Συλλό� γου
με επιτυχί�ες.

ψυχαγωγικώ�ν (Κοινωνικό� Παντοπωλεί� ο), παιχνιδιώ�ν (Κοινωνικό� Παντοπωλεί� ο)
Επιπλέ� ον Χριστουγεννιά� τικες Δρά� σεις που πραγματοποιή� θηκαν:
Συγκέ� ν τρωση παιχνιδιώ�ν για διανομή� στις 23 Δεκεμβρί� ου 2022 στα
παιδιά� των ωφελού� μενων οικογενειώ�ν μέ� σω του «ό� λοι μαζί� μπορού� με»
του ΣΚΑΙ, στο Κοινωνικό� Παντοπωλεί� ο Νέ� ας Ερυθραί� ας, συγκέ� ν τρωση
τροφί� μων & γλυκώ�ν στα σχολεί� α του
Δή� μου μας, αιμοδοσί� α, 500 ημερολό� για για το 2023 για τις 500 ωφελού� μενες οικογέ� νειες (προσωπική� προσφορά� της Προέ� δρου, Κατερί� νας
Καραλή� ).
Η Κοινωνική� Μέ� ριμνα υπό� την Προεδρί� α της Κατερί� νας Καραλή� , έ� χει
δημιουργή� σει τη Σχολή� Γονέ� ων του
Δή� μου Κηφισιά� ς (μό� νο 3 Δή� μοι στην
Ελλά� δα έ� χουν Σχολή� Γονέ� ων), ό� που
ωφελού� μενοι και μη, δημό� τες μας και

Έσω έτοιμοι και
στο Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι

Η ό� μορφη και ζεστή� ατμό� σφαιρα σε αγκά� λιζε στο bazaar στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κηφισιάς, στην οδό� Χαριλά� ου Τρικού� πη 73, το πρωί� της Κυριακή� ς 11
Δεκεμβρί�ου.
Δί�πλα στο τζά� κι οι φί� λοι του Συστή� ματος
αλλά� και τα παιδιά� μά� ς υποδέ� χτηκαν με χαμό� γελο και έ� να κέ� ρασμα, δεν μπορού� σαμε να
ξεχωρί�σουμε πιο ή� ταν πιο γλυκό� . Στη φωτογραφί�α, ό� ρθιοι από� αριστερά� : Άννα Βατικιώτου, Ιωάννα
Τσισμαλίδου,
Ντόρα Κρητικού, Νικόλας
Στάθης, Τζένη
Σπύρου, Ανδριάνα Βλάχου.
Καθιστοί� από� αριστερά� : Έλενα Μεγαρίδη-Μπιτζόγλη, Αντιγόνη ΑγγελοπούλουΑθανάτου, Μαριάννα Πηλού, Ειρήνη
Σουλιώτη.

κά� τοικοι, παρακολουθού� ν δωρεά� ν
μαθή� ματα Ψυχοκοινωνική� ς Αγωγή� ς
με σκοπό� την ενημέ� ρωση των γονέ� ων
(& ό� σων θέ� λουν να γί� νουν γονεί� ς)
σχετικά� με την υγιή� ανά� πτυξη των
παιδιώ�ν -κινησιολογικά� , γνωσιακά� ,
ψυχολογικά� & συναισθηματικά� - από�
0 έ� ως & 21 ετώ�ν, την ορθό� τερη διαπαιδαγώ�γηση και τη βέ� λτιστη επικοινωνί� α γονέ� ων/παιδιώ�ν. Τα μαθή� ματα γί� ν ονται διαδικτυακά� κά� θε
Δευτέ� ρα μέ� σω ΖΟΟΜ & μί� α Πέ� μπτη
το μή� να δια ζώ�σης, στη Βί� λα Κώ�στα
στη Νέ� α Ερυθραί� α, ό� που συζητά� με
και ειδικό� τερες περιπτώ�σεις.
Δηλώ�σεις συμμετοχή� ς στα τηλέ� φωνα της Κοινωνική� ς Μέ� ριμνας καθ’ ό� λη
τη διά� ρκεια των μαθημά� των του προγρά� μματος 2022 και 2023, το οποί� ο
έ� χει δημιουργή� σει και διεξά� γει η Καθηγή� τρια Εκπαιδευτική� ς Ψυχολογί�ας και Τακτικό� Μέ� λος της Κοινωνική� ς
Μέ� ριμνας, Φλώρα Μυρσαλιώτου.

«Η Σμύρνη δακρύζει,
η Αρμενία θυμάται»
στην Ένωση Μικρασιατών

Από αριστερά η Έφη Κούτση, ο Θοδωρής Κοντάρας,
η Βασιλική Πιτούλη και η Κατερίνα Μουστάκη

