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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΡΣΟΥ
Η κόρη του πρώην Δημάρχου 

Βασίλη Βάρσου, 
υποψήφια στην Β1 

του Βόρειου Τομέα Αθήνας. 
Αξίζει μία από τις 4 ψήφους, 
γιατί εκτός από το αγαπητό 

όνομα στην Κηφισιά, διαθέτει 
δύναμη και γνώση των 

προβλημάτων της πόλης μας!

Περίπτερα με... άνθηΠερίπτερα με... άνθη
όλων των αποχρώσεωνόλων των αποχρώσεων

Π  αραδοσιακα�  στην Κηφισια�  τον 
Μα� ιο, ο� ταν μιλα� με για περι�πτερα, 

αναφερο� μαστε σε λουλου� δια και στα 
περι�πτερα των ανθοκηπουρω� ν στην 
Ανθοκομικη�  Έκθεση Κηφισια� ς. Φε�τος 
ο� μως στην πο� λη στη� θηκαν και τα κομ-
ματικα�  περι�πτερα. Αυτα�  που αντι� για 
λουλου� δια ε�χουν κομματικα�  φυλλα� -
δια και την προ� σοψη�  τους αντι� για 
βασιλικο�  και τριαντα� φυλλα κοσμει� η 
φωτογραφι�α κομματικω� ν αρχηγω� ν. 
Και φυσικα�  πα� ντα στην πο� λη θα 
υπα� ρχουν και τα παραδοσιακα�  περι�-

πτερα, αυτου�  που κα� ποτε κρεμου� σαν 
τις εφημερι�δες στα μανταλα� κια, αν 
και τελευται�α ο� λο λιγο� τερα νε�α εμφα-
νι�ζονται στα μανταλα� κια και περισ-
σο� τερο στις οθο� νες. Και ενω�  με�σα στο 
Άλσος μοσχοβολου� σαν οι ζε�ρμπερες 
και η λεβα� ντα, ο� λα τα Κοινοβουλευτι-
κα�  Κο� μματα, με εξαι�ρεση το Με�ΡΑ25, 
ε�στησαν τα περι�πτερα�  τους το� σο στην 
Κηφισια� , ο� σο και στη Ν. Ερυθραι�α. Κα� -
ποιοι ε�καναν και κα� ποιου ει�δους 
εγκαι�νια ανοι�γοντας το περι�πτερο�  
τους, ενω�  βουλευτε�ς που θα διεκδικη� -

σουν μια θε�ση στις προτιμη� σεις των 
ψηφοφο� ρων στον Β1 Βο� ρειο Τομε�α 
Αθηνω� ν, περνου� ν απο�  τα περι�πτερα 
προκειμε�νου να συνομιλη� σουν με 
τους δημο� τες.

Δει�τε τα ονο� ματα των υποψη� φιων 
βουλευτω� ν των ε�ξι κομμα� των της ση-
μερινη� ς Βουλη� ς, καθω� ς και το πω� ς 
μπορει�τε να βρει�τε που�  ψηφι�ζετε 
με�σα απο�  το ypes.gov.gr, στη σελι�δα 
13. Και μην ξεχα� σετε να ενημερωθει�τε, 
πριν ξεκινη� σετε, γιατι� τα εκλογικα�  
τμη� ματα ε�χουν αλλα� ξει.

 Επίσημη 
       πρώτη από 
              τη Νέα
                Ερυθραία

 ΣΕΛ. 3

Υποψήφιος
Δήμαρχος 
και ο 
Αλέξιος 
Μακρής

 ΣΕΛ. 11

Ο Νίκος Χιωτάκης 
υποψήφιος 

στην Περιφέρεια

 ΣΕΛ. 6



ΜΑΪΟΣ 202322

Π λήρης ημερών αναχώρησε ο Περικλής Κα-
ραγιαννάκης το απόγευμα της Τρίτης 9 

Μαΐου, στην απάνω γειτονιά, τη γειτονιά των 
αγγέλων. Επέλεξε να μας αφήσει κατά τη διάρ-
κεια της Ανθοκομικής της μεγάλης του αγάπης.

Ένας σεμνο� ς α� νθρωπος της αυτοδιοι�κησης, στη� -
ριγμα του Δη� μου την εποχη�  που  η� ταν δημοτικο� ς 
υπα� λληλος, ο πραγματικο� ς ληξι�αρχος της Κηφισια� ς 
αφου�  γνω� ριζε τα πα� ντα για την Κηφισια�  και τις 
οικογε�νειε�ς της, αθλητικο� ς, πα� ντα πεζοπο� ρος, σχε-
δο� ν πο� τε δεν τον ε�βλεπες εποχου� μενο. Λεπτο� ς, 
ο� μορφος και με καθαρη�  φωνη�  η� ταν ο τελετα� ρχης 
του Δη� μου για πολλα�  χρο� νια και μετα�  τη συνταξι-
οδο� τηση�  του και την ενασχο� ληση�  του με τα κοινα� , 
ο� που εκλε�χτηκε πολλε�ς φορε�ς δημοτικο� ς συ� μβου-
λος.

Ήταν επι�τιμος προ� εδρος της Ανθοκομικη� ς Έκθε-
σης αφου�  και σαν υπα� λληλος αλλα�  και αργο� τερα 
ως συ� μβουλος την ει�χε, στην καρδια�  του. Τον ακου� -
γαμε συνε�χεια να κα� νει τις αναγγελι�ες της Ανθο-
κομικη� ς και ο� ταν ε�φυγε απο�  το πο� στο του, πριν 
λι�γα χρο� νια, μας ε�λειπε η χαρακτηριστικη�  φωνη�  
του.

Καλο� ς φι�λος της εφημερι�δας πα� ντα ενδιαφερο� -
ταν για το με�λλον της, αφου�  ει�χε κρατη� σει ε�να αρ-
χει�ο απο�  τα πρω� τα της φυ� λλα, το ’64.  Ο Περικλη� ς 
κρα� ταγε αρχει�ο και ει�χε πολλε�ς φωτογραφι�ες της 
παλια� ς Κηφισια� ς, ενω�  δεν του ε�λειπε ποτε� η  ο� ρεξη 
για να σχολια� σουμε την επικαιρο� τητα στα δημο-
τικα�  μας δρω� μενα. Τον θυμα� μαι στα συμβου� λια, 

τις φορε�ς που υπη� ρχε ολονυχτι�α να κα� νει παρεμ-
βα� σεις για να συντομευ� ουν οι ομιλητε�ς γιατι� η 
επο� μενη με�ρα η� ταν εργα� σιμη.

Πα� ντα εργαζο� ταν ο Περικλη� ς, πα� ντα τον ε�βλεπες 
να περπατα� ει στην πο� λη, στον Δη� μο, στην πλατει�α, 
στον Άγιο Δημη� τρη, βε�ρος Αλωνιω� της γαρ, παιδι� 
του πατε�ρα Αμβρο� σιου και αυτο� ς ο� πως και το� σοι 

α� λλοι Κηφισιω� τες. Τω� ρα θα βρει μια η� συχη γωνια�  
στο κοιμητη� ριο της πο� λης και θ'αναπαυτει�.

Για τον Περικλη�  ειπω� θηκαν πολλα�  και στο Δη-
μοτικο�  Συμβου� λιο που ε�γινε την ι�δια με�ρα της ανα-
κοι�νωσης του θανα� του του, λο�για πολλα�  και συ-
γκηνητικα�  για τον α� νθρωπο, τον υπα� λληλο, τον 
εθελοντη� , τον συ� μβουλο. Επι�σης και με αναρτη� σεις 
απο�  τον ανηψιο�  του Βασι�λη, τον Δη� μο και τον Δη� -
μαρχο Γιω� ργο Θωμα� κο, τον πρω� ην Δη� μαρχο  Νι�κο 
Χιωτα� κη, την αγαπημε�νη του ομα� δα τον ΑΟΚ. 

Τον Περικλη�  Καραγιαννα� κη συντρο� φευσαν στην 
τελευται�α κατοικι�α του την Πε�μπτη 11 Μαι�ου στο 
Κοιμητη� ριο του Αγι�ου Τρυ� φωνα, συγγενει�ς και δε-
κα� δες φι�λοι. Επικη� δειο εκφω� νησαν ο Δη� μαρχος 
Κηφισια� ς Γιω� ργος Θωμα� κος αλλα�  και ο προ� εδρος 
της Ανθοκομικη� ς Γιω� ργος Παπαδο� πουλος.

Το Διοικητικο�  Συμβου� λιο της Ανθοκομικη� ς Έκ-
θεσης επι�τιμο με�λος της οποι�ας η� ταν ο Περικλη� ς 
Καραγιαννα� κης αποφα� σισαν ομο� φωνα:

• Το Γραφει�ο του Ν.Π.Δ.Δ, που βρι�σκεται στο Άλ-
σος Κηφισια� ς, να φε�ρει το ο� νομα�  του.

• Να θεσμοθετηθει� βραβει�ο «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» κατα�  τη λειτουργι�α των Ανθοκομι-
κω� ν Εκθε�σεων.

• Να απονεμηθει� πλακε�τα τιμη� ς ε�νεκεν για την 
προσφορα�  του στο θεσμο�  της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΗ-
ΦΙΣΙΑΣ στην οικογε�νεια�  του κατα�  την τελετη�  λη� ξης 
της 69ης Ανθοκομικη� ς Έκθεσης.

Γιάννης Γρηγοράκος

Λ. Κηφισι�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
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Νομικα�  Προ� σωπα, 
    Επιχειρη� σεις, Συ� λλογοι: 50 € 
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Αντίο Περικλή…

Φιλικε�ς συγκεντρω� σεις σε σπι�τια η�  ιδι-
ωτικου� ς χω� ρους μονοπωλου� ν το ενδια-
φε�ρον με�χρι τις εκλογε�ς και ανα� λογα με 
το αποτε�λεσμα ι�σως θα συνεχι�σουν να 
το μονοπωλου� ν για λι�γο καιρο�  ακο� μα.  Με 
τη λη� ξη της Ανθοκομικη� ς, ο� που πολλοι� 
συ� λλογοι και φορει�ς προσκα� λεσαν τα 
με�λη τους σε εκδηλω� σεις με�σα στο Άλσος, 
λιγοστευ� ουν οι προτα� σεις για εκδηλω� -
σεις. 

 Παρασκευή 19 Μαΐου, 6.00 μ.μ. - 
10.00 μ.μ.: Εγκαι�νια με ε�κθεση εικαστι-
κω� ν στον νε�ο χω� ρου τε�χνης Artworx, 
Λεβι�δου και Κολοκοτρω� νη, 1ος ο� ροφος.
 Πέμπτη 1 Ιουνίου, 8.00 μμ.: Συναυ-
λι�α  «Εαρινη�  Μουσικη�  Πανδαισι�α, Νι�κος 
και Ανδρε�ας Χατζηαποστο� λου, Οπερε�τα 
και μαντολινα� τα», με τους Σταύρο Νιάρ-
χο στην ενορχη� στρωση και στο πια� νο, 
την υψι�φωνο Μάρα Θρασυβουλίδου 
και συνοδει�α καθα� ρες και μαντολι�να απο�  
τους Σπύρο και Γεράσιμο Καραβιώτη, 

στην αι�θουσα του Δημαρχει�ου Κηφισια� ς, 
Διονυ� σου και Μυρσι�νης. Η εκδη� λωση 
πραγματοποιει�ται στο πλαι�σιο του θε-
σμου�  «Άνοιξη Τεχνω� ν». 
 Παρασκευή 9 Ιουνίου, 8.00 μ.μ.: 
Μουσικη�  Παρα� σταση «Η ζωη�  μας σε μι-
νο� ρε και μαντζο� ρε» ε�να μουσικοθεατρικο�  
ταξι�δι της Μαριαλένας Οικονομίδου, 
στην αι�θουσα του Δημαρχει�ου Κηφισια� ς, 
Διονυ� σου και Μυρσι�νης. Η εκδη� λωση 
πραγματοποιει�ται στο πλαι�σιο του θε-
σμου�  «Άνοιξη Τεχνω� ν».

Ε Ι Σ Τ Ε  Κ Α Λ Ε Σ Μ Ε Ν Ο Ι  -  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Επιμέλεια: ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

   Η Ενωση Κεφαλλήνων και 
Ιθακήσιων Βορείων Προα-

στείων διοργανώνει τριήμερη 
εκδρομή στα Κύθηρα 25-27 Ιου-
νίου. Τιμή συμμετοχής 240 
ευρώ. Πληροφορίες – κρατήσεις 
στα τηλ. 2108081271 (κ. Κεκά-
τος ), 2102133047 (κ. Κουβέλα).



