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ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Κοινωνία της 
Πληροφορίαςσελ. 

3

Το ασχημόπαπο 
ξαναγίνεται κύκνοςΓια την προβολή σας εμπιστευτείτε 

τους επαγγελματίες 
Επαγγελματίες δεν είναι όσοι 

βρίσκονται πολλά χρόνια στον χώρο 
αλλά όσοι υπηρετουν 

με ςυνεπεία την ενημερωςη 

Με συνεργάτες σταθερούς, 
που γνωρίζουν προςωπα 
καί πραγματα ςτην πολη

Που δεν θα μπερδεψουν 
ονοματα καί ίδίοτητες  

Που θα ςας προςτατεψουν 
απο αςτοχες δημοςίευςείς

εμπιστευτείτε όσους υπηρετούν 
την ενημέρωση στον δήμο κηφισιάς 
γία πανω απο μίςο αίωνα!  

Όσους σας γνωρίζουν και γνωρίζετε!
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ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

+
ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ

Πότε θα γίνουν οι εκλογές;
26 Μαΐου γνωρίζαμε ότι θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των 

αυτοδιοικητικών εκλογών μαζί με τις Ευρωεκλογές, σύμφωνα 
με τις επιταγές του «Κλεισθένη».  Έρχεται όμως η  2η Έκθεση 
Εποπτείας της Χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
να πει ότι ο δεύτερος γύρος των τοπικών εκλογών συμπίπτει 
με τις Ευρωεκλογές, δηλαδή ο πρώτος γύρος θα πραγματο-
ποιηθεί στις 19 Μαΐου. Βουλευτικές εκλογές εξακολουθούμε 
να αγνοούμε πότε θα γίνουν.  Μήπως το ξέρουν και αυτό οι 
Ευρωπαίοι να μας το πουν;

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΣΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΗΣ «ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

Ανοιχτή πόρτα 
στους δημότες

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
 Επιμέλεια ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ          Καθημερινή ενημέρωση της στήλης στο kifisianews.gr

H Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Κηφισιάς 
«Βασίλης Γκατσόπουλος» και το Αίθριο του Δήμου Κηφισιάς 
βρίσκονται Διονύσου & Μυρσίνης

 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου: Μασκέ πάρτυ, στην Ένωση 
Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας, Καρασταμάτη και Δρυμπέτη.

 Σάββατο 2 Μαρτίου, 2.00 μ.μ.: Η Φιλαρμονική 
«Ανδρέας Κατεβαίνης» του Δήμου Κηφισιάς θα παρου-
σιάσει αποκριάτικο πρόγραμμα,  στη συμβολή των οδών 
Κολοκοτρώνη και Λεβίδου, υπό τον μαέστρο Φίλιππο Χίου.

 Σάββατο 2 Μαρτίου, 6.00 μ.μ.: Παρουσίαση της 
ποιητικής συλλογής του Αριστομένη Κομισόπουλου «Ατά-
κτως Ερριμμένα». Παρουσιάζουν οι Νίκος Κυριαζής, Έρι 
Μαντά, Γιώγια Σώκου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο 
δημοσιογράφος Τίτος Αθανασιάδης και αποσπάσματα θα 
διαβάσει η Κική Μορφονιού.

 Κυριακή 3 Μαρτίου, 11.00 π.μ.: Η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση και η Κ.Ο. του ΚΚΕ Κηφισιάς - Ερυθραίας οργανώνει 
συγκέντρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κηφισιάς. Θα μιλήσουν η Λιάνα Κανέλλη 
και ο υποψήφιος δήμαρχος Κηφισιάς, Αντώνης Μήλας.

 Κυριακή 3 Μαρτίου, 6.00 μ.μ.: Ιστορίες για γέλια 
και Απόκριες από τις «Λαλούδες της Ν. Ερυθραίας» με τις 
αφηγήτριες τις Σούλα Γιαννακοπούλου, Άννα Δημήτρουλα, 
Έντυ Κιτάντζη, Αστερία Κολοβού, Χριστίνα Λιόγαρη, Ανα-
στασία Μητσοπούλου και Μαίρη Πίκου, στην Έπαυλη 
Δροσίνη, Αγ. Θεοδώρων και Δ. Κυριακού.

 Δευτέρα 4 Μαρτίου, 6.00 μ.μ.: Εγκαίνια Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Ν. Ερυθραίας, Αθ. Διάκου και Αναξαγόρα 

  Κλειστό την Παρασκευή 1 και 
το Σάββατο 2 Μαρτίου, το ΚΕΠ Ν. 
Ερυθραίας λόγω απαραίτητων ερ-
γασιών συντήρησης. Κανονικά θα 
λειτουργούν τα  ΚΕΠ κέντρο της Κη-
φισιάς και στη Νέα Κηφισιά (Ελαιών 
και Ρέμβης 25).
  Ανοιχτός Καφές στην Κηφι-

σιά, με ιστορίες διακόσμησης, την 
Πέμπτη 7 Μαρτίου στον Χώρο Τέχνης 
Ισόγειο, Αγ. Δημητρίου 14. Ομιλητές 
η εικαστικός Τζίνα Δελλασούδα, ο 
Γιώργος Φωτόπουλος και η Νάντια 
Μητροκανέλου από το House ID και ο 
interior designer Ηλίας Καραντωνίου   
  Συμβουλευτικός Σταθμός για 

την Άνοια θα λειτουργεί κάθε Τρίτη 
και Πέμπτη 9.00 π.μ. -1.00 μ.μ. στο 
Γ΄ ΚΑΠΗ Ν. Κηφισιάς (Κηφισού & 
Αγραύλης). Υπεύθυνη επικοινωνίας 
κα. Ε. Αθανασίου (Κοινωνική Λειτουρ-
γός) & η κα Ν. Δράκου (Επισκέπτρια 
Υγείας) στο τηλέφωνο 2108080108 
& 2106231091 κατόπιν ραντεβού.
  Η Ακαδημία για Γονείς πραγ-

ματοποιεί την επόμενη συνάντησή της 

στις 4 Μαρτίου με θέμα: Ο «Ο κύκλος 
Ζωής της Οικογένειας. Προκλήσεις 
& Ευκαιρίες» και ομιλήτρια την κα 
Ευθαλία Τζίλα, Παιδοψυχίατρο  στον 
χώρο τητς ΠΡΟΝΟΗ Δήλου 10. Πλη-
ροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: 
τηλ. 210-8082673,  e-mail:info@
pronoi.org.gr, καθημερινές 10.00 
π.μ. – 2.00 μ.μ.
  Οικονομική ενίσχυση για το 

Πάσχα σε κάτοικους Κηφισιάς πρό-
κειται να δώσει η Κοινωνική Υπη-
ρεσία του Δήμου. Αιτήσεις  Μαρίνου 
Αντύπα 3,  Κάτω Κηφισιά, κατόπιν 
ραντεβού, έως τις 12 Μαρτίου, τηλ. 
210 8082994.
  Το Μουσείο Γουλανδρή Φυ-

σικής Ιστορίας, Όθωνος 100 Κη-
φισιά, γιορτάζει τις Απόκριες με τον 
βασιλιά της Ζούγκλας τις Κυριακές 
3 και 10 Μαρτίου, 10.00 π.μ. – 2.30 
μ.μ.. Είσοδος 8 ευρώ.
  Η Μεσσηνιακή Ένωση Βο-

ρείων Προαστίων πραγματοποιεί 
αποκριάτικη συνεστίαση το Σάββατο 
2 Μαρτίου, στις 1.30 το μεσημέρι, 
στην ταβέρνα ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ (Αγίου 

Τρύφωνος και Συγγρού 18).  Τηλ. 
6983 511595 και 6972 146790.
  Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Χίων Κηφισιάς και Βορείων Προ-
αστίων προγραμματίζει την Παρα-
σκευή 2 Μαρτίου ημερήσια εκδρομή 
στη Θήβα με κόστος 12 ευρώ. Από 
Παρασκευή 8 έως Τρίτη 12 Μαρτίου 
πηγαίνει για Απόκριες σε Γιάννενα 
- Ζαγοροχώρια με κόστος 310-480 
ευρώ. Την Πέμπτη 14 Μαρτίου επα-
ναλαμβάνει το «Αφιέρωμα στη Μαρία 
Κάλλας», στο Θέατρο Μικρό Χόρν 
με κόστος 19 ευρώ. Την Πέμπτη 21 
Μαρτίου ξαναπηγαίνει στο Θέατρο 
Πορεία για τον «Γιούγκερμαν» με 
κόστος 25 ευρώ. Την Παρασκευή 22 
Μαρτίου πηγαίνει στο μοναστήρι του 
Αγ. Πορφυρίου στο Μήλεσι για τους 
Χαιρετισμούς με κόστος 10 ευρώ. 
Την Κυριακή 24 Μαρτίου πηγαίνει 
στο «Άλσος» για να απολαύσει τον 
Δημήτρη Μπάση με κόστος 38 ευρώ. 
Τρίτη 26 έως Σάββατο 30 Μαρτίου 
πηγαίνει στο Thermae Sylla  στην 
Αιδηψό, κόστος 320-450 ευρώ. Δυνα-
τότητα επταήμερης παραμονής (450-