Στον φιλό� ξενο χώ�ρο της Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας πραγματοποιή� θηκε στις
5 Νοεμβρί�ου η πρώ�τη παρουσί�αση του βιβλί�ου
«Η Σμύρνη δακρύζει, η Αρμενία θυμάται» της
Βασιλικής Πιτούλη, που υπά� γεται στην κατηγορί�α της ιστορική� ς μυθοπλασί�ας.
Ο ειδικό� ς στα μικρασιατικά� θέ� ματα, φιλό� λογος
Θοδωρής Κοντάρας, η πρό� εδρος του ΚΕΜΜΕ
Έφη Κούτση, η πρό� εδρος της Ένωσης Μικρασιατώ�ν Νέ� ας Ερυθραί�ας, Κατερίνα Μουστάκη,
μί� λησαν για το βιβλί�ο. Ακολού� θησαν μικρασιατικά� τραγού� δια, από� την καθηγή� τρια μουσική� ς
Δέσποινα Θραψίμη.
Στην παραβρέ� θηκαν πολλοί� φί� λοι της ανά� γνωσης, μεταξύ� των οποί�ων και ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς Γιώργος Θωμάκος.
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Ολοκληρώθηκε
το 6ο Συμπόσιο του ΚΕΜΜΕ
Με ιδιαί�τερη επιτυχί�α και ζωηρό� ενδιαφέ� ρον από� το κοινό� ολοκλή� ρωσε τις
εργασί�ες του, το 6ο Επιστημονικό� Συμπό� σιο ΚΕΜΜΕ του Δή� μου Κηφισιά� ς με
αφορμή� τα 100 χρό� νια από� τη Μικρασιατική� Καταστροφή� το Σά� ββατο 26 και
την Κυριακή� 27 Νοεμβρί�ου, στο Domotel Kastri.
Την έ� ναρξη του Συμποσί�ου κή� ρυξε η πρό� εδρος του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. Έφη Κούτση,
η οποί�α στον χαιρετισμό� της τό� νισε πως «η ιστορί�α διδά� σκει». Ευχαρί�στησε
τους συνεργά� τες της που κουρά� στηκαν και μό� χθησαν για το Συμπό� σιο και
ιδιαί�τερα τον κ. Παναγή Καλαντζή, στυλοβά� τη και οραματιστή� της προσπά� θειας.
Ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς Γιώργος Θωμάκος επισή� μανε ό� τι το 6ο Επιστημονικό� Συμπό� σιο εί�ναι η κορύ� φωση των εκδηλώ�σεων στον Δή� μο Κηφισιά� ς: «Στη
Νέα Ερυθραία, διασώζουμε, αναδεικνύουμε και διαδίδουμε την αθάνατη πολιτιστική κληρονομιά από γενιά σε γενιά. Οι εκδηλώσεις μας δεν διέπονται από
ένα κοινότυπο επετειακό περιεχόμενο αλλά από μια επιμονή στη σφυρηλάτηση
μιας ενεργητικής μνήμης».... Λεπτομέ� ρειες στο kifisianews.gr.

Να μην σβήσουν
τα ονόματα
Η Κηφισιά� «κέ� ρδισε» στην κού� ρσα της ονομασί�ας τη
Ν. Ερυθραί�α και την Εκά� λη, ό� ταν το 2011 ενώ�θηκαν οι
τρεις Δή� μοι σε έ� ναν.
Έτσι οι τρεις πρώ�ην Δή� μοι μπή� καν κά� τω από� την
ομπρέ� λα του ονό� ματος «Κηφισιά� ».
Για να μην δυσαρεστηθού� ν οι δημό� τες των ά� λλων
Δή� μων, σε κά� θε αναφορά� τους οι δημοτικοί� μας ά� ρχοντες δεν ξεχνά� νε να αναφερθού� ν ονομαστικά� και στους
τρεις Δή� μους. Καιρό� ς λοιπό� ν να γί�νει αυτό� και επί�σημα
ζητά� νε τέ� σσερις Μικρασιατικοί� Σύ� λλογοι της Ν. Ερυ-

Εκλογές στα
ΚΑΠΗ
του Δήμου
Κηφισιάς

H πρόεδρος του ΚΕΜΜΕ, Έφη Κούτση

θραί�ας με επιστολή� τους προς τον πρό� εδρο της Βουλή� ς,
Κώστα Τασούλα, ο οποί�ος έ� χει διατελέ� σει και δή� μαρχος Κηφισιά� ς, ώ�στε να μην χαθεί� το ό� νομα της Νέ� ας
Ερυθραί�ας.
Πρώ�τα φεύ� γουν τα ονό� ματα και μετά� οι μνή� μες. Aυτό�
φοβού� νται οι Νεοερυθαιώ�τες με τη δική� τους βαριά�
ιστορί�α. Με τη μανί�α για συνέ� νωση που έ� χει πιά� σει την
Κυβέ� ρνηση και τον νό� μο Βορί�δη, καταργού� νται και οι
Κοινό� τητες οπό� τε τα ονό� ματα των μέ� χρι τώ�ρα Κοινοτή� των Εκά� λης και Ν. Ερυθραί�ας θα υπά� ρχουν μό� νο στη
μνή� μη μας.
Την επιστολή� υπογρά� φουν οι τέ� σσερις σύ� λλογοι Μικρασιατώ�ν της Νέ� ας Ερυθραί�ας.
Διαβάστε την επιστολή στο kifisianews.gr

Ομιλία στον «Κηφισσό»
για τον καρκίνο του στόματος
Ενημερωτική� εκδή� λωση για τον καρκί�νο του στό� ματος διοργά� νωσε ο
Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ο Κηφισσός» στο Πολιτιστικό� Κέ� ντρο Μελί�να Μερκού� ρη, με προσκεκλημέ� νο ομιλητή� τον Παναγιώτη Φωτογιαννόπουλο, χειρουργό� - οδοντί�ατρο - ειδικό� περιοδοντολό� γο και μέ� λος του Συλλό� γου, τον οποί�ο πλαισί�ωσαν οι ιατροί� Ιωάννης
Γκίκας, ογκολό� γος - γαστρεντερολό� γος στο Νοσοκομεί�ο Αλεξά� νδρα και
ο Ηλίας Σιακαβέλας, ιατρό� ς παθολό� γος.
Την εκδή� λωση προλό� γισε ο πρό� εδρος του Συλλό� γου Θεοχά� ρης Αποστό� λου, ενώ� χαιρετισμό� απεύ� θυνε και ο Δή� μαρχος Κηφισιά� ς Γιώργος
Θωμάκος. Στο τέ� λος της εκδή� λωσης ανακοινώ�θηκε η εγγραφή� του Συλλό� γου στο Εθνικό� Μητρώ�ο Εθελοντώ�ν Αιμοδοτώ�ν και η πρό� θεσή� του για
τη οργά� νωση εθελοντική� ς αιμοδοσί�ας.