ΜΑΪΟΣ 2023 33

Τ ην πρώτη του εκδήλωση ως 
υποψήφιος δήμαρχος πραγμα-

τοποίησε την Κυριακή 7 Μαΐου ο 
Βασίλης Ξυπολυτάς στην αίθουσα 
της Ένωσης Μικρασιατών Νέας 
Ερυθραίας. Kαλό σημάδι, σύμφωνα 
με τους παριστάμενους, τόσο για 
την -κατά την άποψή τους- παρα-
μελημένη από τις προηγούμενες 
διοικήσεις του Δήμου περιοχή,  όσο 
και για τον υποψήφιο δήμαρχο, 
αφού, όπως είπε και  ο πρώην Δή-
μαρχος Νέας Ερυθραίας Δημήτρης 
Μπουρίκας, «η  Νέα Ερυθραία βγά-
ζει τον Δήμαρχο Κηφισιάς».  

Η ημε�ρα η� ταν δυ� σκολη, 14 ημε�ρες 
πριν απο�  τις Εθνικε�ς Εκλογε�ς και με 
πλη� θος πολιτικω� ν εκδηλω� σεων, παρ' 
ο� λα αυτα�  η αι�θουσα η� ταν γεμα� τη απο�  
εκπροσω� πους τοπικω� ν συλλο� γων, 
φορει�ς αλλα�  και απλου� ς πολι�τες που 
πη� γαν να ακου� σουν το νε�ο υποψη� φιο.

Τη συζη� τηση, που χωρι�στηκε εξαρ-
χη� ς σε ενο� τητες για να διευκολυνθει� ο 
δια� λογος και η κατα� θεση απο� ψεων 
συντο� νισε η γνωστη�  δημοσιογρα� φος,  
Φραντζέσκα Σαββοργινάκη. 

Ο Βασι�λης Ξυπολυτα� ς, γνω� στης του 
θε�ματος της καθαριο� τητας, αφου�  δι-
ετε�λεσε αντιδη� μαρχος στον συγκεκρι-
με�νο τομε�α απο�  το 2009 με�χρι το 2012, 
ε�θεσε ως πρω� τη ενο� τητα την καθαρι-
ο� τητα και τον ηλεκτροφωτισμο�  της 
περιοχη� ς. Δημο� τες κατε�θεσαν τις απο� -
ψεις τους, καθω� ς επι�σης ανε�πτυξαν 
και δια� φορα προβλη� ματα που αντιμε-
τωπι�ζουν στην καθημερινο� τητα�  τους. 
Ο κ. Δημητρίου, εκπροσωπω� ντας 
τους κατοι�κους του Καστριου�  ανα-
φε�ρθηκε στο τερα� στιο προ� βλημα που 
ε�χει περιοχη�  απο�  τη μη λειτουργι�α γεν-
νη� τριας, η οποι�α θα θε�τει σε λειτουρ-
γι�α τις αντλι�ες στο αντλιοστα� σιο 

υ� δρευσης σε περι�πτωση πυρκα-
για� ς.  Ως σημαντικο�  προ� βλημα το 

ανε�δειξαν και α� λλοι κα� τοικοι της πε-
ριοχη� ς καθω� ς και ο προ� εδρος της κοι-
νο� τητας Νε�ας Ερυθραι�ας, ο γιατρο� ς 
Νίκος Λούμπιας. Ο κ. Λου� μπιας υπεν-
θυ� μισε πως προ� σφατα προσπα� θησε 
η διοι�κηση του Δη� μου να ξεπουλη� σει 
οικο� πεδο στην Πολιτει�α, στο οποι�ο 
υπα� ρχει εγκατεστημε�νη υδατοδεξα-
μενη�  για ε�κτακτες ανα� γκες της πο� λης. 
Ευτυχω� ς αυτη�  η πω� ληση μπλοκαρι�-
στηκε ε�γκαιρα μετα�  απο�  προσφυγη�  
του κοινοτικου�  συμβουλι�ου στην Απο-
κεντρωμε�νη Διοι�κηση. 

Για το θε�μα της ανακυ� κλωσης μι�λη-
σε ο  Λεωνίδας Ψυχόπαιδας, πρω� ην 
δημοτικο� ς συ� μβουλος  Ν. Ερυθραι�ας, 
αναφε�ροντας  ο� τι λει�πουν απο�  τη Νε�α 
Ερυθραι�α καφε� κα� δοι κομποστοποι�-
ησης. Ο Βασι�λης Ξυπολυτα� ς ανε�φερε 
ο� τι επι� αντιδημαρχι�ας του ει�χε ξεκινη� -
σει το θε�μα της κομποστοποι�ησης με 
ε�να ειδικο�  Ευρωπαϊκο�  προ�γραμμα το 
οποι�ο ε�μεινε στα� σιμο. «Σήμερα ψάχνω 
να βρω κάδο κομποστοποίησης αλλά 
δεν μπορώ να εντοπίσω σε μεγάλες 
αποστάσεις. Τι γίνεται και η πόλη δεν 
έχει καθαριότητα;», αναρωτη� θηκε 
υποψη� φιος δη� μαρχος. Πολλοι� η� ταν οι 
δημο� τες που παραπονε�θηκαν για τον 
τρο� πο που γι�νεται η αποκομιδη�  των 
πρασι�νων αλλα�  και για το γεγονο� ς ο� τι 
δεν πλε�νονται οι κα� δοι.  

Όσον αφορα�  στην πολιτικη�  προστα-
σι�α ανε�φερε πως υποψη� φιος στο συν-
δυασμο�  του ει�ναι ο Κίμωνας Παντε-
λίδης, προ� εδρος των εθελοντω� ν 
δασοπυροσβεστω� ν, ο οποι�ος ε�χει τε-
ρα� στια εμπειρι�α στη διοργα� νωση της 
πολιτικη� ς προστασι�ας. 

Συζητω� ντας για την Πολεοδομι�α και 
τα ε�ργα υποδομη� ς, κα� τοικο απο�  το 
Καστρι�, ανε�φερε ο� τι ορισμε�νες περιο-
χε�ς της πο� λης μοια� ζουνε με την περι�-
πτωση της Μυκο� νου στο θε�μα της 
ανοικοδο� μησης. Μα� λιστα ανε�φερε ο� τι 
στην οδο�  Παπανδρε�ου χτι�ζονται οικο-
δομε�ς με 100% ε�ως 80% κα� λυψη του 
οικοπε�δου, κα� τι  απαρα� δεκτο για το 
υποτι�θεται πρα� σινο προα� στιο, που 
μετατρε�πεται σε κα� τι α� λλο.  Ο προ� ε-

δρος της ανατολικη� ς Νε�ας Ερυθραι�ας, 
Απόλλωνας Σμυρναίος, επιση� μανε 
πως υπα� ρχουν εγκαταλελειμμε�να σπι�-
τια, χαλασμε�να πεζοδρο� μια, αλλα�  και 
δρο� μοι.

Αναφορε�ς ε�γιναν στην ο�χληση απο�  
τα καταστη� ματα υγειονομικου�  ενδια-
φε�ροντος και προτα� σεις  κατατε�θηκαν 
για τη δημιουργι�α πα� ρκινγκ στο εμπο-
ρικο�  τμη� μα της Ν. Ερυρθαι�ας, ω� στε να 
μετριαστει� το κυκλοφοριακο�  κομφου� -
ζιο της Βενιζε�λου και της Χαρ. Τρικου� -
πη. 

Παρο� ντες στην εκδη� λωση η� ταν και 
οι νυν δημοτικου�  συ� μβουλοι, εκλεγμε�-
νοι με τον συνδυασμο�  του Νι�κου Χιω-
τα� κη, Στάθης Κύρλος, Αντώνης Μπι-
τζάνης, Δημήτρης Λιανός, οι οποι�οι 
και τοποθετη� θηκαν, καταθε�τοντας 
την εμπειρι�α τους απο�  τη σημερινη�  
διοι�κηση, αλλα�  και προτα� σεις για λυ� -
σεις προβλημα� των. 

Εντυπωσιακο� ς η� ταν ο πρω� ην Δη� -
μαρχος Νε�ας Ερυθραι�ας απο�  το 2002 
ε�ως το 2006,  γιατρο� ς Δημήτρης 
Μπουρίκας, ο οποι�ος ει�πε πως ο� ταν 
διοικου� σε τον το� τε Δη� μο μαζι� με τη 
Βασιλική Ταμβάκη, προσπαθου� σαν 
να αφη� σουν κα� ποιο ε�ργο στην πο� λη. 
Αν και ο σημερινο� ς Δη� μαρχος γνωρι�ζει 
και το παραδε�χεται πως η Νε�α Ερυ-
θραι�α βγα� ζει Δη� μαρχο Κηφισια� ς, τα 
τελευται�α 9 χρο� νια, υπα� ρχει ξεραι�λα 
και υποβιβασμο� ς της πο� λης και γι’ 
αυτο�  ζη� τησε οι Ερυθραιω� τες να στη-

ρι�ξουν τον συνδυασμο�  του Βασι�λη 
Ξυπολυτα� .  

Ο προ� εδρος του Πανερυθραϊκου� , 
Τόνυ Αχαρονιάν, αλλα�  και ο προ� ε-
δρος του βο� λεϊ του Πανερυθραϊκου� , 
Άγγελος Κυριακίδης και ο επι�τιμος 
προ� εδρος του συλλο�γλου και προ� ε-
δρος της ομα� δας Ποδηλασι�ας, Γιώρ-
γος Ρηγούτσος, μι�λησαν για τον 
αθλητισμο�  της Νε�ας Ερυθραι�ας. Μα� -
λιστα ο τελευται�ος κατε�θεσε ε�να υπο� -
μνημα στον υποψη� φιο Δη� μαρχο με τις 
ανα� γκες για τα αθλητικα�  σωματει�α 
της πο� λης, λε�γοντας ο� τι το ι�διο ε�χει 
καταθε�σει σε ο� λους τους δημα� ρχους 
αλλα�  κανει�ς δεν ε�χει κα� νει κα� τι. 

Ο Βασι�λης Ξυπολυτα� ς κλει�νοντας 
ει�πε πως ανα� λογες συζητη� σεις θα γι�-
νουν σε ο� λες τις ενο� τητες της Κηφι-
σια� ς- Νε�ας Ερυθραι�ας-Εκα� λης ο� που οι 
πολι�τες θα θε�τουν τα θε�ματα και τον 
προβληματισμο�  τους ω� στε να χτιστει� 
το προ�γραμμα του συνδυασμου� . Μα� -
λιστα μοιρα� στηκε και ε�να ε�ντυπο 
ω� στε ο� ποιος πολι�της θε�λει να το συ-
μπληρω� σει και να το καταθε�σει στους 
συνεργα� τες του.

Η φιλο� ξενη αι�θουσα των Μικρασια-
τω� ν αντη� χησε απο�  τα χειροκροτη� ματα 
των συμμετεχο� ντων στην εκδη� λωση. 
Μια αι�θουσα που σε κα� θε εκλογικη�  
αναμε�τρηση παρε�χεται χωρι�ς διακρι�-
σεις σε υποψηφι�ους α� ρχοντας της πο� -
λης, προκειμε�νου να μιλη� σουν στους 
δημο� τες.

Επίσημη πρώτη 
από τη Νέα Ερυθραία

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΑΣΙΛΗ ΞΥΠΟΛΥΤΑ
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Τρομερη�  εικο� να καταστροφη� ς αντι�-
κρυσαν ιδιοκτη� τες φαρμακει�ου στο 
Άστυ Αιγυπτιωτω� ν, το πρωι� της Πρω-
τομαγια� ς, ειδοποιημε�νοι απο�  τους 
περιοι�κους.

Όπως μας ει�πε ο ιδιοκτη� της του 
φαρμακει�ου, κ. Μπογδάνος, α� γνω-
στοι μπη� καν τα ξημερω� ματα της Κυ-
ριακη� ς 30 Απριλι�ου στο κατα� στημα 
αφου�  διε�ρρηξαν την ει�σοδο, σπα� ζο-

ντας τα λουκε�τα ασφαλει�ας, ση� κωσαν 
το ρολο�  και ξη� λωσαν το γραμματοκι-
βω� τιο, βα� ζοντα� ς το σαν στοπ, για να 
κρατη� σουν ανοιχτη�  την πο� ρτα. 