660 ευρώ). Πέμπτη 11 - Κυριακή 14 
Απριλίου πηγαίνει σε Ρόδο – Σύμη 
για το προσκύνημα του Ταξιάρχη 
και για τον Ακάθιστο Ύμνο με κόστος 
360-410 ευρώ. Από Μ. Τετάρτη 24 
Απριλίου έως Τετάρτη 1 Μαΐου πη-
γαίνει για Πάσχα στην Τεργέστη με 
κόστος 780-830 ευρώ. Κρατήσεις 
και πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 
8017821 καθημερινά Δευτέρα με 
Παρασκευή 8.00 με 13.00 και στα 
210 8079486, 210 8022058, 210 
8024534.
  Η ΧΕΝ Κηφισιάς προγραμμα-

τίζει Αποκριάτικο χορό στο μεζεδο-
πωλείο «Παυσίλυπον» την Κυριακή 3 
Μαρτίου, στις 2.00 μ.μ. Κρατήσεις στα 
τηλ. 210 8082630 και 210 8012114. 
Στο δικό της σπίτι, Γρ. Λαμπράκη 19, 
θα φιλοξενήσει για την αποκριάτικη 
γιορτή του τα παιδιά του ΕΓΝΥΑ, 
την Παρασκευή 1η Μαρτίου, στις 
10.30 π.μ.
  «Οι Φίλοι της Ορχήστρας 

Ποικίλης Μουσικής Κηφισιάς» 
την Πέμπτη 7 Μαρτίου, στις 8.30 μ.μ. 
πραγματοποιούν την ετήσια συνε-

στίαση του Συλλόγου στην Ταβέρνα 
«ΒΑΘΗΣ» (Κύρου 7 - Κηφισιά), με 
κόστος 20 ευρώ.
  Ο Σύλλογος των Κηφισιω-

τών την Τετάρτη 13 Μαρτίου βλέπει 
την παράσταση «Ο Βυσσινόκηπος» 
με τιμή συμμετοχής 24 ευρώ. Την 
Κυριακή 31 Μαρτίου πραγματοποιεί 
ημερήσια εκδρομή σε Σούνιο, Ναό 
Ποσειδώνα, Λαύριο, Λίμνη Βουλιαγ-
μένης με κόστος 25 ευρώ. Πληροφο-
ρίες: 210 8018482, 210 6207941, 210 
6230682, 6977078330, 6974481872.
  Η Ένωση Μικρασιατών Ν. 

Ερυθραίας  στις 22 Μαρτίου παρα-
κολουθεί τους Β’ Χαιρετισμούς σε 
μοναστήρι της Πέρα Χώρας Λουτρα-
κίου. Τηλ.  210 6209814 και 6944 
441103.
   Πλούσιο το πρόγραμμα εκ-

δηλώσεων της Πύρνας με ομιλίες, 
εργαστήρια, επισκέψεις, εκδρομές 
δράσεις για μικρούς και μεγάλους.  
Ενημερωθείτε στο www.pyrna.gr ή 
στο τηλ. 210 6230913. Οι εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται στο σπίτι της 
Πύρνας, Κοκκιναρά 43, Κηφισιά.

Εκδρομές  Ανακοινώσεις

16. Στην είσοδο θα συλλεχθούν τρόφιμα μακράς διάρκειας.
 Δευτέρα 4 Μαρτίου, 7.00 μ.μ.: Στο πλαίσιο των ομι-

λιών «Βίοι Αγίων» το Εργαστήρι Αγιογραφίας, με δασκάλα 
τη Μαρία Καρδαρά, πραγματοποιεί ομιλία του Αρχιμανδρίτη 
π. Αθανασίου Ντέτσικα (Iερού Nαού Ευαγγελιστρίας Νέας 
Ερυθραίας) με θέμα: «Πορεία προς το Πάσχα, Αρχή - μέση 
- τέλος», στη Βίλα Κώστα, Λουκή Ακρίτα 4, Ν. Ερυθραία.

 Δευτέρα 4 Μαρτίου, 7.00 μ.μ.:  Ομιλία με θέμα «Η 
δημιουργία ενός Έθνους – Κράτους» από τον ιστορικό Θάνο 
Βερέμη σε οργάνωση του Συλλόγου των Κηφισιωτών, στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κηφισιάς.

 Δευτέρα 4 Μαρτίου, 8.30 μ.μ.: «Πάρ’ το μεζέ σου κι 
έλα», η καθιερωμένη εορταστική συνάντηση την πρώτη 
Δευτέρα κάθε μήνα, στην Ένωση Μικρασιατών Ν. Ερυ-
θραίας, Καρασταμάτη και Δρυμπέτη.

 Τετάρτη 6 Μαρτίου, 6.30 μ.μ.: Ενημερωτική ομιλία 
με θέμα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση - Καθαριότητα», στο 
χώρο της Ένωσης Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας, Δρυμπέτη 
και Καρασταμάτη.  Θα μιλήσουν ο υποψήφιος περιφερει-
άρχης Γιώργος Πατούλης,  η Μαρίνα Πατούλη, πρόεδρος 
Unesco βορείων προαστίων και ο Αλέξιος Μακρής, υπο-
ψήφιος δήμαρχος Κηφισιάς. Την εκδήλωση θα συντονίσει 
ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας.

 Τετάρτη 6 Μαρτίου, 7.00 μ.μ.: «Όταν οι γονείς 
χωρίζουν» ομιλία του ψυχαναλυτή Δρ. Πάνου Παπαθεο-

δώρου, στο κτίριο του ΟΑΕΔ - ΙΕΚ Κηφισιάς, Τατοΐου 125 & 
Λύρα Γεωργίου 140.

 Τετάρτη 6 Μαρτίου, 7.00 μ.μ.: Βραδιά με τον συνθέτη 
τραγουδιστή Αλέκο Αναστασιάδη, στο Εντευκτήριο Εκάλης, 
πλατεία Κέννεντυ, Εκάλη.

 Πέμπτη 7 Μαρτίου, 6.00 μ.μ.: «Εγώ, η Γυναίκα», 
ομιλία για την ημέρα της γυναίκας από την Ομάδα Επικοι-
νωνίας της ΧΕΝ, Γρ. Λαμπράκη 19, Κηφισιά.

 Πέμπτη 7 Μαρτίου, 6.00 μ.μ.: «Ανοιχτός καφές», 
στον Χώρο Τέχνης ΙΣΟΓΕΙΟ by Menta Café, Αγ. Δημητρίου 
14,στο πλαίσιο των δράσεων για την Επιχειρηματικότητα.

 Παρασκευή 8 Μαρτίου, 8.00 μ.μ.: Θεατρική παράσταση 
«Μαρία Πολυδούρη» της Βιβής Κοψιδά - Βρεττού, σε σκηνο-
θεσία Γιάννη Νικολαΐδη, με τη Φωτεινή Φιλοσόφου και τον 
Νίκο Γιάννακα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου.

 Σάββατο 9 Μαρτίου, 1.30 μ.μ.: Soul-funk συναυλία 
από τους Da Band, Κολοκοτρώνη και Λεβίδου.

Η πρώτη φλέβα
Η Αρκαδία Ψάλτη διασκευάζει και σκηνοθετεί την 

νουβέλα του Γιάννη Μακριδάκη «Η πρώτη φλέβα» 
(Βιβλιοπωλείον της Εστίας) τοποθετώντας το έργο σε 
χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να έχουν συμβεί 
και ακουστεί οι ιστορίες αυτές. Βοηθός σκηνοθέτη η 
Δέσποινα Γιαννούλη, ενδυματολογική - σκηνογραφική 
επιμέλεια Μάρθα Φωκά. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι  
Δημήτρης Τσολάκης και Αρκαδία Ψάλτη. 

Τρίτη 5 Μαρτίου, 9.00 μ.μ., Buba Bistrot Exotique, 
Παπαδιαμάντη 4, Κηφισιά. Προπώληση Sporos bookshop, 
Δροσίνη 7, Κηφισιά, 210 80.86.404.