Ο Παναγιώτης Φωτογιαννόπουλος

Ολοκληρώ�θηκε η διαδικασί�α εκλογή� ς των εκπροσώ�πων των τεσσά� ρων Κ.Α.Π.Η. του Δή� μου Κηφισιά� ς.
Την ί�δια ημέ� ρα, πριν από� τις εκλογέ� ς
πραγματοποιηθή� καν οι Γενικέ� ς Συνελεύ� σεις, ανά� ΚΑΠΗ ό� που έ� γινε
ανταλλαγή� προτά� σεων για τη λειτουργί�α τους και τις δρά� σεις τους.
«Η Διοίκηση του Δήμου Κηφισιάς
με τους εκλεγμένους εκπροσώπους
των Κ.Α.Π.Η. συνεργάζεται προκειμένου να επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα
τους απασχολεί και παράλληλα να
σχεδιάζονται από κοινού τα προγράμματα και οι δράσεις», επισή� μανε ο
Αντιδή� μαρχος Κοινωνικού� Σχεδιασμού� και Φιλί�ας Πολιτώ�ν, Σταύρος
Ζαπάντης.

Α ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Πρό� εδρος Δημή� τριος Θανό� πουλος,
Αντιπρό� εδρος Χρυσού� λα Ζά� χαρη,
Γενικό� ς Γραμματέ� ας Ασημέ� νια Κοκκινά� κη, Μέ� λη: Αννί�τα Πρεκεζέ� , Βασιλική� Χαμακιώ�τη
Β ΚΑΠΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Πρό� εδρος Νικό� λαος Ρού� σσος,
Αντιπρό� εδρος Στέ� λλα Γιαννακοπού� λου, Γενικό� ς Γραμματέ� ας Φωτεινή�
Βαμβακά� ρη, Μέ� λη: Νικό� λαος Στό� ϊκος, Πασχαλί�να (Λί�να ) Δεναξά�
Γ ΚΑΠΗ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Πρό� εδρος Δημή� τριος Κωστά� κος,
Αντιπρό� εδρος Ιωά� ννης Λαγκαδινό� ς,
Γενικό� ς Γραμματέ� ας Δέ� σποινα Βανταλή� , Μέ� λη: Ελέ� νη Αστερί�ου, Πό� λα
Γεωργού� λα
ΚΑΠΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
Πρό� εδρος Κώ�στας Βελώ�νης, Αντιπρό� εδρος Ιωά� ννης Σερβί�της, Γενικό� ς
Γραμματέ� ας Άντζελα Βογιαντζή�
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ΞΕΦ Υ Λ Λ Ι Ζ Ο ΝΤΑ Σ ΒΙ ΒΛΙ Α
δονται τό� σο με λέ� ξεις
ό� σο και με χρώ�ματα.
Ένας κό� σμος, που εγκυμονεί� κινδύ� νους ακό� μη
και για τις... φά� λαινες.

Δαί�μονες και δρά� κοι,
μπορεί� να αλλά� ζουνε
μορφέ� ς, αλλά� παραμέ� νουν διαχρονικά� ί�διοι.
Οι Εκδόσεις Historical
Quest μας παρουσιά� ζουν έ� να εξαιρετικά� ενδιαφέ� ρον βιβλί�ο, γραμμέ� νο από� τον Amedeo
Feniello, με τί�τλο «Δαίμονες, άνεμοι & δράκοι - Πώς ο άνθρωπος
έμαθε να υπερνικά καταστροφές και κατακλυσμούς», μια αναδρομή� στην ικανό� τητα του
ανθρώ�που να αντιδρά�
στις δραματικέ� ς αλλαγέ� ς, έ� να συναρπαστικό�
μά� θημα που έ� ρχεται από�
το παρελθό� ν και έ� χει
πολλά� να μά� ς διδά� ξει σή� μερα.


Από τις Εκδόσεις
Tales Quest η «Γκέρντα», του Αντριάν Μάτσο, έ� ρχεται με μια ιστορ ί� α θ ά� ρ ρ ο υ ς κ α ι
θά� λασσας.
Ένα βιβλί�ο γεμά� το ό� μορφες εικό� νες που αποδί�-

 Όταν οι θεοί� του Ολύ� μπου έ� φτιαχναν τον ά� νθρωπο, η πρό� ταση να
εί�ναι τα μυαλά� τους σε
κοινή� θέ� α, ώ�στε να μπορεί� κανεί�ς να δει τι σκέ� φτεται κά� ποιος, απορρί�φθηκε αμέ� σως. Ποιος
ό� μως δεν θα ή� θελε να
ξέ� ρει πώ�ς λειτουργεί� ο
εγκέ� φαλος του δικού�
του ανθρώ�που και ειδικά� του παιδιού� του;
«Πώς λειτουργεί ο
εγκέφαλος των παιδιών, ένας οδηγός για
γονείς» του Alvaro
Bilbao, από� τις Εκδό� σεις
Παπαδό� πουλος, που έ� γινε best seller σε 25
γλώ�σσες. Με απλά� λό� για
και παραδεί� γματα, για
να κατανοή� σετε το παιδί�
σας και να επιτύ� χετε την
επιθυμητή� ισορροπί�α.



με την ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Π

ολλά τα βιβλία που βρήκαν τον δρόμο
για το γραφείο μας και οι σελίδες της
εφημερίδας μας λίγες. Έτσι λοιπόν περιοριζόμαστε σε μια μικρή σύσταση στους βιβλιόφιλους αναγνώστες μας, σε αυτούς που
πιστεύουν ακόμα στη μαγεία των ιστοριών,
είτε αποτυπώνουν πραγματικά, είτε φανταστικά γεγονότα. Διότι όλα μπορεί να συμβούν ή έχουν ήδη συμβεί. Επειδή και τα βιβλία χρειάζονται συστάσεις, κάθε Τρίτη και
Παρασκευή, θα ξεφυλλίζουμε μαζί βιβλία
που μας έκαναν εντύπωση στην ψηφιακή
μας στήλη «Ξεφυλλίζοντας βιβλία» στο
kifisianews.gr

Μια απελευθερωτική� διαδικασί�α που ο καθέ� νας
θα έ� πρεπε να δοκιμά� σει.
Μια εκ βαθέ� ων εξομολό� γηση από� κά� θε δημιουργό� για το έ� ργο του, μό� νος
απέ� ναντι σε μί�α κά� μερα.
Οι εξομολογή� σεις αυτέ� ς,
που έ� λ αβαν χώ� ρα το
2022 στον φιλό� ξενο
χώ�ρο του Silver Plus στο
Παγκρά� τι, καταγρά� φονται στο βιβλί�ο αυτό� .