Αφου�  αφαι�ρεσαν τα χρη� ματα απο�  
το ταμει�ο, τα οποι�α η� ταν αρκετα�  λο�γω 
του τριημε�ρου, ε�ψαξαν και σε α� λλα 
σημει�α αλλα�  μη βρι�σκοντας α� λλα με-
τρητα�  η�  ο� ,τι α� λλο ε�ψαχναν, προχω� ρη-
σαν σε καταστροφη�  του χω� ρου ρι�χνο-
ντας φα� ρμακα και συνταγε� ς, 
σπα� ζοντας και ποδοπατω� ντας δια� φο-
ρα. Δεν πη� ραν ναρκωτικα� , οπο� τε ο� πως 
εικα� ζει ο κ. Μπογδα� νος δεν η� ταν ναρ-
κομανει�ς.

Μια πελα� τισσα του φαρμακει�ου και 
κα� τοικος του Άστεως ανε�φερε πως 

τελευται�α ε�χουν σημειωθει� πολλε�ς 
κλοπε�ς σε σπι�τια, με τους διαρρη� κτες 
ει�τε να μπαι�νουν απο�  τα μπαλκο� νια 
ει�τε  να παραβια� ζουν πο� ρτες.

Ο Δη� μαρχος Κηφισια� ς, Γιώργος Θω-
μάκος, ε�χει αναφε�ρει πολλε�ς φορε�ς 
ο� τι απο�  ο� ταν ξεκι�νησαν οι περιπολι�ες 
της ιδιωτικη� ς εταιρει�ας φυ� λαξης που 
ε�χει προσλα� βει ο Δη� μος ε�χουν μειωθει� 
οι παραβατικε�ς συμπεριφορε�ς στην 
πο� λη μας. Δεν θε�λουμε να φανταστου� -
με πω� ς θα η� ταν αν δεν ει�χαν μειωθει�. 

Ο προ� εδρος του Άστεως Αιγυπτιω-
τω� ν, Μάρκος Μάστρακας, μας κοι-
νοποι�ησε την επιστολη�  που ε�στειλε 
στον Διοικητη�  Ασφαλει�ας Κηφισια� ς 
και η οποι�α παρατι�θεται στο ε�νθετο.

Διάρρηξη και βανδαλισμός 
φαρμακείου στο Άστυ

Η ε�κθεση εικο� νων των εργαστηρι�ων του ΒΙΚΕΛΑ, με καθηγη� τρια την αγιογρα� φο, 
Μαρία Καρδαρά, λειτου� ργησε απο�  29 Απριλι�ου ως 2 Μαι�ου  στην αι�θουσα του Πο-
λιτιστικου�  «Β.Γκατσο� πουλος»  με μεγα� λη καθημερινη�  επισκεψιμο� τητα. 

Τα εγκαι�νια ε�γιναν το Σα� ββατο 29 Απρι�-
λη με ομιλητη�  τον Αρχιμ. π. Γρηγόριο 
Λιέπουρη, ο οποι�ος μι�λσε με θε�μα  «Νε-
ομα� ρτυρες Άγιοι». 

Η δευ� τερη ημε�ρα ει�χε παρουσι�αση λευ-
κω� ματος για τις ιαματικε�ς πηγε�ς της Στε-
ρεα� ς Ελλα� δας, με ομιλητε�ς  τον αντιπερι-
φερεια� ρχη κ. Κεχρή και την κα Μυλωνα� . 
Η συζη� τηση που ακολου� θησε ει�χε ξεχω-
ριστο�  ενδιαφε�ρον. 

Τρια� ντα πε�ντε εκθε�τες-μαθητε�ς χα� ρη-
καν  την παρουσι�αση των ε�ργων τους και 
αντα� λλαξαν απο� ψεις με α� λλους εικονο-
γρα� φους απο�  το σωματει�ο Ρουμελιωτω� ν.

Λαχνοθετη� θηκε με μεγα� λη επιτυχι�α η 
εικο� να της «Παναγια� ς στη λι�μνη της Τι-
βερια� δας» για τα συσσι�τια των  εκκλη-
σιω� ν της πο� λης μας και κληρω� θηκε στη 
λη� ξη της ε�κθεσης.

Έκθεση Αγιογραφίας 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ & ΑΙΤΗΜΑ 

ΑΣΤΕΩΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ!...

Αξιότιμε κύριε Διοικητά Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Μετα�  λυ� πης μου σας ενημερω� νω ο� τι η δια� ρρηξη και προ� -
κληση τεραστι�ων ζημιω� ν του Φαρμακει�ου μας (στη Πλατει�α 
Ηρω� ων Αιγυπτιωτω� ν),  που ε�γινε προφανω� ς  τις  μεταμεσο-
νυ� κτιες ω� ρες, ο� πως η� δη σας καταγγε�λθηκε ση� μερα το πρωι� 
αρμοδι�ως απο�  την ιδιοκτησι�α του, ε�χει προκαλε�σει σε ο� λους 
τους κατοι�κους του φιλη� συχου  Άστεω� ς μας αι�σθημα τερα� -
στιας πι�κρας για τη προκληθει�σα ζημι�α ως και ανασφα� λει-
ας ο� πως και προ ολι�γου καιρου�  απο�  τη κλοπη�  αυτοκινη� του 
Με�λους του ΔΣ / ΟΣΑΕ στην Αθ. Δια� κου ε�μπροσθεν της 
Πολ/κι�ας μας Νο. 2!....

Κατο� πιν του� του παρακαλου� με και αιτου� με ευλο�γως την 
α� μεση λη� ψη προ� σθετων καταλλη� λων με�τρων αστυνομικη� ς 
προστασι�ας απο�  με�ρους σας, το� σο των κατοι�κων ο� σο και 
των οικιω� ν / καταστημα� των μας, απο�  δια� φορους εγκλη-
ματι�ες και παραβατικα�  α� τομα που δρουν ως φαι�νεται ανε-
νο�χλητα στη περιοχη�  μας!

Αναμε�νοντας απα� ντηση παραμε�νουμε στη δια� θεση� ς σας 
για τυχο� ν διευκρινη� σεις και συντονισμο�  απαραιτη� των 
ενεργειω� ν ω� στε να αποτραπου� ν στο με�λλον παρο� μοιες 
ενε�ργειες και εμπεδωθει� το αι�σθημα ασφαλει�ας στους συ-
γκατοι�κους μας!...

Με εκτίμηση εκ μέρους του ΔΣ/ΟΣΑΕ,
Υποναύαρχος ΠΝ (εα) 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΣΤΡΑΚΑΣ, Πρόεδρος ΔΣ/ΟΣΑΕ
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Τα... εξ αμάξης

... σέρνουν ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ και η ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 Τα κο� μματα που θα συμ-
μετε�χουν στις 21 Μαι�ου 
στις εθνικε�ς εκλογε�ς 
ει�ναι συνολικα�  36. 
Παρο� λα αυτα�  συχνα� , 
κακω� ς, αναφερο� μα-
στε μο� νο στα ε� ξι 
κο� μματα της σημερι-
νη� ς Βουλη� ς, θεωρω� -
ντας, πιθανω� ς εσφαλμε�-
να ο� τι αυτα�  και μο� νο 
αυτα�  θα ει�ναι και στην επο� -
μενη Βουλη� . Στα χε�ρια μας 
λοιπο� ν θα πα� ρουμε 36 ψηφο-
δε�λτια και αφου�  ε�χουμε απλη�  
αναλογικη�  μπορει� κα� ποιο 
απο�  αυτα�  να κα� νει την ε�κπλη-
ξη και να το δου� με να ξεπερ-
να� ει τη βα� ση του 3% και να 
μπαι�νει στη Βουλη� .

 Κακη�  εποχη�  να αλλα� ξει κα-
νει�ς θερμοσι�φωνα, ειδικα�  αν 
δεν ει�ναι δικαιου� χος του προ-

γρα� μματος «Αλλα� ζω θερμο-
σι�φωνα». Και να ει�ναι ο� μως 
μα� λλον ακριβο� τερα θα τον 
πα� ρει απο�  το αν δεν υπη� ρχε 
καθο� λου το προ�γραμμα. Με 
το που ανακοινω� νεται ανα� -
λογο προ�γραμμα, αυξα� νονται 
οι τιμε�ς σε ο� λα τα ει�δη που 
αφορα�  και αλι�μονο σε ο� ποιον 
του χαλα� σει ο θερμοσι�φωνας 
και δεν πληροι� τα κριτη� ρια 

 Μαζι� με τον βασιλικο�  ποτι�στηκε κι 
η γλα� στρα. Ήρθε λοιπο� ν ο πρωθυπουρ-
γο� ς στην Ανθοκομικη�  Έκθεση Κηφι-
σια� ς, η� ρθαν οι κα� μερες και οι φωτογρα� -
φοι και τρα� βηξαν, χαιρε�τισε ο� λους, ο� σοι 
προ� λαβαν φωτογραφη� θηκαν μαζι� του 
και ανε�βασαν και τη φωτογραφι�α στα 
δικα�  τους με�σα κοινωνικη� ς δικτυ� ωσης.  
Έτσι παι�χτηκε και σε ο� λα τα κανα� λια 
ο� τι γι�νεται Ανθοκομικη�  Έκθεση στην 
Κηφισια� , εξασφαλι�ζοντας δωρεα� ν δια-
φη� μιση. Βε�βαια δεν ωφε�λησε και πολυ�  
γιατι� με την αποχω� ρηση του Κυρια� κου 
Μητσοτα� κη ξεκι�νησε και ο χειμω� νας. 
Και κρα� τησε σχεδο� ν με�χρι τη λη� ξη της 
ε�κθεσης με μικρε�ς αναλαμπε�ς η� λιου.

 Λι�γο κρυμμε�νο και με δυσκολι�α στην 
προ� σβαση η� ταν φε�τος το περι�πτερο 
των εκδο� σεων «Κηφισια� » στην Ανθο-
κομικη�  ε�κθεση, ου� τως η�  α� λλως πρωτα-
γωνιστε�ς η� ταν τα λουλου� δια. Παρ' ο� λα 
αυτα�  ο πρωθυπουργο� ς, Κυρια� κος Μη-
τσοτα� κης, μας «ξετρυ� πωσε» και δεν 
παρε�λειψε να φωτογραφηθει� με τον 
εκδο� τη, Για� ννη Γρηγορα� κο (ο�χι το αντι�-
θετο). 

Viral ε�γινε και η φωτογραφι�α του 
Νι�κου Ορφανου� , πωλητη�  του περιοδι-
κου�  δρο� μου "Σχεδι�α", δι�πλα στον πρω-

θυπουργο� . Αν και οι υπευ� θυνοι της 
ε�κθεσης δεν α� φησαν να πωλει�ται η 
«Σχεδι�α», κατα�  τη δια� ρκεια της ε�κθεσης 
και του ζη� τησαν να φυ� γει απο�  την ει�-
σοδο, την ω� ρα που θα ερχο� ταν ο πρω-
θυπουργο� ς, ο Κυρια� κος Μητσοτα� κης 
τον εντο� πισε και κινη� θηκε προς το με�-
ρος του για να τον χαιρετι�σει. Ποιος 
κε�ρδισε απο�  τη δημοσιο� τητα αυτη� , ανα-
ζητη� στε το στο διαδι�κτυο. Εικα� ζουμε ο 
πρωθυπουργο� ς..

Αν η� ταν Συ� νταγμα η Κηφισια� , θα 
ει�χαμε η� δη Κυβε�ρνηση Νε�ας Δη-
μοκρατι�ας.  Όπως ο� μως ε�λεγε 
στον τι�τλο της και κα� ποια εκπο-
μπη�  "Ελλα� δα δεν ει�ναι μο� νο η Αθη� -
να" και σι�γουρα ο�χι μο� νο η Κηφι-
σια� . 

Και μπορει� να φα� νηκε μεγαλει-
ω� δης η συγκε�ντρωση του πρωθυ-
πουργου�  στο εμπορικο�  κε�ντρο της 
πο� λης την Πρωτομαγια� , οι Κηφι-
σιω� τες ο� μως γνωρι�ζουν ο� τι ο συ-
γκεκριμε�νος χω� ρος ει�ναι αρκετα�  
περιορισμε�νος.

▶ Άλλη μια φορα�  να ακου� σω τον πρωθυπουργο�  να λε�ει ο� τι μει�ωσε 50 φο� ρους και 
τις εισφορε�ς θα το πιστε�ψω. Τω� ρα, γιατι� κα� θε μη� να πληρω� νω περισσο� τερο ΕΦΚΑ 
απο�  πριν μειωθου� ν οι εισφορε�ς, αποτελει� κα� ποιο μαθηματικο�  δυσεπι�λυτο προ� βλη-
μα, που δυσκολευ� ομαι να λυ� σω.