Η ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ένας δήμαρχος δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι:
ΤΟ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ

ΑΛΕΞΙΟΣ Κ. ΜΑΚΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ -  ΕΚΑΛΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΑΡΧΗ»

Στις εκλογές του Μαΐου
του 2019 επιλέξτε:

ΤΟ ΝΕΟ - ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ
Γιατί η πόλη χρειάζεται

ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ!
Εκλογικά Κέντρα:

Κασσαβέτη 11 Κηφισιά
Τ: 213 0451 371

Χ. Τρικούπη & Πεντέλης 2
Ν. Ερυθραία

Τ: 210 80 81 768

Ενισχύουμε  την καθημερινή κοινωνική 
αλληλεπίδραση και γνωστική ενδυνάμωση 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των συγκεκριμένων συνδημοτών μας. 

Για τον λόγο αυτό, συμπεριλάβαμε στο 
πρόγραμμα μας την εφαρμογή ενός ολοκλη-
ρωμένου προγράμματος υγείας, οι πόροι 
του οποίου προέρχονται κατά 50% από 
αδιάθετα ευρωπαϊκά κονδύλια, 25% από 
χρήματα του Δήμου και 25% από χορηγούς. 

Ένα πρόγραμμα με δύο υποπρογράμματα. 
Τηλεπρόνοια και Τηλεφροντίδα.

Δεσμεύομαι ότι θα εφαρμοστεί στις πρώ-
τες 150 ημέρες από την ανάληψη των ηνίων 
του Δήμου, που θεωρούμε ότι οι πολίτες 
της Κηφισιάς - Ν. Ερυθραίας – Εκάλης θα 
μας εμπιστευτούν. 

Ήδη έχουμε εξασφαλίσει χορηγό - δωρητή 
για δύο ασθενοφόρα, που θα ενισχύσουν 
το πρόγραμμά μας και η έλλειψή τους σή-
μερα είναι φανερή. 

Στον σχεδιασμό του προγράμματος συνέ-
βαλε ο γνωστός καρδιολόγος συμπολίτης 
μας Φαίδων Βόβολης και σκοπεύουμε 
σύντομα να παρουσιάσουμε αναλυτικά 
τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης 
δομής. 

Επιπρόσθετα, πάντα στο πλαίσιο της 

κοινωνίας της πληροφορίας και την ένταξη 
νέων τεχνολογιών στον Δήμο που οραμα-
τιζόμαστε, συμπεριλαμβάνουμε και την 
εφαρμογή γεωγραφικού συστήματος πλη-
ροφοριών.  Με τα δεδομένα αυτά θα υπάρχει 
ορθολογική διαχείριση δεδομένων όπως 
ισχύοντες όροι δόμησης, επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, 
άντληση- εκτύπωση χωρικά προσδιο-
ρισμένων πληροφοριών. Ένα σύστημα 
που θα καλυφθεί με  κονδύλια σχεδόν στο 
σύνολό τους από ευρωπαϊκούς πόρους.

Έτσι θα αποφύγουμε φαινόμενα, όπως 
πριν από λίγο καιρό που σε μια συνήθη 
χιονόπτωση, είχαμε σειρά ατυχημάτων 
στα πεζοδρόμια από πολίτες λόγω της μη 
ύπαρξης φροντίδας από τον Δήμο για την 
αποφυγή τους.

Ως ΝΕΑ ΑΡΧΗ, 
παράταξη που σέβεται τον πολίτη 
και συνδυάζει την ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

με την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 
δεσμευόμαστε να 

ΜΗΝ ΣΥΜΒΟΥΝ ΞΑΝΑ 
στην ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Δεκαέξι λέξεις πυξίδα για κάθε 
δήμαρχο που έχει όραμα να υπηρε-
τήσει την πόλη του.   Το να μεγαλώ-
νει ή να αρρωσταίνει κάποιος δεν 
σημαίνει πως πρέπει να χάνει την 
αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του 
και ο Δήμος οφείλει να του παρέχει 
τις συνθήκες για να διατηρεί την 
αξιοπρέπεια αυτή.

Οφείλουμε σεβασμό στις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, 
ηλικιωμένους, άτομα με χρόνιες 
παθήσεις, άνοια ή κατάθλιψη. Σε-
βασμός που γίνεται πράξη με την 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
προς τις ομάδες αυτές. 

Στον συνδυασμό μας, οι συνεργά-
τες μου κι εγώ, έχοντας την πρόθεση 
να μειώσουμε το καθημερινό βάρος 
φροντίδας των ασθενών και των 
φροντιστών τους, βελτιώνουμε τα 
επίπεδα καθημερινής αυτοβοήθειας, 
αναπτύσσοντας ειδικό πρόγραμμα 
τηλεφροντίδας.

Ενημέρωση από τον προϊστάμενο ΠΕΔΥ 
Ν. Ερυθραίας, Θ. Ευσταθιάδη
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Μαζέψου, Φρίξο!

Άνοιξε το τριώδιο και χουμήξαν οι κυράδες
νάβρουν σαλούς γυμνούς και να τους ντύσουν μασκαράδες.
Πρωτοστατεί ως έντεχνη η Αφροδίτη Μάνου,
εμπνεόμενη από τις μπηχτές του Κεκαμμένου Πάνου.
Αντίστε ανταρτοπούλες μου, Σίες, Τασίες και Σία,
με Louis Vuitton να κάνετε στο Γράμμο ορειβασία.
Τρεχάτε σπίτι γρήγορα! Ξου! Άϊντε, τσάτρα πάτρα
πακέτο τη Ρεπούση να μας στείλετ’ απ’ την Πάτρα.
Εμείς σας ξεβλαχέψαμε, σε σπα και κομμωτήρια
σας στείλαμε, όταν βγήκατε από τα κρατητήρια
του Πινοσέτ, μα μπλέξατε με λαθρομετανάστες
που στις πλατείες λιάζονταν και σαβουρώναν πάστες.
Βλέπεις, τους κουραμπιέδες έχουν θέσει εκτός νόμου,
διότι εφιάλτες προκαλούν στη Μεγαλοοικονόμου,
γι’ αυτό μελομακάρονα au chocolat κερνάει.
Τα βλέπει η Ακριβοπούλου, χριστοπαναγίες ξερνάει
τρομάζοντας τον έρημο Παπαχλιμίντζο Πάνο
που να ρωτήσει τόλμησε: Μεγάλε, τι να κάνω;
Σε βλέπω να μακρυγορείς κι από το τρακ τα χάνω.
Στη θέση του τον έβαλε ευθύς η Κατερίνα,
ως άλλη Θάνου αδέκαστη, σεβάσμια δικαστίνα:
Όταν ο Παύλος ομιλεί, εσύ να μη διακόπτεις!
Ποιος είσαι, ρε ταλαίπωρε; Του ΕΣουΡου επόπτης;
Βρε μπας και είσ’ ελόγου σου εγκάθετος του Κούλη
ή λάβρος ΑΝΕΛεύθερος του πρώην συντρόφου Μπούλη;
Του Ανδρέα οι εγγαστρίμυθοι δεσπόζουν στο γκουβέρνο.
Κοίτα μ’ αστέρι κίτρινο να μη βρεθείς στο στέρνο,
όταν θα πάρει τα ηνία το κλαν του Κασιδιάρη.
Σε βλέπω να παραληρείς: Αχ, πού ‘σαι βρε αρκουδιάρη,
που λέει κι ο Σαββόπουλος. Ο διάολος θα σε πάρει
αν ο σαχλαμαρόμαγκας να εκτονωθεί γουστάρει.
Άκου καλά και πρόσεχε, μπουρδοδημοσιογράφε!
Αυτά που λέει ο Κρητίκαρος σημείωνε και γράφε:
Αν και μεγάλη, σύντροφε, με διακατέχει λύπη
για τους ολίγιστους νεκρούς που θέρισεν η γρίπη,
δεν έγινε και τίποτα. Φταίει η κακιά η ώρα
κι η παλαβή η κούτρα τους. Μην τρελαθούμε τώρα!
Δεν έσπευσαν να μπολιαστούν, δεν κάναν ούτε μπάνιο,
γιατί της ανυπακοής κολλήσαν το ζιζάνιο.
Αν είσαι λούγκρα, με ποθείς και χάρισμα έχεις σπάνιο,
πέρνα από την Αττικής να σου εγκρίνω δάνειο.
Εγώ, που και εκτόπισμα διαθέτω και κορμάρα,
σε μέρες τρεις θα πάω να βρω τον απρεπή Στουρνάρα
και θα τον πιάσω απ’ τον γιακά, να πάρει μια τρομάρα,
χωρίς προηγουμένως όμως να τηλεφωνήσω,
μόνο τις ικεσίες του θα μαγνητοφωνήσω.
Κάτσε καλά και λούφαξε, κυρ αρχιτραπεζίτη,
γιατί αλλιώς σου στέλνω τον Μανόλο τον Πετσίτη
να σε πετάξει κλωτσηδόν όξω από το σπίτι,
τον δε αποδημήσαντα θρασύτατον Μπεσκίνη,
στο Εφετείο θα τον πάω, κι η Παναγιά ας με κρίνει,
αντί να πάω στον τάφο του και να του κάνω ξόδι –
εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι!