φεί� ς φιλοξενού� νται σε
έ� ν αν συλλογικό� τό� μο
που επιμελή� θηκε ο Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης
και κυκλοφορεί� από� τις
Eκδόσεις «Λέμβος».
Έγκλημα, μυστή� ριο,
έ� ρευνα, έ� ρωτας, νοσταλγί�α δοσμενα με μια διαφορετική� οπτική� , γεμά� τ η α ν α τ ρ ο π έ� ς κ α ι
εκπλή� ξεις.
Παραμύ� θι και Χριστού� γεννα πά� νε μαζί�. Ο
συλλογικό� ς τό� μος «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες» που κυκλοφορεί�


στιγμέ� ς και εικό� νες των
εορταστικώ�ν ημερώ�ν,
μεταδί�δοντας το μή� νυμα
των Χριστουγέ� ννων.

Ξεχωριστή� η πέ� να της
Μαρίας Ρουσάκη, μπορεί� να κρατή� σει κά� θε
αναγνώ�στη σε αγωνί� α
έ� στω κι αν πρό� κειται
απλά� για μια... κατασκοπική� γεωγραφική� περιή� γηση.
To «Μήνυμα στο Μανχάταν» από� τις Εκδόσεις Διόπτρα, απευθύ� ν ε τ α ι σ ε ν ε α ρ ο ύ� ς
αναγνώ�στες, έ� νας ύ� μνος
στη φιλί�α μέ� σα από� μια
ξεχωριστή� περιπέ� τεια
και με ενδιαφέ� ρουσες
λεπτομέ� ρειες για τη Νέ� α
Υό� ρκη, που ί�σως ακό� μη
και οι ί�διοι οι Νεοϋορκέ� ζοι δεν γνωρί�ζουν...


Στον Έβρο και στην
Αλεξανδρού� πολη ταξιδεύ� ει στο τελευταί� ο βιβλί�ο του Κώστα Στοφόρου η παρέ� α που τα έ� χει
βά� λει με την ί�δια τη μαφί� α και έ� χει ζή� σει έ� να
σωρό� περιπέ� τειες σε
ά� λλα μέ� ρη και ά� λλα βιβλί� α των Εκδόσεων
Κέδρος. «Το μακρύ ταξίδι του Καραβάτζο –
Περιπέτεια στη Θράκ η» κ αι η πα ρέ� α ,
εμπλουτισμέ� ν η με νέ� α
πρό� σωπα θα προσπαθή� σει να βρει έ� ναν από� καιρό� χαμέ� νο πί�νακα.


«Ο κλήρος πέφτει
στα κορίτσια» στο τελευταί�ο βιβλί�ο της τριλογί� α ς «Drifter» του
Λευτέρη Μπούρου, που

κυκλοφορεί�


«40 αστυνομικές
ιστορίες» από� ισά� ριθμους Έλληνες συγγρα

«Πέραν του Σεναρίου» το τελευταί�ο βιβλί�ο
των Εκδόσεων Σεναριογράφων Ελλάδος, έ� να
βιβλί�ο ό� που καταγρά� φονται οι εξομολογή� σεις
χωρί� ς σενά� ριο, με αυστηρό� χρονικό� ό� ριο, στο
πλαί� σ ιο του θεσμού�
«Φιλολογικά� Σαλό� νια»
που διοργανώ� θηκαν
από� την Ένωση το 2022.


από� τις Eκδόσεις Ελληνοεκδοτική, σε επιμέ� λεια Ελπιδοφόρου
Ιντζέμπελη, φιλοξενού� ν
ανέ� κδοτα χριστουγεννιά� τικα διηγή� ματα από�
τριά� ντα τέ� σσερις γνωστού� ς Έλληνες συγγραφεί�ς και «ζωντανεύ� ουν»

Γλωσσοδέ� τες ή� Παροιμί�ες; Γιατί� ό� χι και τα δύ� ο;
Ο Μά� κης Τσί�τας και η Ρά� νια Μπού� μπουρη εμπιστεύ� ονται την εικονογρά� φηση στην Ανδριά� ννα
Ρού� σου και συστή� νουν μέ� σω των Εκδόσεων
Ψυχογιός, σε νεαρού� ς αλλά� και μεγαλύ� τερους
αναγνώ�στες, παροιμί�ες και γλωσσοδέ� τες από� τη
δική� μας παρά� δοση. Διό� τι «η παρά� δοση εί�ναι κά� τι
ζωντανό� . Ζει και αναπνέ� ει και υπά� ρχει γύ� ρω μας…
αλλά� εί�ναι και κά� τι απί�στευτα διασκεδαστικό� ».
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αναγνώ�στη του και αυτό�
ακριβώ�ς κά� νει.

Η Ίρις Καλβά ταξιδεύ� ει μεταξύ� Ιαπωνί�ας
και Ελλά� δας, μεταξύ� του
1865 και του σή� μερα,
μέ� σα από� το τελευταί�ο
της βιβλί� ο «Κανζέι,
Αΐκο από αρχόντισσα


από� τις Εκδόσεις Bell.
Ένα βιβλί� ο για τη διαφθορά� αυτώ�ν που υποτί�θεται ό� τι την πολεμού� ν
και για τους χαμέ� νους
της ζωή� ς, που αναρωτιού� νται εά� ν θα μπορού� σαν να αλλά� ξουν την
τρά� πουλα. Ο συγγραφέ� ας γνωρί�ζει καλά� πώ�ς να
κρατά� ει την αγωνί�α του

γκέισα», που μό� λις κυκλοφό� ρησε από� τις Εκδόσεις Bell. Οι ιστορί�ες
μπορού� ν να επαναλαμβά� νονται διασχί�ζοντας
σύ� νορα και εποχέ� ς...