Καλε�ς οι βουλευ�τριες αλλα�  
και σε αυτε�ς τις εκλογε�ς θα 
προτιμη� σω να ψηφι�σω 
βουλευτε�ς, ανεξαρτη�τως 
φυ� λου. Ου� τε προεδρι�νες, 
ου�τε υπουργι�νες, ου�τε βου-
λευ� τριες. Η κατα� ληξη δεν 
κα� νει την ποιο� τητα. Το 
μο�νο που καταφε�ρνει ει�ναι 
να καταστρε�φει τη γλω� σ-
σα. Και το τελευται�ο που 
θα πρε�πει να μας ενδιαφε�-
ρει, ει�ναι το φυ�λο των υπο-
ψηφι�ων. Η τιμιο�τητα και η 
αξιοπρε�πεια μπορει� να ει�-
ναι γε�νους θηλυκου� , αλλα�  
μπορει� να βρεθει� σε εκπρο-
σω� πους και των δυ� ο φυ� -
λων, ακο�μα -σπα� νια ωστο�-
σο- κι αν ασχολου� νται με 
την πολιτικη� .

της επιδο� τησης. Θα τον χρησο-
πληρω� σει. Οι υπο� λοιποι, που 
θα πα� ρουν την επιδο� τηση, 
αφου�  συμπληρω� σουν ο� λη τη 
χαρτου� ρα και περιμε�νουν, θα 
νιω� σουν στο τε�λος ο� τι κα� τι 
κε�ρδισαν. Τω� ρα για το αν κε�ρ-
δισαν στα αλη� θεια, δεν ε�χουν 
παρα�  να βρουν ποιες η� ταν οι 
τιμε�ς πριν την ανακοι�νωση του 
προγρα� μματος.

 Υπα� ρχουν παραμυ� θια που 
διακρι�νονται και παραμυ� θια 
που θα ε�πρεπε να τιμωρου� -
νται. Έτσι λοιπο� ν δια� κριση 
πη� ραν οι μικροι� μαθητε�ς του 
8ου Δημοτικου�  Σχολει�ου Κηφι-
σια� ς για τα ωραι�α τους παρα-
μυ� θια σε Πανελλη� νιο Μαθητι-
κο�  Διαγωνισμο�  Συγγραφη� ς 
Παραμυθιου� . Απο�  την α� λλη δεν 

ξε�ρουμε ποιος πολιτικο� ς θα 
μπορου� σε να διακριθει� σε Πα-
νελλη� νιο Διαγωνισμο�  Αφη� γη-
σης Πολιτικω� ν Παραμυθιω� ν. 
Υπα� ρχουν πολλοι� δυνατοι� υπο-
ψη� φιοι. 

▶ Μπερδεμε�νος η� ταν ο κ. 
Οικονο� μου, παραμε�νει 
μπερδεμε�νος ο κ. Σκε�ρ-
τσος. Ποια ει�ναι η διαφο-
ρα�  μεταξυ�  Κυβερνητικου�  
Εκπροσω� που και εκπρο-
σω� που της Νε�ας Δημο-
κρατι�ας δεν ε�χουν κατα-
λα� βει. Ή εμει�ς δεν ε�χουμε 
καταλα� βει. Αντιμετωπι�-
ζουν τη χω� ρα ως επε�κτα-
ση του κο� μματος, α� ρα δεν 
μπορου� ν να ξεχωρι�σουν 
ο� τι ο� ταν μιλα� νε ως εκ-
προ� σωποι Κυβε�ρνησης 
δεν μπορου� ν να μιλα� νε 
ως εκπρο� σωποι της Νε�ας 
Δημοκρατι�ας και να κου-
να� νε το δα� χτυλο για το τι 
πρε�πει να ψηφι�σουμε.
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Ο Νίκος Χιωτάκης υποψήφιος στην Περιφέρεια 
Α ποχωρεί από τη διεκδίκηση 

του Δήμου Κηφισιάς ο Νίκος 
Χιωτάκης με δημόσια δήλωση έκα-
νε την Τρίτη 9 Μαΐου. Όπως αναφέ-
ρει κλείνει φέτος 25 χρόνια που 
ασχολείται με την τοπική αυτοδι-
οίκηση του Δήμου μας, 12 από τα 
οποία υπήρξε στο τιμόνι του Δήμου. 
Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη 
11 Μαΐου από το γραφείο του Γιώρ-
γου Πατούλη, ο Νίκος Χιωτάκης θα 
είναι υποψήφιος στην Περιφέρεια 
Αττικής στον Βόρειο Τομέα. 

Δημόσια δήλωση Νίκου Χιωτάκη

«Κηφισιά 9 Μαΐου 2023

Φίλες και φίλοι,
Με τη δικη�  σας διαρκη�  στη� ριξη και 

εμπιστοσυ� νη, τον  Δεκε�μβριο του 2023 
θα συμπληρω� σω 25 χρο� νια συνεχου� ς 
παρουσι�ας και προσφορα� ς στα δημο-
τικα�  δρω� μενα του Δη� μου Κηφισια� ς. 
Σχεδο� ν τα μισα�  απο�  αυτα� , για 12 χρο� -
νια, ει�χα την τιμη�  να υπηρετη� σω το 
προα� στιο�  μας και τους συμπολι�τες 
μου, απο�  το υ� πατο αξι�ωμα του Δημα� ρ-
χου Κηφισια� ς.

Το δια� στημα αυτο� , μου δω� σατε την 
ευκαιρι�α να βα� λω το δικο�  μου «λιθα-
ρα� κι» στην κοινη�  μας προσπα� θεια, να 
πα� με τον το� πο μας μπροστα� . Έγιναν 
σημαντικα�  ε�ργα, υλοποιη� θηκαν εκα-
τοντα� δες δρα� σεις και πολιτικε�ς, που 
ε�χουν αφη� σει ισχυρο�  θετικο�  αποτυ� -
πωμα στο Δη� μο και την τοπικη�  μας 
κοινωνι�α. Η φωνη�  του Δη� μου μας 
ακου� στηκε δυνατα�  στα κε�ντρα λη� ψης 
των αποφα� σεων, ενω�  καταφε�ραμε να 
διατηρη� σουμε τον ιδιαι�τερο, προνομι-
ακο�   χαρακτη� ρα της πο� λης μας και να 
διασφαλι�σουμε την αξι�α της περιου-
σι�ας των συμπολιτω� ν μας.

Ασφαλω� ς, τα χρο� νια αυτα�  ε�γιναν και 
λα� θη, αλλα�  ποιος ει�ναι αυτο� ς που δου-
λευ� ει και δεν κα� νει λα� θη;

Κανε�νας ο� μως δεν μπορει� να αμφι-
σβητη� σει ο� τι η αγα� πη μου για την πο� λη 
που γεννη� θηκα και ζω ει�ναι και δυνα-
τη�  και διαρκη� ς.  Ενω�  μετα�  απο�  αυτα�  τα 
χρο� νια θητει�ας στα δημοτικα�  δρω� με-
να, δεσμευ� ομαι ο� τι θα συνεχι�σω να 
υπηρετω�  τα συμφε�ροντα της πο� λης 
μας, χωρι�ς να αποτελει� απαραι�τητη 
προϋπο� θεση να κατε�χω την καρε�κλα 
του Δημα� ρχου η�  του Δημοτικου�  Συμ-

βου� λου Κηφισια� ς.
Φι�λες και φι�λοι, με αυτε�ς τις σκε�ψεις, 

χωρι�ς εμμονε�ς, αποφα� σισα λοιπο� ν να 
μην ει�μαι ξανα�  υποψη� φιος στον Δη� μο 
Κηφισια� ς στις επο� μενες δημοτικε�ς 
εκλογε�ς του Οκτωβρι�ου, αλλα�  αυτο�  
δεν θα με εμποδι�σει να παραμει�νω 

στην «πρω� τη γραμμη� »  της πολιτικη� ς 
μα� χης, για να εξακολουθη� σω και στο 
με�λλον να ει�μαι χρη� σιμος στην πο� λη 
και τους συμπολι�τες μου, απο�  α� λλες 
θε�σεις ευθυ� νης και προσφορα� ς.

Με την ωριμο� τητα κι εμπειρι�α που 
απε�κτησα απο�  την 25ετη�  συμμετοχη�  

μου στον Δη� μο Κηφισια� ς, μπορω�  πλε�-
ον να κα� νω επο� μενο βη� μα στην αυτο-
διοικητικη�  και πολιτικη�  μου διαδρομη� .

Θε�λω να ευχαριστη� σω απο�  καρδια� ς, 
καταρχη� ν ο� λες και ο� λους τους πολι�τες 
του Δη� μου Κηφισια� ς, ο� σους με ψη� φι-
σαν αλλα�  και ο� σους δεν με ψη� φισαν 

ο� λα αυτα�  τα χρο� νια, γιατι� συνε�βαλαν 
στην κοινη�  μας προσπα� θεια να κρατη� -
σουμε τα προα� στια�  μας ψηλα�  σε αξι�α. 
Πα� νω απο�  κο� μματα, παρατα� ξεις και 
προσωπικε�ς προτιμη� σεις.

Ιδιαι�τερα θε�λω να εκφρα� σω την ευ-
γνωμοσυ� νη μου προς ο� λα τα στελε�χη 

της δημοτικη� ς μου παρα� ταξης, τους 
εκατοντα� δες φι�λους και συνεργα� τες 
μου, χωρι�ς τη βοη� θεια των οποι�ων δεν 
θα ει�χαμε πετυ� χει τι�ποτε απο�  ο� σα ση� -
μερα μας κα� νουν περη� φανους για το 
ε�ργο μας στην πο� λη της καρδια� ς μας. 
Ένα μεγα� λο ευχαριστω�  θε�λω να απευ-
θυ� νω στους εργαζο� μενους του Δη� μου 
ε�ναν-ε�ναν ξεχωριστα� , τους καθημερι-
νου� ς μου συνεργα� τες σε μια μακρο�χρο-
νη πορει�α, που υπηρετου� σε ε�ναν και 
μο� νο στο�χο, να κα� νουμε την καθημε-
ρινο� τητα των κατοι�κων των προαστι�-
ων μας,  καλυ� τερη.

Ση� μερα κλει�νει ε�νας μεγα� λος κυ� κλος 
και συ� ντομα ανοι�γει ε�νας α� λλος, σε 
κα� θε ο� μως περι�πτωση δεν αποχαιρε-
τω�  την πο� λη και τους συμπολι�τες μου 
σε Εκα� λη, Νε�α Ερυθραι�α και Κηφισια� .

Φι�λες και φι�λοι, θα συνεχι�σω να ζω 
και να εργα� ζομαι εδω�  με την οικογε�-
νεια μου, να νοια� ζομαι και να προωθω�  
λυ� σεις για τα τοπικα�  ζητη� ματα, να αξι-
οποιω�  τις γνω� σεις και την εμπειρι�α 

μου προς ο� φελος των επο� μενων γε-
νιω� ν. Η Κηφισια�  η� ταν και παραμε�νει η 
πο� λη της καρδια� ς μου!

Νίκος Γ. Χιωτάκης»

Καλη�  συνε�χεια!

Τον αγαπητο�  του φι�λο Υπουργο�  
Εργασι�ας και Κοινωνικω� ν Υποθε�-
σεων, Κωστή Χατζηδάκη, υπο-
δε�χτηκε στο Politeia Tennis Club, 
το απο�γευμα της Δευτε�ρας 8 Μα-
ι�ου ο πρω� ην δη� μαρχος Κηφισια� ς, 
Νίκος Χιωτάκης σε μι�α μεγαλει-
ω� δη συγκε�ντρωση. Πλη� θος κο� -
σμου ανε�βηκε στην Πολιτει�α για 
να δει και να χαιρετη� σει απο�  κο-
ντα�  τον  υποψη� φιο βουλευτη�  του Βο� ρειου Τομε�α της 
Αττικη� ς και πρω� το σε σταυρου� ς στην περιοχη�  μας, Κω-
στη�  Χατζηδα� κη. 