ΛΕΝΑ ΜΕΡΙΚΑ

Οι «μάσκες» καλύπτουν ακόμα 
την «Αλάσκα» αποκρύπτοντας ότι 
τα έργα για την αποκατάστασή της 
έχουν ξεκινήσει.  Αν περάσει όμως 
κανείς απέξω ώρες εργάσιμες, τα 
κομπρεσέρ μεταδίδουν τη δική τους 
γιορτινή μουσική που ανακοινώνει 
ότι η «Αλάσκα», το ιστορικό αναψυ-
κτήριο στο Κεφαλάρι, πρόκειται να 
επαναλειτουργήσει. 

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2019, 
ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θω-
μάκος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ότι εκδόθηκε η οικοδομική 
άδεια για να ξεκινήσουν τα έργα αλλά 
αν δεν το βλέπαμε με τα μάτια μας 
δεν θα το πιστεύαμε, μια και το θέμα 
είχε μέχρι τότε κολλήσει σε πλήθος 
προσφυγών και ενστάσεων. 

Σε ένα χώρο πολύ μικρότερο από 

την τελευταία λειτουργία της Αλά-
σκας πριν από 17- 18 χρόνια, μόλις 
250 τμ με το πατάρι και γύρω στα 
130 τμ κουζίνα και αποθήκες αλλά 
με τον υπέροχο κήπο της στο άλσος 
Κεφαλαρίου, αναμένεται να πάρει 
πάλι τα σκήπτρα της αναψυχής στην 
πόλη μας. 

Το πρώτο πείραμα για αναβίωση 
παλιών αναψυκτηρίων ήταν του Νάρ-
κισσου στην Εκάλη, πείραμα που 
πέτυχε και έτσι έφτασε η ώρα, μετά από 
τα δεκάδες κωλύματα, να λειτουργήσει 
και πάλι ο θρύλος του Κεφαλαρίου. 

Στο αρχιτεκτονικό σχέδιο που 
τελικά αποδέχτηκε ο ενοικιαστής, 
ο οποίος θα πληρώσει και όλη την 
ανακατασκευή, θα είναι και η λιθο-
δομή της εισόδου και του πατώμα-
τος, τα οποία φέρνουν στοιχεία από 

τον μεγάλο αρχιτέκτονα Πικιώνη, ο 
οποίος είχε επιμεληθεί τη λιθοδομή 
του περίβολου της Ακρόπολης και 
του Φιλοπάππου. Η λιθοδομή της 
Αλάσκας σχεδιάστηκε, σύμφωνα με 
πληροφορίες αναγνώστη μας, από 
μαθητή τον μαθητή Δημήτρη Πικιώνη, 
Αλέξανδρο Παπαγεωργίου - Βενετά. 

Η «Αλάσκα» έχει πρωταγωνιστήσει 
σε πάμπολλες ελληνικές ταινίες.  Όλοι 
οι αστέρες του ελληνικού κινηματο-
γράφου έχουν φλερτάρει και έχουν 
κεράσει την αγαπημένη τους, έστω 
μια πορτοκαλάδα, κάτω από τη σκιά 
των δέντρων της.

Προς το παρόν η «Αλάσκα» απο-
τελεί ένα κουφάρι της παλιάς της 
δόξας, ένα ασχημόπαπο στο Άλσος 
που περιμένουμε να μεταμορφωθεί 
σύντομα σε κύκνο.

Εκδικητικά τα κίνητρα της Υπη-
ρεσίας Επιτροπής Αυθαιρέτων του 
Δήμου, σύμφωνα με την παραδοχή 
του Δημάρχου Κηφισιάς, Γιώργου 
Θωμάκου, όταν επέβαλε το παράλογο 
πρόστιμο των 850.000 ευρώ, σε 
πολίτη της πόλης για υποτιθέμενη 
παρανομία που αφορούσε άδεια που 
είχε εκδώσει η Πολεοδομία πριν 
από 22 χρόνια.

«Αφού κάνετε συνέχεια μηνύσεις 
στους υπαλλήλους, τι περιμένατε;», 
ήταν με δυο λόγια η υπερασπιστική 
γραμμή του δημάρχου, υπέρ των 
Υπηρεσιών του Δήμου, που μίλησε 
για αυτές ως δικηγόρος τους και όχι 
ως δήμαρχος, που οφείλει να βρει 
τρόπους να λυθεί ένα πρόβλημα.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης 
Φεβρουαρίου ζήτησε το λόγο και 
μίλησε η Ιωάννα Σαντοριναίου, που 
αφορά η υπόθεση του προστίμου, 
σε μια προσπάθεια να ενημερώσει 
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τις 
πρακτικές της Υπηρεσίας του Δήμου. 

Η υπερασπιστική γραμμή της 
Υπηρεσίας ήταν ότι πρόκειται για 
μια οικογενειακή διαμάχη και τους 
έχουν βάλει στη μέση με αλληλοκα-
ταγγελίες, μεταξύ αδελφών.  Και η 
υπηρεσία έχει αποφασίσει να φέρεται 
ως κακιά μητριά στον έναν αδελφό 
και ως στοργική μητέρα στον άλλον. 

Η υπόθεση άρχισε να περιπλέ-
κεται ακόμα περισσότερο όταν η 

υπηρεσία καταλόγισε «δόλο» στο 
ζεύγος Σαντοριναίου για την άδεια 
του σπιτιού τους, που είχαν πάρει, 
τότε, το μακρινό 1996.  Η κυρία Σα-
ντοριναίου ζήτησε τις αποδείξεις 
για τον υποτιθέμενο «δόλο» και η 
δικαιολογία του δημάρχου, ήταν 
ότι δικηγόροι της Υπηρεσίας τους 
συνέστησαν να μην βγάλουν την 
επίμαχη λέξη γιατί τότε θα έχαναν στο 
δικαστήριο  που τους έχει μηνύσει 
η κυρία Σαντοριναίου.  

 Ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος 
Καλός, τόνισε αυτό που είπε και η 
κυρία Σαντοριναίου. «Δεν ζητήσαμε 
από τον δήμαρχο να λύσει ενδοοικο-
γενειακές διαφορές.  Ζητάμε όμως να 
λύσετε τις διαφορές που προκύπτουν 
μεταξύ πολιτών και υπαλλήλων του 
Δήμου σας.»

Η υποψήφια δήμαρχος Σάντυ 
Πατρινού είπε ότι οι Υπηρεσίες 20 
χρόνια που κάνουν αυτοψίες για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση γνωρίζουν 
τα πάντα για τις ιδιοκτησίες και των 
δύο αντιδίκων και είναι ανεπίτρεπτο 
μετά από 22 χρόνια να βρίσκουν 
δικαιολογία ανάκλησης άδειας.  Αν 
υπήρχε κάτι θα έπρεπε ήδη να το 
είχαν βρει.  Τόνισε ότι το μόνο που 
μπορεί να γίνει τώρα για να σωθεί 
η κατάσταση είναι ανάκληση της 
ανάκλησης.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι φαντάζε-
ται ότι το θέμα θα το εκμεταλλευτούν 

προεκλογικά, χρησιμοποιώντας ενα-
ντίον του κάθε λέξη του.  Παραδέχεται 
επομένως ότι είναι ένα δυνατό θέμα 
για να τον χτυπήσουν οι προεκλο-
γικοί εχθροί του. Άραγε επιρρίπτει 
ευθύνες στις ίδιες του τις Υπηρεσίες; 
Ότι επίτηδες έβγαλαν προεκλογικά 
το πρόστιμο αυτό; Για να δώσουν 
βήμα στους εχθρούς του;  

Ο κ. Θωμάκος προέτρεψε την κυ-
ρία Σαντιριναίου να του ξανακάνει 
μήνυση, αφού ούτως ή άλλως έχει 
ένα σωρό μηνύσεις εναντίον του στο 
γραφείο του.  Μακάρι οι μηνύσεις να 
αφορούσαν θέματα για τα οποία ο 
δήμαρχος πήρε δυναμικά θέση προς 
όφελος της πόλης και των πολιτών 
της, ενοχλώντας κάποιους.  Φοβό-
μαστε όμως ότι δεν αφορούν αυτό 
αλλά την άρνηση του Δημάρχου να 
κάνει το αυτοδίκαιο, δηλαδή να βάλει 
σε τάξη τις υπηρεσίες του. 