«Φτιάξε καρδιά μου
το δικό σου παραμύθι»


«Κι ό� σοι με εί� δ αν να
γκρεμί�ζομαι γελά� στηκαν
απ’ τ’ ά� σπρα σύ� ννεφα
κρεμά� στηκα κι ακό� μα
περπατά� ω», στί�χοι του
Γιά� ννη Αγγελά� κα που
συνοδεύ� ουν μί�α εβδομά� δα του Νοεμβρί�ου 2023.
Κά� θε βδομά� δα έ� να διαφορετικό� ταξί� δ ι στο
ό� νειρο.
Η πονεμέ� νη ιστορί� α
του ξεριζωμού� των Ποντί� ω ν παρουσιά� ζεται
μέ� σα από� το βιβλί�ο του
Μερκούριου Αυτζή
«Ζωή στις Στάχτες»,
από� τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Εικό� νες της εύ� πορης Τραπεζού� ντας ζωντανεύ� ουν και ή� ρωες
ό� πως ο Χρύ� σανθος, ο μητροπολί� της Τραπεζού� 

μας παροτρύ� νουν οι Εκδόσεις Αιώρα μέ� σα από�
το ημερολό� γιο του 2023.

Μιχαήλ Μάνος:
Ένας Χαλανδραίος
στο Κεφαλάρι
Ο Μιχαήλ Μάνος, έ� νας ευπατρί�δης από� το Χαλά� νδρι, «επέ� στρεψε» στο μέ� ρος που πέ� ρασε τα πιο ευτυχισμέ� να χρό� νια της ζωή� ς του, εδώ� στο Κεφαλά� ρι,
στο Ξενοδοχεί�ο που έ� χτισε ο πεθερό� ς του Νικό� λαος
Κό� κκορης. Γεμά� τη η εντυπωσιακή� και φιλό� ξενη αί�θουσα του International School of Athens (ISA) στο
Κεφαλά� ρι, Ξενί�ας και Αρτέ� μιδος, το βρά� δυ της Παρασκευή� ς 18 Νοεμβρί�ου.
Οι Εκδόσεις Historical Quest και ο συγγραφέ� ας
Κώστας Αγγελής παρουσί�ασαν το βιβλί�ο «Μιχαήλ
Μάνος (1898-1944) Η ζωή, το έργο και η θυσία
ενός αληθινού πατριώτη».
Τις πτυχέ� ς της ζωή� ς του Μιχαή� λ Μά� νου ξετύ� λιξαν
εκλεκτοί� ομιλητέ� ς, ό� πως ο πρώ�ην Υπουργό� ς Επικρατεί�ας και βουλευτή� ς Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο
πρώ�ην Δή� μαρχος Χαλανδρί�ου Γιώργος Κουράσης,
ο δισέ� γγονος του Μιχαή� λ Μά� νου, Γιώργος Μώρος,
ο συγγραφέ� ας του βιβλί�ου Κώστας Αγγελής, ενώ�
τη συζή� τηση συντό� νισε η δημοσιογρά� φος και συγγραφέ� ας Έρικα Αθανασίου. Τους ομιλητέ� ς καλωσό� ρισε ο οικονομικό� ς διευθυντή� ς του ISA, Φάνης
Μαλακόντας και χαιρετισμό� απηύ� θυνε ο αντιδή� μαρχος Κηφισιά� ς Σταύρος Ζαπάντης.
Ολοκληρωμέ� νο το έ� ργο του Μιχαή� λ Μά� νου, παρουσιά� στηκε από� τους ομιλητέ� ς, ενό� ς ανθρώ�που με

Οι ομιλητές, από αριστερά Κώστας Αγγελής, Γιώργος
Μώρος, Θόδωρος Ρουσόπουλος,
Γιώργος Κουράσης και Έρικα Αθανασίου

μεγά� λη προσφορά� στον τό� πο του, που εκτελέ� στηκε
από� τους Γερμανού� ς μαζί� με ά� λλους 53 νέ� ους συνανθρώ�πους του, μέ� νοντας στην ιστορί�α σαν έ� νας από�
τους 54 απαγχονισθέ� ντες του Πικερμί�ου.
Αλλά� πριν να έ� χει αυτή� τη κατά� ληξη, έ� ζησε «σε
ενδιαφέ� ροντες καιρού� ς», έ� στω και δύ� σκολους και
χαλεπού� ς ό� πως τους Βαλκανικού� ς, μετά� το Μεγά� λο
Πό� λεμο, τη Μικρασιατική� Εκστρατεί�α και στο τέ� λος
η Καταστροφή� .
Η εκδή� λωση έ� κ λεισε με μικρή� δεξί�ωση που πρό� σφερε το ISA, καθώ�ς ο συγγραφέ� ας υπέ� γραφε το
βιβλί�ο του στον ό� μορφο χώ�ρο της εκδή� λωσης, που
ό� πως ανέ� φερε ο Γιώ�ργος Μώ�ρος από� τα στοιχεί�α
για την ανέ� γερση του ξενοδοχεί�ου το 1923 παρεί�χε
αί�θουσα δεξιώ�σεων ά� νω των 150 ατό� μων.
Παρό� ντες στην εκδή� λωση εκτό� ς από� το πλή� θος
κό� σμου και μέ� λη της οικογέ� νειας ή� ταν ο Δή� μαρχος
Κηφισιά� ς Γιώργος Θωμάκος, η αντιπεριφερειά� ρχης
Βορεί�ου Τομέ� α Αττική� ς, Λουκία Κεφαλογιάννη,

ντας και μετέ� πειτα αρχιεπί� σ κοπος Αθηνώ� ν,
περνά� νε μπροστά� μας
και φεύ� γουν ό� πως «έ� φυγε» ο Πό� ντος και οι ά� νθρωποί� του χωρί�ς σχεδό� ν κανεί�ς να νοιά� ζεται.