Ο Νι�κος Χιωτα� κης προσφω� νησε τον Υπουργο�  λε�γοντας 
ο� τι η γνωριμι�α τους κρατα� ει πολλα�  χρο� νια, απο�  το� τε που 
α� φησε την Ευρωβουλη�  και η� ρθε στην περιοχη�  μας για 
να θε�σει υποψηφιο� τητα ως βουλευτη� ς του Κοινοβουλι�-
ου. Το� τε του τον ει�χε συστη� σει ο αντιπρο� εδρος του κο� μ-
ματος της Νε�ας Δημοκρατι�ας, Τζαννής Τζαννετάκης, 
δημο� της και αυτο� ς Κηφισια� ς, λε�γοντα� ς ο� τι ει�ναι ε�νας 

νε�ος πολιτικο� ς με ο� ραμα.
Ανεβαι�νοντας στο βη� μα ο Κω-

στη� ς Χατζηδα� κης αναφε�ρθηκε 
στον πρω� ην Δη� μαρχο, Βασίλη 
Βάρσο με τα καλυ� τερα λο�για και 
ευχη� θηκε καλη�  επιτυχι�α και στην 
κο� ρη του Μαργαρι�τα, η οποι�α ει�-
ναι επι�σης υποψη� φια βουλευτη� ς 
στον βο� ρειο τομε�α της Αττικη� ς. 

Αμε�σως μετα�  μι�λησε για ε�ναν 
α� λλο Βασι�λη, υποψη� φιο δη� μαρχο, τον Βασίλη Ξυπολυ-
τά, ευχο� μενος καλη�  επιτυχι�α στον αγω� να του.  Με τα 
καλυ� τερα λο�για μι�λησε και για τον Νίκο Κορογιαννάκη, 
γιο της δημοτικη� ς συμβου� λου Άννας Κορογιαννάκη, ο 
οποι�ος υπη� ρξε συνεργα� της του ο� ταν βρισκο� ταν στην 
ε�δρα της Ευρωπαϊκη� ς Ένωσης στις Βρυξε�λλες και θα 
ει�ναι υποψη� φιος βουλευτη� ς Επικρατει�ας της Νε�ας Δη-
μοκρατι�ας σε τιμητικη�  θε�ση. 

Στη συνε�χεια ανε�λυσε το ε�ργο που διεκπεραι�ωσε ως 
υπουργο� ς και δε�χτηκε ερωτη� σεις απο�  το κοινο� .

Ο Νίκος Χιωτάκης υποδέχεται τον Κωστή Χατζηδάκη
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      Γλυκιά ανάμνηση η             Ανθοκομική ΚηφισιάςΓ λυκιά ανάμνηση αποτελεί πλέον η 69η Ανθοκομική 
Έκθεση Κηφισιάς η οποία πραγματοποίησε την τε-

λετή λήξης την Κυριακή 14 Μαΐου με τις καθιερωμένες 
βραβεύσεις. 

Βραβει�ο στη μνη� μη του Περικλή Καραγιαννάκη, με�χρι τον 
προ� σφατο θα� νατο�  του, επι�τιμου με�λους της Ανθοκομικη� ς, 
παρε�λαβε η συ� ζυγο� ς του, Θεοδω� ρα, η οποι�α αναφε�ρθηκε στον 
συ� ζυγο�  της ως ε�να ευχαριστημε�νο πνευ� μα που υπερι�πταται 
πα� νω απο�  το Άλσος Κηφισια� ς. 

Ο Περικλη� ς Καραγιαννα� κης «ε�φυγε» απο�  κοντα�  μας την Τρι�-
τη 9 Μαι�ου και η πο� λη δια του Δημα� ρχου της, Γιω� ργου Θωμα� -
κου, αλλα�  και το Νομικο�  Προ� σωπο της Ανθοκομικη� ς δια του 
προε�δρου της Γιω� ργου Παπαδο� πουλου, θε�σπισαν  βραβει�ο 
αλλα�  και αφιε�ρωσαν τη διοργα� νωση της 70ης Έκθεσης επι�σης 
στη μνη� μη του. 

Πραγματικα� , ο Περικλη� ς υπη� ρξε η ψυχη�  της Ανθοκομικη� ς 
Έκθεσης, ε�τρεχε κυριολεκτικα�  για την ο� σο το δυνατο� ν καλυ� -
τερη διοργα� νωση�  της και με τη χαρακτηριστικη�  φωνη�  του 
ε�δινε οδηγι�ες και παραγγε�λματα στους επισκε�πτες και τους 
παραγωγου� ς της ε�κθεσης.

Όπως τονι�στηκε στην τελετη�  λη� ξης, φε�τος ει�χαμε δυ� ο πρω-
τιε�ς στην Έκθεση, την επι�σκεψη του πρωθυπουργου�  Κυριάκου 

Μητσοτάκη την Πρωτομαγια�  αλλα�  και την ομιλι�α με οικολο-
γικο�  περιεχο� μενο του μητροπολι�τη Κηφισια� ς, Αμαρουσι�ου, 
Μαραθω� νος και Ωρωπου�  κ.κ. Κύριλλου, στις 9 Μαι�ου. 

Όπως ανε�φερε ο Δη� μαρχος Κηφισια� ς, Γιώργος Θωμάκος, 
η Ανθοκομικη�  Έκθεση Κηφισια� ς ξεχωρι�ζει απο�  ανα� λογες εκ-
δηλω� σεις που γι�νονται σε ο� λη την Ελλα� δα, το� σο λο�γω της μα-
κρο�χρονη� ς πορει�ας της αλλα�  και λο�γω των προσπαθειω� ν που 
γι�νονται για να προαχθει� η ανθοκομι�α. 

Ο προ� εδρος της Έκθεσης, Γιώργος Παπαδόπουλος, αλλα�  
και ο αντιπρο� εδρος, Βασίλης Καραγιαννάκης, δη� λωσαν ικα-
νοποιημε�νοι απο�  τους χιλια� δες επισκε�πτες παρα�  τον βροχερο�  
καιρο� . 

Η Ανθοκομικη�  Έκθεση φε�τος ξεκι�νησε στις 27 Απριλι�ου και 
στις 28 σε μι�α μεγαλειω� δη γιορτη�  οι επι�σημοι ε�κοψαν την κορ-
δε�λα των εγκαινι�ων. Παρω� ν ο υφυπουργο� ς Αγροτικη� ς Ανα� -
πτυξης, Σίμος Κεδίκογλου, η υπουργο� ς Παιδει�ας και Θρη-
σκευμα� των, Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργο� ς Υγει�ας, Ζωή 
Ράπτη, βουλευτε�ς, πολλοι� υποψη� φιοι στις εθνικε�ς και τις 
αυτοδιοικητικε�ς εκλογε�ς.

Ο πρω� τος ομιλητη� ς και δη� μαρχος Κηφισια� ς, Γιω� ργος Θω-
μα� κος, ανε�φερε πως απο�  τη γιορτη�  της φυ� σης, η Κηφισια�  
στε�λνει μηνυ� ματα προστασι�ας του φυσικου�  και δομημε�νου 

περιβα� λλοντος, κυκλικη� ς οικονομι�ας και εξοικονο� μη-
σης  πο� ρων. Ο κ. Κεδι�κογλου στην ομιλι�α του το� νισε 
ο� τι ο κλα� δος της ανθοκομι�ας αποτελει� ε�ναν απο�  τους 
δυναμικο� τερους κλα� δους της φυτικη� ς παραγωγη� ς 
στη χω� ρα μας και συνεχα� ρη τον Δη� μαρχο Κηφισια� ς, 
τον Προ� εδρο και το Διοικητικο�  Συμβου� λιο της Ανθο-
κομικη� ς Έκθεσης για την α� ψογη διοργα� νωση αλλα�  
και τους επαγγελματι�ες της πρωτογενου� ς παραγωγη� ς 
και της εμπορι�ας ανθοκομικω� ν φυτω� ν για την το� σο 
δυναμικη�  παρουσι�α τους.

Στη συ� ντομη ομιλι�α του ο προ� εδρος της Έκθεσης 

Γιω� ργος Παπαδο� πουλος επiση� μανε: «Νήπια που έγιναν 
μαθητές, φοιτητές που έγιναν επιστήμονες, ερασιτέχνες 
κηπουροί που έγιναν επαγγελματίες καθώς και πλήθος 
άλλων κλάδων ανθρώπων, διαβήκανε τις πύλες της 
Ανθοκομικής μας Έκθεσης και μέσα από τα εκπαιδευ-
τικά μας προγράμματα, γνώρισαν καλύτερα και ανα-
πτύχθηκαν εντονότερα μέσα τους οι αξίες της οικολο-
γίας, του βιώσιμου περιβάλλοντος και της πράσινης 
οικονομίας…».

Η γιορτη�  της ε�ναρξης ε�κλεισε με καυ� ση πυροτεχνη-
μα� των και πλου� σιο μπουφε�. 

69η
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Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 με τιμήσατε με την ψήφο 
σας εκλέγοντάς με Περιφερειακή Σύμβουλο. Έχω διατελέσει 
Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής και είμαι 
μέλος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Ο αθλητισμός υπήρξε σημείο αναφοράς στη ζωή μου καθώς ασχο-
λήθηκα σε αγωνιστικό επίπεδο επί 25 συναπτά έτη ως δρομέας, 
αθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Κηφισιάς.

Η ενασχόληση μου με την πολιτική προέκυψε κυρίως από το 
αίσθημα ευθύνης για το μέλλον των παιδιών μας που ένιωσα όταν 
έγινα μητέρα, αλλά και από την συμμετοχή στα κοινά του πατέρα μου, 
Βασιλείου Βάρσου πρώην Δημάρχου Κηφισιάς, η οποία με 
ευαισθητοποίησε να αντιμετωπίζω ισότιμα τους πολίτες, 
χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 

Θέτω την υποψηφιότητα μου δίπλα στον Κυριάκο Μητσο-
τάκη στηρίζοντας την συλλογική προσπάθεια για την αναβάθμιση του 
τόπου μας, με περισσότερη κοινωνική συνοχή, πρωτίστως με φροντίδα 
για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, για να χτίσουμε όλοι μαζί 
την Ελλάδα του 2030.

Με την ψήφο μας την 21η Μαΐου, όλοι μαζί, δίνουμε εντο-
λή για μια Ελλάδα Παραγωγική και Κοινωνική. Ψηφιακή και 
Πράσινη. Δίκαιη και ισχυρή.

Φίλες και Φίλοι 

Στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου έχω την τιμή να είμαι υποψήφια 
Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα Αθήνας όπου 
γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ.  Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημοσι-
ογραφίας, εργάζομαι από το 1999 στον ιδιωτικό τομέα. 

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας, σήμερα έχω δημιουργήσει την δική μου οικογέ-
νεια, μητέρα τριών παιδιών, της Χριστίνας, του Μιχάλη και της Κωνσταντίνας. 

      Γλυκιά ανάμνηση η             Ανθοκομική Κηφισιάς

Γιω� ργος Παπαδο� πουλος επiση� μανε: «Νήπια που έγιναν 
μαθητές, φοιτητές που έγιναν επιστήμονες, ερασιτέχνες 
κηπουροί που έγιναν επαγγελματίες καθώς και πλήθος 
άλλων κλάδων ανθρώπων, διαβήκανε τις πύλες της 
Ανθοκομικής μας Έκθεσης και μέσα από τα εκπαιδευ-
τικά μας προγράμματα, γνώρισαν καλύτερα και ανα-
πτύχθηκαν εντονότερα μέσα τους οι αξίες της οικολο-
γίας, του βιώσιμου περιβάλλοντος και της πράσινης 
οικονομίας…».

Η γιορτη�  της ε�ναρξης ε�κλεισε με καυ� ση πυροτεχνη-
μα� των και πλου� σιο μπουφε�. 

Κατα�  τη δια� ρκεια της Ανθοκομικη� ς ε�γιναν πλη� θος εκδηλω� -
σεις, ομιλι�ες, μουσικε�ς βραδικε�ς,  το καθιερωμε�νο ρα� λλυ αντι�-
κα την Πρωτομαγια� , τα χορευτικα�  με παραδοσιακου� ς χορου� ς 
απο�  τα τμη� ματα του ΒΙΚΕΛΑ αλλα�  και της ΧΑΝ, τα χορωδιακα�  
απο�  τη Xορωδία Κηφισιάς '37 αλλα�  και των ΚΑΠΗ, χοροι� σε 
μουσικη�  λα� τιν και ανατολι�τικους ρυθμου� ς, παραστα� σεις Κα-
ραγκιο� ζη, ειδικα�  προγρα� μματα επιμο� ρφωσης και διασκε�δασης 
απο�  βρεφονηπιακου� ς σταθμου� ς και σχολει�α, ε�κθεση φωτο-
γραφι�ας. 