Η υπόθεση αυτή αλλά και άλλες, 
τώρα και παλιότερα, δημιουργούν 
διάφορες απορίες για το αν και τι 
υπάρχει από πίσω. Γιατί κάποιοι 
συμπολίτες μας με ακίνητες περι-
ουσίες που μπορούν να θεωρηθούν 
φιλέτα, ταλαιπωρούνται και δίνε-
ται η εντύπωση ότι προσπαθούν 
να τους εξουθενώσουν ψυχολογικά 
και οικονομικά.  Και ενώ γύρω τους 
γίνεται πανηγύρι αυτοί δεν μπορούν 
να σηκώσουν ούτε πέτρα.

Το ασχημόπαπο 
ξαναγίνεται κύκνος

ΞΕΚίΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡγΑ γίΑ ΤΗΝ ΑΝΑγΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

Εκδικούνται τους δημότες
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 Τον λόγο του έδωσε ο δήμαρχος, Γιώργος 
Θωμάκος, ότι δεν διαβάζει τα εξώδικα που του 
στέλνουν. Τόνισε μάλιστα ότι έχει ένα σωρό 
από αυτά στο γραφείο του. Μην μπαίνετε 
λοιπόν στον κόπο να στέλνετε εξώδικα στον 
Δήμο. Πηγαίνετε απλώς στο πρωτόκολλο και 
δώστε μια γραπτή αίτηση για ότι θέλετε να 
παραπονεθείτε. Ούτε σε αυτή θα σας απαντή-
σουν αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε ξοδευτεί.

 «Δυο φορές χαίρεσαι όταν 
αγοράζεις σκάφος. Όταν το αγορά-
ζεις και όταν το πουλάς». Αυτό λέει 
μια παροιμία. Το ίδιο συμβαίνει 
και με πολλούς από τους εκλεγ-
μένους. Δύο φορές χαίρεσαι. Όταν 
εκλέγονται και όταν φεύγουν.

 Υπόγεια νερά από την Πεντέλη περνάνε από τους δρόμους της 

Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας, γι' αυτό οι δρόμοι έχουν πολλές 

λακκούβες και παθαίνουν ζημιές τα πεζοδρόμια. Αυτή τη διάγνωση 

έβγαλε ο καθ’ ύλην αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Σταύρος Ζαπάντης, για τον Δήμο μας. Βέβαια και ο Καναδάς έχει 

χιόνια και θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν αλλά μάλλον δεν το 

θεωρούν δικαιολογία για να αφήνουν λακκούβες στους δρόμους τους.

 Την ανεξαρτητοποίησή του από την 
Ελληνική Αυγή ανακοίνωσε ο μέχρι προ-
χτές επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος 
Γιάννης Καπάτσος και σχεδόν όλοι οι 
φίλα προσκείμενοι υποψήφιοι, από τον 
συντηρητικό χώρο, ζητάνε να πάει στο 

δικό τους το «μαντρί», σύμφωνα με δική 

του ανακοίνωση. Μόνο που από τη μέχρι 

τώρα συμπεριφορά του στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, φαίνεται ότι ο «λύκος κι αν 

εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, μήδε 

το γνώμη άλλαξε μηδέ την κεφαλή του». 

Αναβοσβήνουν λαμπερά φώτα στην είσοδο της πόλης και ας 
έχουν περάσει τα Χριστούγεννα. Φώτα που μας καλούν να 
δοκιμάσουμε την τύχη μας κι ας έχει περάσει και η Πρωτο-
χρονιά.  Σύγχρονες οι πινακίδες του πρακτορείου του ΟΠΑΠ, 
στην ιδεολογία μιας έξυπνης πόλης, τοποθετημένες παράταιρα 
σε ένα όμορφο πέτρινο κτίριο, μας καλούν αναβοσβήνοντας 
να τζογάρουμε. 

«Επιδιώκει συνεργασίες με πρό-
σωπα και δημοτικές κινήσεις, που 
δέχονται για επικεφαλής μόνο τον 
Παναγιώτη Κανακάκη». Εντάξει, δεν 
λέει αυτό ακριβώς η ανακοίνωση του 
συνδυασμού «Βήματα μπρος - Ανάσα 
για την πόλη μας», αυτό όμως καταλα-
βαίνουν όσοι έχουν ασχοληθεί έστω 
και λίγο με τα κοινά. Ο Παναγιώτης 
Κανακάκης συνεργάζεται μόνο με 
όσους τον δέχονται ως αρχηγό.  Έτσι 
λοιπόν, όταν ακούστηκε για επίσημο 
χρίσμα από τον ΣΥΡΙΖΑ σε άλλον, 
συζήτησε την απεμπλοκή του από 
τα κοινά, κάτι όμως που δεν τον αφή-
νουν να κάνει οι «χιλιάδες πολίτες 
που στηρίζουν την ανεξάρτητη και 
προοδευτική πορεία της δημοτικής 
Κίνησης - Δημοτικής Παράταξης». 
Καταδικάζουν λοιπόν όσους διεκδι-
κούν τον Δήμο με προσωπικές φι-
λοδοξίες να γίνουν εκείνοι αρχηγοί 
και επιθυμούν να βγάλουν τον Δήμο 
από «το σημερινό τέλμα της αρχής του 
ενός ανδρός».   Από το τελευταίο θα 
καταλαβαίναμε ότι για γυναίκα δεν θα 
είχαν αντίρρηση άρα θα μπορούσαν 
να αποδεχτούν την Αγγελική Παπάζο-
γλου που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.   Αυτό 
όμως που καταλαβαίνουμε είναι αυτό 
που ξέραμε. Τα βήματα μπρος οδηγεί 
μόνο ο Παναγιώτης Κανακάκης.

Ειδικό λεωφορείο για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας απέκτησε ο Δήμος Κηφισιάς και 
το δοκιμάζει πιλοτικά σε τρεις παιδικούς 
σταθμούς, στο «Σοφία Γκίκα», «Νέλλη Κοκ-
κορίνου» και «Βίλα Μιχλ». Το λεωφορείο, 
τριάντα θέσεων έχει ειδικές προδιαγραφές 
για παιδιά έως 5 ετών. Είναι καινούργιο, 
αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας 
και σχεδίασης με ατομικά ανατομικά καθί-
σματα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, βάσει 

τεχνικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας. 
Ελπίζουμε σε μακροημέρευση του λε-
ωφορείου, μια και δεν πρόλαβε να βγει 
στην κυκλοφορία και έτυχε να το δούμε 
να τρακάρει, παρκαρισμένο αυτοκίνητο 
γονιού, που είχε πάει να παραλάβει ο ίδιος 
το παιδί του. Ένα μήνυμα ίσως ότι θα ήταν 
προτιμότερο να το αφήνει στο λεωφορείο 
με τα άλλα παιδάκια; 

Μεταξύ φασολά-
δας και λαγάνας 
ίσως ανακοινω-
θεί το όνομα του 
σ υ νδυ ασ μού 

με υποψήφιο 
δήμαρχο, τον 
σημερινό δή-

μαρχο, Γιώργο Θωμάκο. Είναι 
ο μόνος από τους «δυνατούς» 
συνδυασμούς που δεν κάνει προ-
εκλογικές κινήσεις, πέρα από τα 
συνηθισμένα που περιμένει κα-
νείς από τον υποψήφιο δήμαρχο 
που τυγχάνει και δήμαρχος.  Αυτά 
που οι κακοπροαίρετοι καλούν 
προεκλογικά έργα.

Με αστυνομία πήγαν στο δι-
αμέρισμα 92χρονης με σκοπό την 
έξωση, σύμφωνα με πληροφορίες.  
Δεν ήταν ότι χρώσταγε και ήθελε 

να της το πάρει η τράπεζα. Απλώς 
η Υπηρεσία Δόμησης θεωρούσε ότι 
το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν 
ήταν ασφαλές. Προβλήματα και 

εκεί με τους γείτονες. Και η Υπηρε-
σία έχει μια τάση να βλέπει πάντα 
τα πράγματα από συγκεκριμένη 
οπτική γωνία.

 Πληροφορίες ότι φέτος η άνοιξη αντί για 
21 Μαρτίου θα ερχόταν από τις 24 Φεβρουαρίου, 
είχε  μάλλον το Πολιτιστικό του Δήμου μας 
και σκόπευε τότε να ξεκινήσει τις εκδηλώσεις 
του θεσμού «Άνοιξη Τεχνών».  Έτσι έφτασε να 
ξεκινήσει με αναβολή στην οποία υποχρέω-
σαν οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι. Η «Άνοιξη 
Τεχνών» βέβαια, μπορεί να έχει μεταφορική 
έννοια και δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποι-
είται την άνοιξη.  Στον Δήμο πάντως οι άνοιξη 
στις τέχνες διαρκεί έως τις 10 Μαρτίου. Μετά 
έρχεται το καλοκαίρι.