που κυκλοφορεί� από� τις
Εκδόσεις Παπαδόπουλος γρά� φει με τεκμή� ρια
για τη γενοκτονί� α των
Ποντί� ων και την αδιαφορί�α της μητέ� ρας Πατρί� δας. Ιστορικά� ντοκουμέ� ντα, δοσμέ� να με
την πέ� να ενό� ς συγγραφέ� α που έ� χει αποκτή� σει
το δικό� του φανατικό�
κοινό� .

Ο ιστορικό� ς Βλάσης
Αγτζίδης στο τελευταί�ο
του βιβλί� ο «Πόντος»


αυτοδιοικητικοί� από� το Χαλά� νδρι και γειτονικέ� ς
πό� λεις, πρό� εδροι συλλό� γων, ό� πως η Βάσω Τσαλαβούτα πρό� εδρος των Κηφισιωτώ�ν, ο εκδό� της του
βιβλί�ου Γιάννης Χρονόπουλος.
Εν κατακλεί� δι φά� νηκε πό� σο σημαντική� ή� ταν η
παρουσί�αση του βιβλί�ου για τη ζωή� και το έ� ργο του
Μιχαή� λ Μά� νου γιατί� μά� θαμε πολλά� στοιχεί�α από�
την ανέ� γερση του ξενοδοχεί�ου που κοσμεί� μια από�
τις ομορφό� τερες γωνιέ� ς της πό� λης μας. Στη Ραφή� να
που εί�χε προηγηθεί� η παρουσί�ασή� του υπή� ρξε ψή� φισμα από� το Δημοτικό� Συμβού� λιο, την ημέ� ρα του
απαγχονισμού� των 54 να γί�νεται ειδική� τελετή� στο
μνημεί�ο που έ� χει στηθεί� στη Λεωφό� ρο Μαραθώ�νος.
Εδώ�, στον Δή� μο μας, θα μπορού� σαν οι διοργανωτέ� ς
της επί�σκεψης στα νεοκλασικά� σπί�τια της περιοχή� ς
να επισκέ� πτονται το σχολεί�ο και να γί�νεται μια ιστορική� αναφορά� σε αυτού� ς που το έ� κτισαν και σε
ό� σους κατά� καιρού� ς έ� ζησαν και φιλοξενή� θηκαν στις
αί�θουσες και τα διαμερί�σματά� του, ό� πως ο Βενιζέ� λος,
ο Στέ� φανος Δέ� λτα, συγγραφεί�ς κ.ά� .

Αριστερά ο Σταύρος Ζαπάντης και δεξιά
ο οικοδεσπότης Φάνης Μαλακόντας
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«Θαμμένα λόγια»
στην έπαυλη Δροσίνη

Κ

ατάμεστη η αίθουσα, στην έπαυλη
Δροσίνη στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου της Έρικας Αθανασίου «Θαμμένα Λόγια» που κυκλοφόρησε πρόσφατα
από τις Eκδόσεις Bell, τη Δευτέρα το απόγευμα 21 Νοεμβρίου.
Μια αληθινή� ιστορί�α από� αυτέ� ς που ξεπερνά� νε τη φαντασί�α αποτυπώ�θηκε από� την Έρικα σε έ� να βιβλί�ο, που μπορεί� πολύ� εύ� κολα να
στερή� σει τον ύ� πνο από� τους αναγνώ�στες του,
αφού� κανεί�ς δεν θέ� λει να το αφή� σει εά� ν δεν
φτά� σει στο τέ� λος του. Ηρωί�δα μια γυναί�κα
που κακοποιή� θηκε από� παιδί�, που έ� ζησε μια
ζωή� φυλακισμέ� νη στο ί�διο της το σπί�τι.
Για το βιβλί�ο μί� λησε η Δρ. Κοινωνιολογί�ας,
Λάουρα Αλιπράντη, η οποί�α αναφέ� ρθηκε και
στο γενικό� τερο φαινό� μενο της βί�ας κατά� των
γυναικώ�ν.
Η Πόλυ Μηλιώρη, συγγραφέ� ας και δημοσιογρά� φος αναφέ� ρθηκε στον τρό� πο γραφή� ς του
βιβλί�ου, χαρακτηρί�ζοντά� ς το ως θρί� λερ, ενώ�

Η Ματίνα... ξαναχτυπά
Γρά� φει η ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν πέ� ρασε ού� τε χρό� νος και η Ματίνα Παγώνη, η αγαπημέ� νη Ματί�να μας, συντονί�στρια
Διευθύ� ντρια Γ΄ Παθολογική� ς Κλινική� ς Γ.Ν.Α
«Γ.Γεννηματά� ς», πά� λι προσκεκλημέ� νη του Πολιτιστικού� Συλλό� γου Εκά� λης, στο Ecali Club,
για ομιλί�α με θέ� μα -τι ά� λλο- «Covid 19 και Εμβολιασμό� ς», με τον τρό� πο που μό� νο η Ματί�να
ξέ� ρει να μας πεί�θει τι πρέ� πει να κά� νουμε. «Μά� σκα και εμβό� λιο» μας τό� νισε. Στη φωτογραφί�α

η συγγραφέ� ας Φρατζέσκα Αλεξοπούλου,
μί� λησε περισσό� τερο για την ί�δια τη συγγραφέ� α.
Συγκλονιστικό� ή� ταν το βί�ντεο που προβλή� θηκε, με την Κυριακή Γάσπαρη να
ερμηνεύ� ει σκηνή� από� το βιβλί�ο, με συντελεστέ� ς τους Χάρη Ακριβιάδη, Χριστίνα
Ζαχοπούλου και Μυρσίνη Χατζηγεωργίου. Φυσικά� και του γρά� φοντος αλλά� και
της Έρικας Αθανασί�ου, που έ� γραψε το
συγκλονιστικό� κεί�μενο.
Η εκδή� λωση έ� κλεισε με τον ψυχοθεραπευτή� Γιάννη Αγγουριδάκη, να ξεσηκώ�νει το κοινό� με το χιού� μορ του, μια και το
γέ� λιο εί�ναι αναπό� σπαστο μέ� ρος της ζωή� ς.
Η Κορί�να Αλιβιζάτου από� το βιβλιοπωλεί�ο «Σπόρος» βρισκό� ταν εκεί� για να
διαθέ� σει το βιβλί�ο. Μετά� την εκδή� λωση έ� να
κρασί� και έ� νας μεζέ� ς κρί�θηκαν απαραί�τητα για
να εί�ναι καλοτά� ξιδο.
Γιάννης Γρηγοράκος