Όπως πα� ντα ο� σοι ζη� σαμε και ζου� με απο�  κοντα�  και απο�  με�σα 
αυτε�ς τις εκδηλω� σεις και γενικα�  αυτη�  τη μεγα� λη διοργα� νωση, 
νιω� θουμε ε�να κενο�  και μι�α νοσταλγι�α ο� ταν τελειω� νει και με 
προσμονη�  περιμε�νουμε την καινου� ρια χρονια� . Ει�ναι κα� τι σαν 
τις Ολυμπια� δες, μετρα� με τις με�ρες μας και τα χρο� νια μας ανα� -
λογα τις πο� σες διοργανω� σεις Ανθοκομικη� ς ε�χουμε ζη� σει και 
σε πο� σες ακο� μη θα ε�χουμε τη χαρα�  να συμμετα� σχουμε.

69η
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Πολιτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην Κηφισιά
Πολλοι� συμπολι�τες μας ανταποκρι�-

θηκαν στο κα� λεσμα της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Κηφισια� ς το απο� γευμα της Πε�-
μπτης 4 Μαι�ου, γεμι�ζοντας την 
αι�θουσα του Πολιτιστικου� .

Ο Γραμματε�ας της Οργα� νωσης ,Στά-
θης Γρίβας, παρουσι�ασε πε�ντε  υπο-
ψη� φιους βουλευτε�ς του Βο� ρειου Το-
με� α του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποι�οι 
ανε�λυσαν το κυβερνητικο�  προ�γραμμα.

Ανα� μεσα�  τους, ο Νίκος Κορφιάτης,  
Μηχανολο�γος Μηχανικο� ς – με�λος νε-
ολαι�ας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποι�ος μι�λησε 
φυσικα�  για τους νε�ους και τα προβλη� -

ματα�  τους αλλα�  και για ποιο λο� γο ο 
ι�διος συμμετε�χει στις επερχο� μενες 
εκλογε�ς.

Στη συνε�χεια τον λο�γο πη� ρε η Αθη-
νά Λινού, Καθηγη� τρια Ιατρικη� ς Σχο-
λη� ς του ΕΚΠΑ, η οποι�α  αναφε�ρθηκε 
στην κατα� σταση της υγει�ας στη χω� ρα 
μας. Γλυκυ� τατη, με ε�να μεγα� λο χαμο� -
γελο, ει�πε πως ο� ταν η� ρθε στην Ελλα� δα 
και ανε�λαβε την ε�δρα της στο Πανε-
πιστη� μιο, ο� σοι φοιτητε�ς λο�γω φρονη-
μα� των δεν γι�νονταν δεκτοι� απο�  α� λ-
λους καθηγητε�ς, ε�καναν μαζι� της τη 
διατριβη�  τους. Έτσι κατα� λαβε ο� τι ει�χε 

τη «ρετσινια� » του αριστερου� , παρο� τι 
στο θε�μα της υγει�ας δεν θα ε�πρεπε να 
υπα� ρχουν διαχωρισμοι�.  Μι�λησε για 
την αυ� ξηση της φτωχοποι�ησης στην 
Ελλα� δα, παρα�  την οικονομικη�  «α� νθη-
ση» που γνωρι�ζει η χω� ρα μας, συ� μφω-
να με την κυβε�ρνηση, παραθε�τοντας 
μα� λιστα και αριθμου� ς,  αφου�  προι�στα-
ται σε επισιτιστικη�  επιτροπη�  στα σχο-
λει�α. Ει�πε πολλα�  ακο� μη και φυσικα�  
εισε�πραξε ε�να ζεστο�  χειροκρο� τημα 
αναγνω� ρισης για τη στα� ση της στην 
αντιμετω� πιση της φονικη� ς πανδημι�ας.

Η Κατερίνα Μαλακού, συνδικαλι�-
στρια ΕΦΚΑ - με�λος ΔΣ Δημοκρατικη� ς 
Ριζοσπαστικη� ς Κι�νησης Συνταξιου� -
χων, προσπα� θησε να απομυθοποιη� σει 
το success story της κυβε�ρνησης, μι-
λω� ντας για νο� μους που ε�χουν καταρ-
ρακω� σει τις συντα� ξεις και ψηφι�στη-
καν πολυ�  πριν γι�νει Κυβε�ρνηση ο 
ΣΥΡΙΖΑ, τονι�ζοντας ωστο� σο ο� τι η 
παραπληροφο� ρηση ακο� μη και ση� μερα 
παραμε�νει η ι�δια.

Την παρα� σταση κε�ρδισε ο Πάνος 
Σκουρλέτης, πρω� ην υπουργο� ς Εργα-
σι�ας, Ενε�ργειας και Εσωτερικω� ν, ο 

οποι�ος μι�λησε για ο� λα με απλη�  γλω� σ-
σα και κατα� φερε να πει�σει τους παρι-
στα� μενους για το κυβερνητικο�  προ� -
γραμμα, για την κοστολο�γηση�  του, για 
την επο� μενη με�ρα, για τα λα� θη της 
το� τε Κυβε�ρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλα�  και 
την καταστροφικη� , ο� πως ει�πε, διακυ-
βε�ρνηση της Ν.Δ.

 Τε�λος, η Αιμιλία Τζίβα,  Οικονομο-
λο� γος – πρω� ην τραπεζικο�  στε�λεχος 
Alpha Bank, μι�λησε για τους εργαζο� -
μενους ση� μερα.

Γενικα�  το κλι�μα η� ταν αισιο� δοξο, αν 
και στην Κηφισια�  ει�ναι δυ� σκολο να 
διακρι�νεις κα� ποια αλλαγη�  στη δια� θε-
ση του κο� σμου να κινηθει� λι�γο πιο 
κοντα�  στο κε�ντρο, ο� πως ε�χει η� δη δει�-
ξει ο ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ ο� τι πλησια� ζει. 

Σι�γουρα δεν υπα� ρχουν επαναστατι-
κε�ς σκε�ψεις για ε�ξοδο απο�  την Ευρω� -
πη και αποχω� ρηση απο�  το ευρω�  κα� τι 
που διευκρι�νησε και ο Πα� νος Σκουρ-
λε�της, αναφε�ροντας ο� τι αυτη�  η� ταν 
πολιτικη�  του Γ.Γ. του Με�ΡΑ25, Για� νη 
Βαρουφα� κη και δεν ε�χει καμι�α σχε�ση 
με την σημερινη�  προγραμματικη�  θε�ση 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τ ην κεντρική της προεκλογική ομιλία πραγ-
ματοποίησε η υποψήφια βουλευτής του 

ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής στο Β1  Βόρειο Το-
μέα Αθηνών, Κατερίνα Δορυφόρου, το απόγευ-
μα της Τετάρτης 10 Μαΐου. Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στη Βίλα Κώστα, Ερυθραία, δίπλα 
στο οικογενειακό σπίτι των Παπανδρέου. Πρά-
σινη πάντα η Ν. Ερυθραία, έτσι γέμισε η αίθου-
σα με υποστηρικτές του κόμματος στην πόλη. 
Ανάμεσά τους και ο πρώην δήμαρχος, Δημήτρης 
Μπουρίκας.

 Η Γενικη�  Γραμματε�ας της Τ.Ο. του κινη� ματος, Σίσ-
συ Κονίδα στον προ� λογο�  της αναφε�ρθηκε στο πλου� -
σιο βιογραφικο�  της κ. Δορυφο� ρου. Η υποψη� φια 
βουλευτη� ς και μο� νιμη κα� τοικος Ν. Ερυθραι�ας γεν-
νη� θηκε στην Αθη� να και σπου� δασε στο τμη� μα Γεω-
λογι�ας της Φυσικομαθηματικη� ς Σχολη� ς Θεσσαλονι�-
κης. Πη� ρε το Διδακτορικο�  της Δι�πλωμα απο�  το τη 
Σχολη�  Μηχανικω� ν Μεταλλει�ων Μεταλλουργω� ν του 
ΕΜΠ με τριετη�  υποτροφι�α απο�  το Ίδρυμα Μποδο-
σα� κη. Πολυ� γλωσση -μιλα� ει σουηδικα� , ιταλικα�  και 
γερμανικα� - υπη� ρξε στε�λεχος Εταιρει�ας Τηλεπικοι-
νωνιω� ν.

Συ� ζυγο� ς της ει�ναι ο Χρη� στος Οικονο� μου, Προ� εδρος  
της Πανελλη� νιας Οργα� νωσης Αγωνιστω� ν Εθνικη� ς 

Αντι�στασης (ΠΟΑΕΑ) και ε�χει δυο γιους επιστη� μονες,  
που επιμε�νουν να  εργα� ζονται στην Ελλα� δα.

Η κ. Δορφο� ρου στην ομιλι�α της αναφε�ρθηκε στα 
βασικα�  σημει�α του προγρα� μματος του ΠΑΣΟΚ –ΚΙ-
ΝΑΛ, που εστια� ζει στην Ελλα� δα του με�λλοντος, το-
νι�ζοντας ο� τι θα προσπαθη� σουν για μια Ελλα� δα, κα-
νονικη�  ευρωπαϊκη�  χω� ρα, με στο� χο να υπα� ρχει 
αξιοπρε�πεια και δικαιοσυ� νη.  

Κατα�  την ομιλι�α της το� νισε ο� τι στε�λνουν ε�να κα-
θαρο�  μη� νυμα νι�κης και αλλαγη� ς, χωρι�ς να αγνοου� ν 
ο� τι ως παρα� ταξη ε�καναν λα� θη. «Απλά λέμε: Ό,τι καλό 
έγινε σε αυτό τον τόπο, έγινε με τη σφραγίδα της δη-
μοκρατικής παράταξης», ανε�φερε και προ� σθεσε:

«Καλούμε τον ελληνικό λαό, τον θυμό την οργή και 
την απογοήτευση, να την εκφράσει με απόφαση αλ-
λαγής:

• Απόφαση αλλαγής για μία καλύτερη ζωή 
• Απόφαση αλλαγής για μία Ελλάδα ισχυρή
• Απόφαση αλλαγής για ένα κοινωνικό κράτος που 

αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανισότητες
• Απόφαση αλλαγής για συντάξεις αξιοπρέπειας για 

όλους 
• Απόφαση αλλαγής για ανάπτυξη βιώσιμη με σε-

βασμό στο περιβάλλον και όχι ανάπτυξη που οι μισές 
θέσεις τα τελευταία χρόνια  είναι θέσεις εργασίας που 

αφορούν μόνο εκ περιτροπής εργασία και προσωρινή 
απασχόληση για 500 ευρώ.  Με 500 ευρώ δεν μπορείς 
να οικοδομήσεις μια ζωή αξιοπρέπειας. Γι’ αυτό εμείς 
προτείνουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δίνει προ-
οπτική σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους  τους Έλλη-
νες. Και πάνω απ’ όλα στα παιδιά μας και στα εγγόνια  
μας».

Θερμο�  χειροκρο� τημα απε�σπασε η υποψη� φια βου-
λευτη� ς, με τους παριστα� μενους να της ευ� χονται καλη�  
επιτυχι�α. Εξα� λλου πα� ντα ει�ναι θετικο�  να ε�χεις βου-
λευτη�  απο�  την περιοχη�  σου και η Ν. Ερυθραι�α με τον 
τρο� πο της, ε�δωσε τη στη� ριξη�  της.

Μήνυμα αλλαγής από τη Ν. Ερυθραία

ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
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Την πρω� τη  εκλε�χτηκε σε καλη�  σειρα� , αν συλλογιστου� με την 
τερα� στια συμμετοχη�  με 14 υποψηφιο� τητες η� ρθε 5ος ενω�  στη 
συνε�χεια συμμετει�χε στην διοι�κηση Θωμα� κου.

Η ανακοι�νωση ε�χει ως ακολου� θως.: 

«Η πρωτοβουλι�α και το κι�νητρο της κι�νησης αυτη� ς πηγα� ζει 
απο�  την επιτακτικη�  ανα� γκη ο� σο ποτε� α� λλοτε η Πο� λη μας να 
διοικηθει� με ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ και ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ που θα στηρι�ζο-
νται αποκλειστικα�  στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και τη 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, στις Διοικητικε�ς αποφα� σεις για την α� σκη-
ση του Δημοτικου�  Έργου, απαλλαγμε�νες απο�  Αυταρχισμο� , 
Συγκεντρωτισμο� , Ολιγωρι�α, πα� σης φυ� σεως επιβολε�ς Κομμα� -
των η�  Τρι�των, περιλαμβα� νοντας στελε�χη απ’ ο� λους τους ιδε-
ολογικου� ς χω� ρους. Ει�ναι αναχρονιστικε�ς και αδο� κιμες τε�τοιου 
ει�δους με�θοδοι που δεν μπορου� ν να πα� νε τον Δη� μο μπροστα� . 