 Μέσα σε αυτό το αισιόδοξο πλαίσιο της 
πρόωρης από τον Φεβρουάριο άνοιξης, ξεκί-
νησαν και έργα αντικατάστασης των κυβόλι-
θων στους κεντρικούς δρόμους της Κηφισιάς. 
Ατυχία και εκεί, αφού όπως ενημέρωσε ο 

αρμόδιος αντιδήμαρχος, Σταύρος Ζαπάντης, 
για να πήξει σωστά το υπόστρωμα δεν πρέπει 
η θερμοκρασία να κατεβαίνει κάτω από τους 10 
βαθμούς. Παράξενο, αλλά φέτος τον Φεβρου-
άριο, τα βράδια στην Κηφισιά η θερμοκρασία 
έπεφτε κάτω από τους 10 βαθμούς.

 Περισσότεροι οι υποψήφιοι από τα μέλη 
και τους φίλους των συλλόγων στις διάφορες 
συνεστιάσεις.  Δύσκολο έτσι να αλιεύσουν ψη-
φοφόρους είναι όμως πιθανόν να αναπτύξουν 
καλές σχέσεις μεταξύ τους. Σε τόσα τραπέζια 
βρέθηκαν και θα βρεθούν ομοτράπεζοι,  όλο 
και δυο κουβέντες παραπάνω θα έχουν ανταλ-
λάξει ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν 
καλύτερα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν 
είναι να διαφωνήσουν ας θυμηθούν το ποτήρι 
το κρασί που τσούγκρισαν επανειλημμένως 
προεκλογικά.
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Σ    υνεχίζουμε την ταυτόχρονη δημοσίευση των απα-
ντήσεων σε ίδια ερωτήματα που θέτουμε στους 

υποψήφιους δημάρχους, μια και θεωρούμε ότι είναι 
ο δικαιότερος τρόπος, για να μπορέσουνε να λάβουν 
οι αναγνώστες και δυνάμει ψηφοφόροι, γνώση των 
θέσεων των Υποψηφίων και να τις συγκρίνουν, έχο-
ντάς τες όλες μπροστά τους.

Σύντομα περιμένουμε ότι θα έχουμε απαντήσεις και 
από κάποιους που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στον 

«πρώτο γύρο». Επειδή υπήρχε περιορισμός 80 λέξεων για 
κάθε απάντηση, για να είναι η διαδικασία δίκαιη για όλους 
τους υποψήφιους, όσες απαντήσεις δεν είναι ολοκληρω-
μένες, θα τις βρείτε δημοσιευμένες στο σύνολό τους, στην 
ιστοσελίδα www.kifisianews.gr. 

Συνεχίζουμε με ερωτήματα που αφορούν τους δρόμους 
της πόλης.

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΜΕΡΛΙΝ

1 Τι θα κάνετε με την παράνομη πιάτσα 
ταξί στην Πλατεία Πλατάνου; 

2   Έχετε κάποιο σχέδιο σχετικά με το κυ-
κλοφοριακό κομφούζιο που παρατηρείται 

στη Ν. Ερυθραία και στη Ν. Κηφισιά, έξω 
από τα μεγάλα πολυκαταστήματα;

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υποψήφιοι απαντούν10 Στο έντυπο debate της «Κηφισιάς»

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ

1  Όταν πάρει ο Δήμος την 
αρμοδιότητα ελέγχου της 

Λεωφόρου Κηφισίας, θα διευ-
θετηθεί χώρος πιάτσας ταξί, σε 
κατάλληλο σημείο ώστε να μην 
δημιουργεί πρόβλημα στην κί-
νηση της Λεωφόρου. Η Λεωφόρος 
είναι αρκετά φαρδιά ώστε ο χώρος 

πιάτσας των ταξί να μην δημιουργεί πρόβλημα. Να μην 
μας διαφεύγει ότι α) τα ταξί εξυπηρετούν τους πολίτες και 
β) οι ταξιτζήδες είναι εργαζόμενοι που πρέπει να ζήσουν 
την οικογένειά τους και ο Δήμος έχει υποχρέωση να τους 
στηρίζει.

2 Το κυκλοφοριακό πρόβλημα έξω από τα μεγάλα 
καταστήματα, αποτελεί μέρος του γενικότερου κυ-

κλοφοριακού προβλήματος στον Δήμο μας και θα χρειαστεί 
μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, με συγκε-
κριμένους στόχους και επιδιώξεις, που πρέπει να γίνει 
σχεδόν σε όλον τον Δήμο. Η ελεγχόμενη στάθμευση και 
σε αυτά τα σημεία, θα είναι μέρος της λύσης, σε συνδυασμό 
με θέσεις στάθμευσης που οφείλουν να εξασφαλίσουν οι 
καταστηματάρχες. Η κυκλοφοριακή τάξη είναι μέρος του 
προβληματισμού και του προγράμματός μας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΣ

1 Μας ρωτάτε τι θα κάνουμε 
με κάτι που είναι παρά-

νομο; Μα επιβολή της νομιμότη-
τας. Στην καρδιά της Κηφισιάς, 
η ανάγκη των κατοίκων και των 
επισκεπτών για μετακίνηση εί-
ναι μεγάλη ιδιαίτερα προς την 
κατεύθυνση του βορρά. Η νόμιμη 

χωροθετημένη πιάτσα στην οδό Αδριανού δεν εξυπηρετεί 
ούτε τους οδηγούς ταξί ούτε τους πελάτες, μπορεί να μετα-
φερθεί στην Ηρώδου Αττικού. Παράλληλα σκεφτόμαστε 
να δημιουργήσουμε και μια τοπική τηλεφωνική γραμμή/
πλατφόρμα για όσους οδηγούς δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες.     

2 Ο έλεγχος της στάθμευσης είναι το πρώτο βήμα. Τα 
πολυκαταστήματα πρέπει να συνεισφέρουν μισθώνο-

ντας ή/και δημιουργώντας θέσεις στάθμευσης. Οφείλουμε 
να εξετάσουμε τη νομιμότητα των υφιστάμενων αδειών 
λειτουργίας των καταστημάτων και να προχωρήσουμε στις 
απαραίτητες διορθωτικές ή/και οριστικές λύσεις. Έχουμε 
πολλές επιχειρήσεις με άδειες που εκδόθηκαν πριν από 
δεκαετίες και, στην πορεία, γιγαντώθηκαν. Με δημοτικές 
παρεμβάσεις εν είδει τεχνικών έργων μπορούμε να διευ-
θετήσουμε πολλές καταστάσεις. Επανεξέταση των αδειών 
που εκδόθηκαν με παράλληλη υποχρέωση ύπαρξης χώρων 
στάθμευσης  εάν αυτοί πραγματικά υπάρχουν.  

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ
  

1 Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
η νομιμότητα αφού πρώτα 

με διάλογο βρούμε κοινά αποδε-
κτές λύσεις με τους συνδέσμους  
των ιδιοκτητών TAXI. 

2 Οι λύσεις πρέπει να είναι 
άμεσες όπως τα παγκο-

σμίως αλλά και σε άλλες περιο-
χές στην Ελλάδα κυκλοφοριακά μέτρα εφαρμογής rοund 
about, εμείς ήδη τα έχουμε επεξεργαστεί, όπως επίσης 
και η αύξηση των δημόσιων χώρων θέσεων στάθμευσης, 

όπου είναι δυνατόν να γίνει στις γύρω περιοχές, που επίσης 
έχουμε επεξεργαστεί.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

1 Η πιάτσα ταξί Πλατάνου 
πρέπει ένα μέρος των αυ-

τοκινητιστών να μεταφερθούν σε 
άλλο σημείο αφού συμφωνηθεί 
με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς σεβόμενος και το επάγ-
γελμα των αυτοκινητιστών που 
διέρχεται κρίση και για τους 

εναπομείναντες να δοθεί άδεια, για λόγους ευταξίας στην 
πόλη μας. Προτάσεις υπάρχουν σε καίρια σημεία, πρέπει 
να αξιολογηθούν μέσω διαδικτύου με τους πολίτες στην 
βάση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας που εμείς ως «ΝΕΑ 
ΑΡΧΗ» προτάσσουμε. Το ταξί είναι ένα μέσο που το χρεια-
ζόμαστε όλοι αλλά και την πόλη μας την θέλουμε όμορφη 
και λειτουργική.

2 Στην Ν. Κηφισιά υπάρχει οικόπεδο επί της Ιλισίων 
ιδιοκτησία του Δήμου πολύ κοντά στην πλατεία 

Ιλισίων και Ελαιών. Η αξιοποίηση αυτού με δωρεάν παρ-
κάρισμα μόνο για όσους ψωνίζουν στα μαγαζιά της πλατείας 
θα έλυνε μέρος του προβλήματος. Η βοήθεια της Τροχαίας, 
που είναι δίπλα, μετά από παρέμβαση του Δήμου θα έλυνε 
επίσης μεγάλο μέρος του προβλήματος. 