μπροστά� από� τα ανθρωπά� κια του Γιά� ννη Γαΐ�τη, καθιστέ� ς η Ματίνα Παγώνη και η Μαρία
Δημοπούλου. Όρθιες η Ανθούλα Καπετανάκη και η Πρό� εδρος του Συλλό� γου, Αγγελική
Βαλασοπούλου.

Γιορτή για τα 60 χρόνια του Άστεως

Το γλέντι στο απώγειο... Στην ένθετη φωτό, ο πρόεδρος
του ΟΣΑΕ, Μάρκος Μάστρακας

Το Σαββά� το 3 Δεκεμβρί�ου, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Αιγυπτιωτών εξ
Ελλάδος (ΟΣΑΕ) πραγματοποί�ησε μια
ό� μορφη αιγυπτιακή� βραδιά� με μεζέ� δες και
τραγού� δια, αλλά� και παραδοσιακό� χορό�
της κοιλιά� ς, τιμώ�ντας έ� τσι τα 60 χρό� νια
από� την ί�δρυση του Συνεταιρισμού� .
Στην εκδή� λωση έ� γιναν σύ� ντομες αναφορέ� ς για τον Συνεταιρισμό� Αιγυπτιωτώ�ν
από� τον πρό� εδρο του Διοικητικού� Συμβουλί� ου Μάρκο Μάστρακα, αλλά� και τον
επί�τιμο πρό� εδρο Γιώργο Οικονομίδη.

Στο πάνελ, από αριστερά, η συγγραφέας
Έρικα Αθανασίου, Φραντζέσκα Αλεξοπούλου, Λάουρα
Αλιπράντη, Γιάννης Αγγουριδάκης, Πόλυ Μηλιώρη

Η Aνθούλα Καπετανάκη
επίτιμη πρόεδρος
του Συλλόγου Εκάλης
Γρά� φει η ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σε μια ό� μορφη εκδή� λωση στο Εντευκτή� ριο της Εκά� λης,
το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού� και Πολιτιστικού� Συλλό� γου
Εκά� λης, ανακή� ρυξε επί�τιμη Πρό� εδρο την επί� 16 συνεχή�
χρό� νια Πρό� εδρο του -ιδρυθέ� ντος το 1973- Συλλό� γου, Ανθούλα Καπετανάκη. Η Ανθού� λα μας συγκινημέ� νη, υποσχέ� θηκε πως θα εί�ναι πά� ντα κοντά� στο νέ� ο Δ.Σ. και την
Πρό� εδρό� του Αγγελική Βαλασοπούλου, ενώ� η Ελευθερία Ανδρεοπούλου της προσέ� φερε αναμνηστικό� δώ�ρο
του Συλλό� γου, έ� να ωραιό� τατο Christofle.

Στη φωτογραφία η Ελευθερία Ανδρεοπούλου,
η Ανθούλα Καπετανάκη κρατώντας το δώρο της
και η Αγγελική Βαλασοπούλου
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Πύλη στην ιταλική λογοτεχνία
Δ
ύο παράθυρα που επιτρέπουν τη συνάντηση της ελληνικής και της ιταλικής λογοτεχνίας έχουν ανοίξει οι Εκδόσεις
Historical Quest και ο εκδότης Γιάννης Χρονόπουλος. Σε μια όμορφη ιταλοελληνική
βραδιά στον κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ο διευθυντής του Ιταλικού
Τρί�α τα εί�δη μεταφρασμέ� να
έ� ρ γ α τ ο υ A l e s s a n d ro
Barberro, ενό� ς ιστορικού� που
θεωρεί�ται σταρ στην Ιταλί�α
και δεν κυκλοφορού� σε κανέ� να έ� ργο του στην Ελλά� δα,
ενώ� οι εκδό� σεις αναμέ� νεται να γνωρί�σουν στο ελληνικό� κοινό� ό� χι μό� νο τα
έ� ργα του αλλά� και τον
ί�διο.
Από� τα τελευταί�α βιβλί�α
που κυκλοφό� ρησαν, του
Ι τ α λ ο ύ� ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ�
Giampiero Brunelli, «Ο
πόλεμος στη νεότερη
εποχή», με τον οποί�ο εξασφαλί�σαμε μί�α μικρή� συζή� τηση.
Συζητώντας
με τον Giampiero Brunelli

Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο σας εκπλήσσεται από
την επικαιρότητα και τη
διαχρονικότητα ορισμένων θεμάτων, όπως ερωτήματα που σχετίζονται με
τους λόγους για τους οποίους διεξάγονται πόλεμοι.
Πιστεύετε ότι η ιστορία
επαναλαμβάνεται;
Η ιστορί�α δεν επαναλαμβά� νεται ποτέ� , αλλά� κά� νει ομοιο-

Μορφωτικού Ινστιτούτου στην Αθήνα,
Φραντσέσκο Νέρι, αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που πραγματοποιούν οι εκδόσεις, προσθέτοντας ότι η συνεργασία του
Μορφωτικού Ινστιτούτου με τις εκδόσεις
μόλις ξεκίνησε και θα ακολουθήσουν και
άλλα βιβλία και εκδηλώσεις.