Έχοντας παρουσι�α 40 μηνω� ν ως επικεφαλη� ς της Δημοτικη� ς 
Παρα� ταξης ΝΕΑ ΑΡΧΗ, συνεργαζο� μενος με τη Διοι�κηση του 
Δη� μου απο�  τη θε�ση του Αντιδημα� ρχου Υποδομω� ν και Τεχνικω� ν 
Υπηρεσιω� ν, εργαζο� μενος α� οκνα υπε�ρμετρες ω� ρες με αφοσι�-
ωση σε συνδυασμο�  των γνω� σεων, εμπειριω� ν και της θε�ληση� ς 
μου, θεωρω�  πως συνε�βαλα σημαντικα�  στην επι�τευξη ενο� ς σο-
βαρου�  ΕΡΓΟΥ για τον Δη� μο μας. 

Άλλωστε αποτελου� σε ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ προς 
τους Δημο� τες.

Όμως, στην Πο� λη μας πρε�πει να γι�νουν πολλα�  περισσο� τερα 
σε ο� λα τα επι�πεδα. Για τους λο�γους αυτου� ς θε�τω υποψηφιο� -
τητα για Δη� μαρχος στις επερχο� μενες Δημοτικε�ς Εκλογε�ς του 
Οκτωβρι�ου 2023, απευθυ� νοντας ταυτο�χρονα προ� σκληση προς 
ο� λες τις Δημοκρατικε�ς Παρατα� ξεις του Δη� μου μας καθω� ς και 
στα στελε�χη τους, για την δημιουργι�α μιας Δημοτικη� ς Συμπα-
ρα� ταξης που θα υπηρετει� ΑΞΙΕΣ ο� πως ΟΡΑΜΑ, ΔΟΥΛΕΙΑ, 
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, αγγι�-
ζοντας τα προβλη� ματα ο� λων των Κοινωνικω� ν Τα� ξεων.

Καταθε�τουμε τις ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ και δουλευ� -
ουμε με τις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ μας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

Αλέξιος Κ. Μακρής
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ». 

τέως αντιδήμαρχος Υποδομών 
και Τεχνικών Υπηρεσιών»

Υποψήφιος Δήμαρχος και ο Αλέξιος Μακρής

Τ ην υποψηφιότητά του για τη θέση του Δημάρ-
χου Κηφισιάς κοινοποίησε και ο Αλέξιος Μα-

κρής τη Πέμπτη 11 Μαΐου, όπως αναμενόταν τις 
τελευταίες ημέρες. Ο  υποψήφιος πλέον δήμαρχος 
είναι ο τέταρτος στη σειρά που εκφράζει  την επι-
θυμία διεκδίκησης του δημαρχιακού θώκου, στις 
εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου, αποτελεί δε 
τη δεύτερη κατά σειρά απόπειρά του στα δημοτικά 
δρώμενα.
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Μ αθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κη-
φισιάς  διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Μα-

θητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Παραμυθιού 
που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Συγχαρητη� ρια στα παιδια�  για τη δημιουργικο� τη-
τα�  τους, στην υπευ� θυνη εκπαιδευτικο� , Βα� σια Χα-
σιω� τη, που οργα� νωσε, καθοδη� γησε και ενε�πνευσε 
τους μαθητε�ς και φυσικα�  στη Διευ� θυνση του σχο-
λει�ου που στηρι�ζει τε�τοιες πρωτοβουλι�ες.

Για τη δια� κριση του σχολει�ου γρα� φει η κ. Βάσια 
Χασιώτη:

«Οι μαθητε�ς του 8ου Δημοτικου�  Κηφισια� ς διακρι�-
θηκαν για α� λλη μια φορα�  στον Πανελλη� νιο Μαθη-
τικο�  Διαγωνισμο�  Συγγραφη� ς Παραμυθιου�  που δι-
οργανω� νεται απο τη Διευ� θυνση Πρωτοβα� θμιας 
Εκπαι�δευσης Δυτικη� ς Θεσσαλονι�κης! 

Το ταξι�δι ξεκι�νησε το 2020 με την Μαρκε�λλα και 
την Ειρη� νη που αντιπροσω� πευσαν την ομα� δα των 
μικρω� ν παραμυθα� δων και παρε�λαβαν τα βραβει�α 
τους σε μια υπε�ροχη τελετη�  απονομη� ς στο Καρα-

πα� ντσειο Πολιτιστικο�  Κε�ντρο στους Αμπελο� κηπους 
Θεσσαλονι�κης.

Μετα�  απο�  τρι�α χρο� νια, την Παρασκευη�  28 Απρι-
λι�ου 2023, με τον Ηλι�α και τον Παναγιω� τη, που 
αντιπροσω� πευσαν τους συμμαθητε�ς τους, η ομα� δα 
του 8ου Δημοτικου�  Κηφισια� ς επε�στρεψε στη Θεσ-

σαλονι�κη, στον ι�διο αγαπημε�νο χω� ρο. 
Οι μαθητε�ς παρουσι�ασαν το παραμυ� θι μας και 

παρε�λαβαν τα βραβει�α τους!
Στο πλαι�σιο του πολιτιστικου�  προγρα� μματος «Πα-

ραμυθοπεριπε�τειες», οι συγγραφικε�ς ομα� δες του 
8ου Δημοτικου�  Κηφισια� ς ε�χουν κατακτη� σει 6 βρα-
βει�α με�σα σε 4 χρο� νια! Και οι "Παραμυθοπεριπε�τει-
ες" συνεχι�ζονται!

Ευχαριστου� με πολυ�  τη συ� μβουλο παιδαγωγικη� ς 
ευθυ� νης των Δημοτικω� ν σχολει�ων της Κηφισια� ς, 
Δρ. Χαρα�  Μπου� τα, που μας τι�μησε με την παρουσι�α 
της στην τελετη�  απονομη� ς και μοιρα� στηκε μαζι� μας 
αυτε�ς τις υπε�ροχες στιγμε�ς!

Ευχαριστου� με επι�σης την κ. Αρβανιτίδου και την 
κ. Μιζαμίδου για την α� ψογη διοργα� νωση του δια-
γωνισμου�  καθω� ς και τη Διευθυ� ντρια Εκπαι�δευσης 
Δυτικη� ς Θεσσαλονι�κης κ. Μπούτσκου για την εξαι-
ρετικη�  υποδοχη�  και φιλοξενι�α».     

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Βάσια Χασιώτη

Παραμυθοπεριπέτειες για τα παιδιά του 8ου Δημοτικού Σχολείου

Ημερίδα για 
την Ασφάλεια 
του Διαδικτύου 
από τον «Κηφισσό»

Την πρωι� της  Κυριακη� ς 7 Μαι�ου πραγματο-
ποιη� θηκε ενημερωτικη�  Ημερι�δα με θε�μα 
«Ασφαλε�ς Διαδι�κτυο και Κι�νδυνοι Διαδικτυ� ου» 
στην αι�θουσα εκδηλω� σεων του 3ου Λυκει�ου 
Κηφισια� ς απο�  τον Πολιτιστικο�  και Εξωραϊστι-
κο�  Συ� λλογο «Ο ΚΗΦΙΣΣΟΣ», σε συνεργασι�α με 
τον Συ� λλογο Γονε�ων και Κηδεμο� νων του 3ου 
Γυμνασι�ου Κηφισια� ς. 

Ομιλητε�ς  στην ημερι�δα η� ταν 
η Μαρία Γρουτζίδου Μαρία, 
Αστυνο� μος Β' της Δ/νσης Δι�ω-
ξης Ηλεκτρονικου�  Εγκλη� ματος 
με θε�μα «Ασφαλη� ς Πλοη� γηση 
στο Διαδι�κτυο» και  ο Δρ. Νικό-
λαος Τσώλης απο�  το Πανεπι-
στη� μιο Πειραια�  και μεταπτυχι-
ακο� ς Καθηγητη� ς στο ΕΚΠΑ και 
στο Πανεπιστη� μιο Δυτικη� ς Μα-
κεδονι�ας με θε�μα »Διαδι�κτυο 
και κι�νδυνοι».

Τον συντονισμο�  της συζη� τη-
ση ει�χε ο Κωνσταντίνος Μι-
χαλίτσης, Δ/ντης στην ΗΔΙΚΑ 

(Υπουργει�ο Ψηφιακη� ς Διακυβε�ρνησης) και 
Γενικο� ς Γραμματε�ας του Συλλο�γου.

Την ημερι�δα προλο� γισαν ο Προ� εδρος του 
Συλλο�γου,  Θεοχάρης Αποστόλου και ο Προ� -
εδρος του Συλλο�γου Γονε�ων και Κηδεμο� νων, 
Παυλόγλου Γεώργιος.

Ακολου� θησε συζη� τηση με πολλε�ς ενδιαφε�-
ρουσες ερωτη� σεις απο�  τους παρευρισκο� με-
νους μαθητε�ς, κατοι�κους και με�λη του συλλο� -
γου, οι οποι�ες απαντη� θηκαν απο�  το πα� νελ των 
καλεσμε�νων.

Στην εκδη� λωση παραβρε�θηκε και ο Δη� μαρ-
χος Κηφισια� ς, Γιώργος Θωμάκος. 

Στους παρευρισκο� μενους μοιρα� στηκε ενη-
μερωτικο�   υλικο�  που διατε�θηκε απο�  την Δ/νση 
Δι�ωξης Ηλεκτρονικου�  Εγκλη� ματος.

Το πάνελ των ομιλητών και στο βήμα ο Θεοχάρης Αποστόλου

Με δύο φλάουτα, 
μια κιθάρα και ένα πιάνο

Κατα� μεστη για μι�α ακο� μη φορα�  σε εκδη� λωση του 
Συλλόγου των Φίλων της Ορχήστρας Ποικίλης Μου-
σικής, η φιλο� ξενη αι�θουσα του ISA στο Κεφαλα� ρι, αυτη�  
τη φορα�  το βρα� δυ της Πε�μπτης 27 Απριλι�ου, σε μι�α 
ξεχωριστη�  συναυλι�α για δυ� ο φλα� ουτα, μια κιθα� ρα και 
ε�να πια� νο. 

Ο προ� εδρος του Συλλο�γου, Φραντσέσκο Βιανέλλο, 
παρουσι�ασε τους μουσικου� ς, αλλα�  και τον αντιπρο� εδρο 
του «ΒΙΚΕΛΑ», Χρήστο Καλό. Ο κ. Καλο� ς μι�λησε για την 
προσπα� θεια του Δη� μου να δω� σει ω� θηση στο καινου� ργιο 
τμη� μα του «ΒΙΚΕΛΑ,» της εκμα� θησης κλασικη� ς κιθα� ρας,  
το οποι�ο δεν στοχευ� ει στον ανταγωνισμο�  με τα ωδει�α 
της πο� λης, αλλα�  στη συνεργασι�α μαζι� τους. 

Για τη βραδια�  αυτη�  συνεργα� στηκαν για πρω� τη φορα�  
οι μουσικοι�, ξεχωριστο� ς ο καθε�νας στον χω� ρο του, ο� πως 
ανε�φερε ο κ. Βιανε�λλο. Έτσι λοιπο� ν το κοινο�  απο� λαυσε 
στην κλασικη�  κιθα� ρα τον Δημήτρη Παππά, στα φλα� -
ουτα τονς Danilo De Luca και Δημήτρη Φωτόπουλο 
και στο πια� νο τον Χρήστο Καραβασίλη.

Ο Δημήτης Φωτόπουλος, ο Daniel de Louca και 
ο Δημήτρης Παππάς στην κιθάρα 
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ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΙΝΕΤΖΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΕΤΤΑ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΥΤΗΛΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΤΖΙΒΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΡΕΝΙΑ)
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΓΑ
ΛΙΟΥΛΙΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (ΞΕΝΟΣ)
ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
ΝΙΚΟΛΑΙ�ΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΤΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΟΥΠΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)
ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΙ�ΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΚΕΟΡΓΚΙ
ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ)
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΓΟΥΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ
ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΥΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΠΑΙ�ΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΤΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΤΟΒΙΤΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΛΙΝΑ)
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΑΡΗΣ
ΤΣΑΓΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ)

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΒΡΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΗΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΕΠΕΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΠΡΙΑΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΩΡΑΙ�ΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΣΤΑΜΠΟΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ Β1 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ 4 ΣΤΑΥΡΟΥΣ
ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΣΤΟ: https://mpp.ypes.gov.gr/#/
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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

Ανθισμένη βόλτα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Τ ην Πρωτομαγιά διάλεξε ο πρω-

θυπουργός της χώρας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, να επισκεφτεί την Αν-
θοκομική Έκθεση Κηφισιάς, αλλά και 
να κάνει μια βόλτα στο Εμπορικό Κέ-
ντρο της πόλης μας. 