Στην Ν. Ερυθραία είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουρ-
γίας Δημοτικού parking με τους όρους που προανάφερα 
για τους οδηγούς που αποδεδειγμένα ψωνίζουν στα τοπικά 
καταστήματα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1 Και πάλι θα συνιστούσα διαβούλευση με τον Σύλλογο 
των αυτοκινητιστών για να δοθεί ουσιαστική και 

ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα. Προσφάτως, δημιουρ-
γήθηκε με κατάλληλες διαμορφώσεις μια μικρή πιάτσα 

στην Οδό Ανδριανού, έργο της 
εταιρίας που διαχειρίζεται το 
Δημοτικό παρκινγκ στην Πλ. 
Πλατάνου. Σε κάθε περίπτωση 
τεχνικές λύσεις υπάρχουν, αρκεί 
να υπάρχει βούληση όπως π.χ. 
να διαπλατυνθεί το πεζοδρόμιο 
επί της Λεωφ. Κηφισίας, σημείο 
της σημερινής στάθμευσης και 
να μεταφερθεί πριν την είσοδο 

της οδού Κασσαβέτη όπου το εύρος των πεζοδρομίων είναι 
μεγάλο με ελαφριά στένωση.

2 Εξαρτάται αν θέλουμε να μείνουμε σε ημίμετρα, 
όπως η απαγόρευση της αλλαγής λωρίδας, προς 

και από τους χώρους στάθμευσης των καταστημάτων ή 
θέλουμε να προχωρήσουμε στρατηγικά  σχέδια που έχουν 
ήδη εκπονηθεί, όπως η υπογειοποίηση τμημάτων της 
Ελευθερίου Βενιζέλου και της Λεωφ. Κηφισίας. Προσω-
πικά είμαι υπέρ της διεκδίκησης υλοποίησης έργων που 
πραγματικά λύνουν προβλήματα και όχι των ημίμετρων. 
Έργων υποδομής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, που 
τα έχουμε όλοι ανάγκη και που πρέπει να ασχοληθούμε 
σοβαρά και συστηματικά για να υλοποιηθούν.

ΣΑΝΤΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ 
- ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

1 Πράγματι παρουσιάζο-
νται τα χρόνια της κρίσης 

υπεράριθμα ταξί στην Πλατεία 
Πλατάνου. Σε συνεννόηση με το 
Σύλλογο θα αυξήσουμε τις πιάτσες 
σε άλλες θέσεις στην πόλη και θα 
εφαρμόσουμε τις νέες τεχνολογίες 

για τη μετακίνησή τους κάθε φορά σε πιάτσες που έχουν 
κενά. Όλα αυτά θα γίνουν για την εξυπηρέτηση των οδη-
γών και των επιβατών, με σεβασμό προς όλες τις πλευρές.

2 Πρέπει να υπάρξει συνεργασία, με συγκεκριμένους 
στόχους και χρονοδιάγραμμα από όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, μια και τελικά, η αναρχία δε βοηθά ούτε τα καταστή-
ματα.  Η συνεργασία είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Ας 
μη ξεχνάμε, όμως ότι η απλούστερη λύση, πάντα, είναι η 
εφαρμογή των νόμων και η νομιμότητα της λειτουργίας των 
καταστημάτων με τη βοήθεια των ελεγκτικών μηχανισμών 
που διαθέτει ο Δήμος, η Περιφέρεια και τα εμπλεκόμενα 
Υπουργεία. 

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων η σειρά των υποψηφίων 
είναι τυχαία και θα αλλάζει σε κάθε φύλλο
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

1 Κατά επανάληψη  στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο  έχω 

ζητήσει το λόγο για τον οποίο η 
στάση λεωφορείων, η οποία βρι-
σκόταν μπροστά από τη «ΣΤΟΑ 
ΑΙΓΛΗ», μεταφέρθηκε στο στε-
νότερο σημείο της Λ. Κηφισίας  
μπροστά από φωτεινό σηματο-

δότη, δίπλα στο χώρο αποκομιδής απορριμμάτων και 
μπροστά από την είσοδο του εμπορικού κέντρου «ΜΕΛΑ». 
Η μεταφορά αυτή απελευθέρωσε τον χώρο ο οποίος σήμερα 
καταλαμβάνεται  από ΤΑΧΙ άλλων περιοχών. Η επανα-
φορά της στάσης στο πρότερο σημείο, η διαπλάτυνση του 
πεζοδρομίου και η άμεση συνεργασία με την Τροχαία για 
την αποκατάσταση της νομιμότητας περιγράφουν τη λύση.

2 Τα πολυκαταστήματα δεδομένα έχουν όφελος από τη 
στιγμή που παρέχουν διευκόλυνση στους καταναλωτές  

με δικούς τους οργανωμένους και επιτηρούμενους χώρους 
στάθμευσης και ευτυχώς υπάρχουν τέτοια παραδείγματα 
στο Δήμο μας. Βεβαίως δεν εξαντλούνται τα κυκλοφοριακά 
προβλήματα με την κατάσταση  που επικρατεί έξω από με-
γάλα πολυκαταστήματα. Η αλόγιστη μαζική αδειοδότηση 
καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές 
του Δήμου μας, χωρίς πρόβλεψη χώρων στάθμευσης επι-
δείνωσε την κατάσταση. Οι νέες αδειοδοτήσεις θα πρέπει 
να συνοδεύονται από πρόβλεψη θέσεων στάθμευσης και 
παράλληλη οριοθέτησή τους από τον Δήμο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

1Η  πιάτσα  ταξί  στην  άνοδο  
της  Κηφισίας  στην  πλα-

τεία  Πλατάνου  είναι  παράνομη.  
Δεν  υπάρχει  απόφαση  της  Γε-
νικής  Δ/νσης  Συγκοινωνιακού  
Έργου  του  ΟΑΣΑ,  ούτε  απόφαση  
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  
Κηφισιάς.  Επί  της  Λεωφόρου  

Κηφισίας,  στο  τμήμα  μεταξύ  της  οδού  Δροσίνη  και  Κασ-
σαβέτη,  είχε  ζητηθεί  από  το  Σύνδεσμο  Επαγγελματιών  
Ταξί  η  χωροθέτηση  στάσης-στάθμευσης.  Αυτή  δεν  είναι  
εφικτή  σύμφωνα  με  τη  γνωμοδότηση  του  ΟΑΣΑ,  διότι  
αφορά  λωρίδα  επιβράδυνσης  για  τη  δεξιά  στροφή  στο  
τοπικό  δίκτυο.  Προτείνω  λοιπόν  να  χωροθετήσουμε  την  
πιάτσα  ταξί  στην  οδό  Ηρώδου Αττικού,  στο  αριστερό  
τμήμα  της  οδού, πριν τη συμβολή της με τη Λεωφόρο  
Κηφισίας... Από  τη  συγκεκριμένη θέση  τα  ταξί  μπορούν  
να  κατευθυνθούν ευκολότερα  προς  Αθήνα, προς Εκάλη  ή  
προς  το  κέντρο  της  Κηφισιάς  (απόφαση  Δ.Σ.  Κηφισιάς  
78/2014). Συνεπώς  απαιτείται  συνεχής  αστυνόμευση,  
ώστε  να  απομακρυνθούν  οι  επαγγελματίες  οδηγοί  ταξί  
που  σταθμεύουν  παράνομα  εκεί.      

2 Βασικό  μέλημα  της  νέας  Δημοτικής  Αρχής  που  
ελπίζω  να  αναλάβω  θα  είναι  η  άμεση  δρομολόγηση  

των  διαδικασιών  για  την  εκπόνηση   Σχεδίου  Βιώσιμης  
Αστικής  Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ)  του  Δήμου  μας.

Το  ΣΒΑΚ  είναι  ένα  συνολικό  σχέδιο  για  αστική  
κινητικότητα  και  μεταφορές,  το  οποίο  προσδιορίζει  τις  
παρεμβάσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  στο  Δήμο  σε  κάποιο  
χρονικό  ορίζοντα.  

Τα  προβλήματα  κινητικότητας,  κυκλοφορίας  και  
στάθμευσης  για  όλους  τους  τρόπους  μεταφοράς,  πλέον  
επιλύονται  με  τη  διαδικασία  των  Σχεδίων  Βιώσιμης  
Αστικής  Κινητικότητας.  