καταληξί� α. Αυτή� η φρά� ση,
που αποδί� δεται στον Μαρκ
Τουέ� ιν, λέ� ει κά� τι βαθύ� τατα
αληθινό� : τα ιστορικά� γεγονό� τα δεν επαναλαμβά� νονται

ό� πως οι διά� φορες αναπαραστά� σεις ενό� ς θεατρικού� έ� ργου. Έχοντας πει αυτό� , ωστό� σο, πρέ� πει να προστεθεί� ό� τι
τα γεγονό� τα, οι διαδικασί�ες
και τα φαινό� μενα μπορού� ν να
μελετηθού� ν συγκριτικά� και να
εξαχθού� ν κανονικό� τητες...
... Στο φαινό� μενο «πό� λεμος»
υπά� ρχουν επί�σης «κανονικό� τητες». Χρειαζό� μαστε πά� ντα
στρατού� ς και στό� λους που να
συμβαδί�ζουν τεχνολογικά� με
την εποχή� , ά� ριστη υλικοτεχνι-

κή� οργά� νωση, έ� γκυρους συλλογικού� ς ή� /και προσωπικού� ς
λό� γους για να πολεμή� σουμε.
Η επιτυχί�α έ� ρχεται πιο εύ� κολα
ό� ταν μια κρατική� οντό� τητα
εί�ναι σε θέ� ση να προετοιμά� σει αυτού� ς τους παρά� γοντες εκ των προτέ� ρων.
Αν, ωστό� σο, αναφέ� ρεστε
στα σημερινά� δραματικά�
σενά� ρια -για τα οποί�α συσσωρεύ� εται μεγά� λη βιβλιογραφί�α- αυτά� πρέ� πει πρώ�τα από� ό� λα να αποτελέ� σουν
αντικεί� μενο στρατηγική� ς
και πολεμολογική� ς ανά� λυσης. Η νεώ�τερη ιστορί�α δεν
φαί�νεται να έ� χει πολλά� να
πει σχετικά� . Ένα αποτέ� λεσμα, ωστό� σο, μπορεί� να το
εγγυηθεί� η επιστή� μη που
υπηρετώ�: εννοώ� την ιστορική�
γνώ�ση του ρωσικού� και του
ουκρανικού� κό� σμου στη λιγό� τερο πρό� σφατη περί� ο δο
(17ος και 18ος αιώ�νας), κατά�
την οποί�α υφά� νθηκαν εκεί�να
τα πολιτιστικά� πλέ� γματα που
σί�γουρα επηρεά� ζουν μέ� χρι και
σή� μερα τη σκέ� ψη και τη δρά� ση κορυφαί�ων πολιτικώ�ν παραγό� ντων. Το να τα αγνοή� σουμε θα σή� μαινε ό� τι δεν θα
μπορού� σαμε να αποκτή� σουμε
πρό� σβαση στον βαθύ� αντιλη-

Πωλούνται αντικείμενα
▶ Αδιάβροχο με κουκούλα 10 ευρώ
▶ Καδράκια από διάφορες περιοχές της Αθήνας
και εκτός από 5-7 ευρώ
▶ Φορητό μηχάνημα ζέστης 20 ευρώ
▶ Κασετόφωνο με ράδιο, κασέτα και ακουστικά
καινούργιο, 25 ευρώ
▶ Φωτογραφική μηχανή 15 ευρώ
Τηλ. 6946574258, Αλέξανδρος

Ιατρείο στην Κηφισιά
επιπλωμένο - 50 τμ.
Πληροφορίες: 210 62.56.946

Ο Βασίλης Χατζηιακώβου προλογίζει. Στο πάνελ, από αριστερά,
Γιάννης Χρονόπουλος, Φραντζέσκο Νέρι και Σωτήρης Δρόκαλος

πτικό� ορί�ζοντα των αντιπά� λων (και ό� τι η ειρή� νη θα παρέ� μενε μακρινή� , φοβά� μαι).

 Ποια προσωπικότητα
από αυτές που αναφέρονται στο βιβλίο σας βρίσκετε πιο συναραπαστική και
γιατί;
Δεν έ� χω καμί� α αμφιβολί� α
για αυτή� την απά� ντηση. Δεν
εί�ναι έ� νας σπουδαί�ος στρατηγό� ς, ού� τε έ� νας βασιλιά� ς επικεφαλή� ς των στρατευμά� των
του, ό� πως ο Βασιλιά� ς Ήλιος
(Λουδοβί�κος 14ος της Γαλλί�ας). Εί� ναι έ� νας στρατιώ�της
του Τριακονταετού� ς Πολέ� μου,
ο Πί�τερ Χά� γκεντορφ, ο οποί�ος
κατά� τη διά� ρκεια του πολέ� μου, ενώ� διέ� σχιζε με τα πό� δια
τη μισή� Ευρώ�πη (24.000 χιλιό� μετρα έ� χουν υπολογιστεί�)
κρατού� σε σημειωματά� ρια για
να διηγηθεί� ό� σα συνέ� βαιναν.

Βρί�σκω την ό� λη ιστορί�α πολύ�
συναρπαστική� : η τυχαί�α ανακά� λυψη του χειρογρά� φου του
το 1988, η διαμονή� του Πί�τερ
στην Ιταλί�α στην αρχή� της καριέ� ρας του, οι σημειώ�σεις του
για το τυρί� παρμεζά� να, η
στρά� τευσή� του με το τελετουργικό� του περά� σματος
υπό� τα ό� πλα, δηλαδή� κά� τω
από� λό� γχες που κρατού� νταν
ενωμέ� νες, η μαγική� φό� ρμουλα
με την οποί�α καταριέ� ται τους
αντιπά� λους, οι διηγή� σεις για
την οικογέ� νειά� του, τις συζύ� γους και τα παιδιά� του, που
εί�χε πά� ντα μαζί� του. Διαβά� ζοντας αυτά� που έ� γραψε ο Χά� γκεντορφ εί�ναι σαν να προσκαλεί�ς έ� ναν στρατιώ�τη από�
τον Τριακονταετή� Πό� λεμο να
πιει έ� να τσά� ι στο σαλό� νι σου.
Ολόκληρη η συνέντευξη
στο kifisianews. gr