Πολλοι� οι φι�λοι και τα με�λη του κο� μ-
ματος -μην ξεχνα� με α� λλωστε πως η Κη-
φισια�  ει�ναι προπυ� ργιο της γαλα� ζιας 
παρα� ταξης- που τον συνο� δευσαν, με 
πρω� το φυσικα�  τον δη� μαρχο, Γιώργο 
Θωμάκο και τον προ� εδρο της Ανθοκο-
μικη� ς, Γιώργο Παπαδόπουλο. Δεν ε�λει-
ψαν απο�  δι�πλα του, επι�σης και ο πρω� ην 
δη� μαρχος, Νίκος Χιωτάκης, αλλα�  και ο 
νυν υποψη� φιος, Βασίλης Ξυπολυτάς.

Ο πρωθυπουργο� ς μπη� κε απο�  την ει�-
σοδο του σταθμου�  και περιηγη� θηκε 
σχεδο� ν σε ο� λα τα περι�πτερα, φωτογρα-
φη� θηκε και αντα� λλαξε ευχε�ς για καλο�  μη� να 
με τους φυτωριου� χους, απο�  τα υπο� λοιπα 

περι�πτερα νομικω� ν προσω� πων και σωματει�α 
αλλα�  και επισκε�πτες.

Στη συνε�χεια βγη� κε απο�  την ει�σοδο της πλα-

τει�ας Πλατα� νου και προχω� ρησε στην Κασσαβε�τη, ο� που 
μπη� κε και χαιρε�τισε τον Γιώργο Βάρσο και τους εργαζο� -
μενους του κηφισιω� τικου ζαχαροπλατει�ου.

Τε�λος κατευθυ� νθηκε στο εμπορικο�  κε�ντρο της Λεβι�δου 
και Κολοκοτρω� νη ο� πoυ μι�λησε στους εκατοντα� δες συγκε-
ντρωμε�νος πολι�τες.

Προεκλογικη�  φυσικα�  η εμφα� νιση�  του, ε�γινε ο� μως η αιτι�α 
για να φανει� η Ανθοκομικη�  Έκθεση της Κηφισια� ς σε ο� λα τα 
με�σα επικοινωνι�ας. Συγχρο� νως ο� σοι βρε�θηκαν κοντα�  στον 
πρωθυπουργο�  δεν παρε�λειψαν να φωτογραφηθου� ν μαζι� 
του και να ανεβα� σουν τη φωτογραφι�α τους στα δικα�  τους 
με�σα κοινωνικη� ς δικτυ� ωσης.
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Η  πρώτη εκδήλωση του Σορο-
πτιμιστικού Ομίλου Κηφισιά-

Εκάλη με το καινούργιο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου, πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 
στο «Domotel Kastri», που χρόνια 
φιλοξενεί τις δραστηριότητες του 
Ομίλου.  

Στην εκδη� λωση αυτη�  πραγματοποι-
η� θηκε ομιλι�α του Δρ Μιλτιάδη Αθα-
νασίου, δασολο�γου-περιβαλλοντο-
λο� γου με θε�μα «Προ� ληψη Δασικω� ν 
Πυρκαγιω� ν-Προστασι�α Πολιτω� ν».  

Ο ομιλητη� ς με ταυτο�χρονη προβολη�  
ταινι�ας, με εξαιρετικα�  γλαφυρο�  τρο� πο 

ανε�πτυξε το θε�μα που το� σο μας απα-
σχολει�, εδω�  στα βο� ρεια, κατα�  την δι-
α� ρκεια του καλοκαιριου� .

Τον ομιλητη�  καλωσο� ρισε και παρου-
σι�ασε η προ� εδρος του Ομι�λου, Αλε-
ξάνδρα Αδάμη, διαβα� ζοντας το 
πλου� σιο βιογραφικο�  του σημει�ωμα.  

Στο ακροατη� ριο διακρι�ναμε την 
τε�ως προ� εδρο της Σοροπτιμιστικη� ς 
Ένωσης Ελλα� δος (Σ.Ε.Ε.), Μερόπη 
Ορφανού, τη νε�α προ� εδρο της Σ.Ε.Ε. 
Ιωάννα Κωτσαρίνη, τη γνωστη�  ει-
καστικο�  και με�λος του Σοροπτιμιστι-
κου�  Ομι�λου Κηφισια� -Εκα� λη, που ει�ναι 

αντιπρο� εδρος της Σ.Ε.Ε.) Βύλλη Μά-
κου και τη Βάσω Βέλλιου, ταμι�α  της 
Σ.Ε.Ε.

Μετα�  τη λη� ξη της ενδιαφε�ρουσας 
ομιλι�ας, η Αλεξα� νδρα Αδα� μη προ� σφε-
ρε στον ομιλητη�  αναμνηστικο�  βιβλι�ο, 
ενω�  η Έφη Βουρλιώτου, Αντιπρο� ε-
δρος του Ομι�λου ευχαρι�στησε την 
απερχο� μενη προ� εδρο της Ένωσης, 
Μερο� πη Ορφανου� , για την ευκαιρι�α 
που ε�δωσε, ω� στε τα με�λη που αδυνα-
του� ν να παραστου� ν στην ετη� σια Γενι-
κη�  Συνε�λευση της Σ.Ε.Ε., να την παρα-
κολουθη� σουν και τις δυ� ο ημε�ρες 
διαδικτυακα� .

O  Π Α Λ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Π Ο Λ Η Σ  Γράφει η ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ομιλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Κηφισιά-Εκάλη

Ένας νε�ος χω� ρος τε�χνης ανοι�γει λι�γο πριν απο�  τις εκλογε�ς στη Κηφισια�  (Λεβίδου 
- Κολοκοτρώνη, 1ος όροφος).  

Τα εγκαι�νια θα γι�νουν την Παρασκευή 19 
Μαΐου 2023 απο�  τις 6 το απο�γευμα ε�ως τις 10 
το βρα� δυ και το Σάββατο 20 Μαΐου 2023 απο�  
τις 11 το πρωι� ε�ως τις 3 το μεσημε�ρι.  

Τις δουλειε�ς τους  θα παρουσια� σουν οι εικαστι-
κοι�:  Άγγελος Αντωνόπουλος, Λυδία Βενιέρη, 
Εριέττα Βορδώνη, Μάριον Ιγγλέση, Αφρο-
δίτη Λίτη, Δαυίδ Μπενφοράδο, Κωνσταντί-
νος Πάτσιος και Μανώλης Χάρος.

Τιμητικη�  συμμετοχη� :  Παύλος Σάμιος.

Κο� σμημα:  Polina Ellis, Mastori - Argiriou 
Jewellery, Maria Sozou.Έργο του Παύλου Σάμιου

Το νέο Δ.Σ. του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Κηφισιάς - Εκάλης. Από αριστερά: 
Πόπη Αθανασίου μέλος, Κατερίνα Ευαγγέλου ταμίας, Ρούλα Ρούτνερ εκπρόσωπος Ομίλου, 

Τάτα Κλάψη μέλος, Αλεξάνδρα Αδάμη πρόεδρος, Έφη Βουρλιώτου β΄ αντιπρόεδρος, 
Μίνα Κόρσου α΄ αντιπρόεδρος και Αναστασία Θεοφίλου μέλος

Ο Μιλτιάδης Αθανασίου και 
η Αλεξάνδρα Αδάμη

Η Ελευθερία Βλάχου και
η Βύλλη Μάκου

Εξιλαστήριο θαύμα 
στην ΠΥΡΝΑ

Στη φιλο� ξενη στε�γη της ΠΥΡΝΑΣ, η συγγραφε�-
ας και συντονι�στρια του εργαστηρι�ου δημιουργι-
κη� ς γραφη� ς του ομω� νυμου σωματει�ου, Έλενα 
Μαρούτσου, παρουσι�ασε το βιβλι�ο της «Εξιλα-
στήριο θαύμα» απο�  τις Εκδόσεις Κίχλη. Για το 
βιβλι�ο μι�λησε η αγαπημε�νη συγγραφε�ας, Αμάντα 
Μιχαλοπούλου. Στη φωτο�  η Έλενα Μαρου� τσου 
υπογρα� φει αντι�τυπα του βιβλι�ου της. Δι�πλα της 
η Αμα� ντα Μιχαλοπου� λου.



Περιγραφή Καλοκαιρινού Προγράμματος 
MELINA'S Kindergarten

Το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα του MELINA'S Kindergarten παρέχει μια 
υπέροχη ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών να περάσουν 
πέντε εβδομάδες* διασκεδάζοντας, αλλά και να έχουν εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Οι μαθητές όχι μόνο διασκεδάζουν μαθαίνοντας μαζί με 
τους φίλους τους, αλλά επωφελούνται επίσης από τη μεγάλη ευκαιρία 
να γνωρίσουν μερικούς νέους φίλους πριν ξεκινήσουν το σχολείο τον 
Σεπτέμβριο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκμάθηση αγγλικών για παιδιά που έχουν 
ως μητρική τους γλώσσα τα αγγλικά, αλλά και γι' αυτά που δεν την 
έχουν, τέχνες και χειροτεχνίες, μουσική, θαλάσσιες δραστηριότητες 
και μαγειρική. Μια ενθουσιώδης ομάδα καθηγητών, προερχόμενη από 
το σχολείο, έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα, 
σε ένα εμπνευσμένο και ασφαλές περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί θεματικές 
ημέρες. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, τα παιδιά περνούν λίγο χρόνο 
στην κουζίνα του Νηπιαγωγείου μας όπου έχουν την ευκαιρία να 
«μαγειρέψουν». Τις Τετάρτες γίνονται οι «πολύχρωμες» ημέρες. 
Εκείνες τις μέρες, ενθαρρύνονται οι μαθητές να φορέσουν κάτι κόκκινο, 
κίτρινο, πράσινο, μπλε ή πορτοκαλί ανάλογα με την εβδομάδα ή ακόμα 
και να φέρουν κάτι από το σπίτι αυτού του χρώματος.

* Πρόγραμμα πέντε εβδομάδων για: 
 Nursery     Junior Pre-Kindergarten   Pre-Kindergarten & Kindergarten

Περιγραφή Καλοκαιρινού Προγράμματος 
ISA Campus

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ISA campus είναι σχεδιασμένο έτσι 
ώστε τα  παιδιά που το παρακολουθούν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους 
μέσα από δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σε ένα 
αγγλόφωνο, φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.
Διαρκεί από τις 26 Ιουνίου έως τις 21 Ιουλίου 2023.
Το καλοκαιρινό πρόγραμμα παρέχει μαθήματα αγγλικών για όλα 
τα επίπεδα μέσα σε μικρές ομάδες μαθητών με την καθοδήγηση 
πεπειραμένων εκπαιδευτικών.
Οι δραστηριότητές περιλαμβάνουν αθλήματα, παιχνίδια, καλλιτεχνικά 
- κατασκευές, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς επίσης 
και συχνές εκδρομές.
Έτσι, το ISA παρέχει στα παιδιά μια αξέχαστη θερινή εμπειρία, που 
ισορροπεί την εκμάθηση με τον ελεύθερο χρόνο και το κέρδος της 
απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο 
την καλοκαιρινή περίοδο όχι για μάθημα, αλλά για διασκέδαση και 
δημιουργική απασχόληση αλλάζοντας την αντίληψη που έχουν έως 
σήμερα για τον χώρο του σχολείου και της τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο 210 6205001 κα. Χέλγκα Μπάρρυ (hbarry@isa.edu.gr)  
και στο 210 6233888 κα. Δέσποινα Αδαμοπούλου (dadamopoulou@isa.edu.gr)

Η καθημερινή 
διάρκεια 

του προγράμματος 
είναι: 

9:00 π.μ. - 2:30 μ.μ.

ISA International School of Athens

isa_school_of_athens

Melina’s Kindergarten 

MelinasKindergarten  