Παράδειγμα  προς  αποφυγή  είναι  λόγου  χάρη  «κυ-

κλοφοριακή  μελέτη  της  Χ  γειτονιάς».....
Η  διαδικασία  διαβούλευσης  είναι  απαραίτητο  συ-

στατικό  για  ένα  πετυχημένο  ΣΒΑΚ.  Θα  εκπονήσουμε  
το  σχέδιο  αυτό  μαζί,  σε  συνεχή  διαβούλευση  με  όλους  
τους  κατοίκους  του  Δήμου  μας,  ώστε,  μέσω  συναντίλη-
ψης,  να  εκφραστούν  όλες  οι  απόψεις  ως  προς  τα  έργα,  
παρεμβάσεις,  ρυθμίσεις  που  θα  προταθούν,  έχοντας  
όλοι  οι  πολίτες  επίγνωση  των  επιπτώσεων,  θετικών  
και  αρνητικών,  που  αναμένεται  να  έχουν  αυτά  στην  
καθημερινότητά  τους,  στο  περιβάλλον,  στις  κατοικίες 
τους  και  στις  δραστηριότητές  τους.       

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

1 Σε συνεργασία πάντοτε με 
το Σωματείο των Αυτοκι-

νητιστών (TAXI) της Κηφισιάς θα 
αναζητηθούν νέες πιάτσες ταξί. 
Ήδη όμως με αρχιτεκτονικές πα-
ρεμβάσεις στην πλατεία Πλατάνου 
διευθετήθηκε κατά μεγάλο μέρος 
η παράνομη στάθμευση εκεί.

2 O Δήμος Κηφισιάς εξασφάλισε πριν περίπου ένα 
χρόνο επιχορήγηση από το «Πράσινο Ταμείο» ποσού 

86.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης στα πλαίσια του 
προγράμματος «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» 
(ΣΒΑΚ). Ετοιμάζεται ο διαγωνισμός για τη μελέτη που θα 
αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων αυτές τις καταστάσεις. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΣΟΣ

1 Και στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και στην Επιτροπή Σχε-

δίου Πόλεως έχω πει ότι τα ταξί 
πρέπει να μετακινηθούν από εκεί 
που είναι σήμερα, διότι ο δρόμος 
στενεύει και δημιουργείται πρό-
βλημα.  Πρέπει να είναι συγκε-
κριμένος αριθμός αυτοκινήτων, 

με το πρώτο  να σταθμεύει στο σημείο που είναι τα αρχαία 
και προς το Μαρούσι.  Και η στάση του λεωφορείου πρέπει 
να μεταφερθεί προς τη στοά, εκεί που βρισκόταν και εξυπη-
ρετούσε περισσότερο τον κόσμο, μεταξύ Αίγλης και Πλάζα.

2 Σεβασμός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
σεβασμός στους νόμους. Γιατί υπάρχουν νόμοι αλλά 

δεν εφαρμόζονται.
Ο Βασίλης Βάρσος, μπαίνοντας τώρα στον γύρο των 

ερωτήσεων απάντησε και στις ερωτήσεις που δημοσιεύ-
τηκαν στο προηγούμενο φύλλο μας.

Πώς θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί, η συμβολή 
Τατοΐου και Όθωνος; Πρέπει να γίνει διαχωρισμός στην 
Τατοΐου που κατευθύνεται προς την Κάτω Κηφισιά και της 
Τατοΐου που κατευθύνεται προς τον σταθμό. Έτσι ώστε  να 
μην παρουσιάζεται το τριπλό μπλοκάρισμα με την Τατοΐου 
που έρχεται από την Αχαρνών. Απλά πράγματα, πρακτικά.  
Πράγματα που βλέπω και ζω κάθε μέρα. Μια λύση αποτε-
λεσματική που δεν στοιχίζει τίποτα. 

Τι μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις, όπου έμποροι 
αυτοκινήτων αφήνουν το εμπόρευμά τους στον Δημό-
σιο Χώρο; Επιμένω, σεβασμός στον νόμο και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων.

Ποια είναι η λύση για τα σημεία στην πόλη μας, όπου 
η στάθμευση είναι προβληματική; Ο σεβασμός στον 
νόμο είναι σε πολλές ερωτήσεις σας η απάντηση. Πρέπει 
να δώσουμε όμως και κίνητρα και να πείσουμε τον κόσμο 
να χρησιμοποιεί το γκαράζ του Δήμου, στην οδό Αδριανού. 

Δυνατό χαρτί κεντρικής πολιτικής σκηνής συζητιόταν  
αρκετά πριν την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας 
από τη Νέα Δημοκρατία, από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να 
προκύπτει.  Ενδέχεται λοιπόν να τεθεί επικεφαλής με 
χρίσμα του ΣΥΡΙΖΑ η Αγγελική Παπάζογλου, σύζυγος 
του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, κάτοικος του 
Δήμου μας. 

Κοιτώντας την ανταπόκριση του ΣΥΡΙΖΑ στους ψηφο-
φόρους της Κηφισιάς, διαπιστώνουμε ότι στις βουλευτικές 
εκλογές του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ποσοστό 22,09% , 7.883 
ψήφους.  Όσον αφορά το 2014, όταν πραγματοποιήθηκαν 
και τότε μαζί Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές Εκλο-
γές, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ποσοστό 19,58% και 7.000 ψήφους 
και ο συνδυασμός από συνενώσεις τριών συνδυασμών 
φιλικών στο ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Παναγιώτη 
Κανακάκη, πήρε 15,25% και 5.000 ψήφους.

Οι πρώτες αντιδράσεις πάντως για την υποψηφιότητα 
της κυρίας Παπάζογλου δεν φαίνονται ιδιαίτερα θετικές. 
Ο συνδυασμός του Παναγιώτη Κανακάκη δηλώνει ότι 
συνεχίζουν όπως ξεκίνησαν με επικεφαλής τον ίδιο, ενώ 
ακούστηκαν και σχόλια περί αριστερής οικογενειοκρατίας. 

Σημασία έχει 
η καρέκλα

Κάποτε, στις προηγούμενες εκλογές ήταν ένας 
συνδυασμός που θα έκανε τη διαφορά. Που θα 
αποδείκνυε ότι οι υποψήφιοί του ενδιαφέρονταν 
για την πόλη και όχι για τις καρέκλες. Που είχαν 
ανακοινώσει ότι εφόσον εκλέγονταν, γνωρίζοντας 
ότι ήταν μικροί και στην καλύτερη περίπτωση θα 
μπορούσαν να εκλέξουν μόνο τον επικεφαλής του 
συνδυασμού, ότι αυτός θα αποχωρούσε μετά τον 
πρώτο χρόνο, δίνοντας τη θέση του στον πρώτο σε 
ψήφους δημοτικό σύμβουλο και αυτός στον ένα 
χρόνο θα έδινε τη θέση του στον δεύτερο και πάει 
λέγοντας, αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια ήταν 
ομαδική. 

Και ύστερα  πέρασε ο χρόνος και ο επικεφαλής 
από το να αφήσει τη θέση του προτίμησε να ξεχάσει 
τις ανακοινώσεις του. Και το περίεργο είναι ότι όσο 
περισσότερο κρατούσε τη θέση του, τόσο περισσότερες 
ευθύνες του αναθέτανε σε διάφορες επιτροπές, τόσο 
περισσότερη αναγνώριση απολάμβανε, από τους 
άλλους, όχι τους πρώην συνεργάτες του, αποδει-
κνύοντας ότι ο λόγος μας σήμερα δεν αξίζει τίποτα. 
Μόνο η καρέκλα μας...

Προσανατολίζεται 
σε χρίσμα ο ΣΥΡΙΖΑ 

στην Κηφισιά
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Ανοιχτή πόρτα 
στους δημότες

Από το παγκάκι της Κηφισιάς δεν μπορούσε 
να λείπει ο πρώην δήμαρχος Βασίλης 

Βάρσος, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετή-
σει για δεκαετίες τα κοινά,  38 χρόνια σαν 
δημοτικός σύμβουλος, αναλαμβάνοντας 
διάφορες θέσεις ευθύνης και 4 χρόνια σαν 
δήμαρχος.  Γνωστός σε όλη την Κηφισιά και 
όχι μόνο.  Άνθρωποι χωρίς σχέση με την πόλη 
μας, αν τους πεις ότι ασχολείσαι με τα κοινά 
της Κηφισιάς σε ρωτάνε αν δήμαρχος είναι ο 
Βάρσος. Οι περισσότεροι εκτός πόλης, είναι 
ο μόνος που θυμούνται. Επί δημαρχίας του 
έτυχαν και δύο ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώ-
σεις για την πόλη, η μεγαλύτερη σε διάρκεια 
και ένταση χιονόπτωση και ο σεισμός του 
1999. Ηλιόλουστη για χειμώνα η μέρα που 
βρεθήκαμε σε παγκάκι στο Κεφαλάρι και η 
κουβέντα ξεκίνησε με τα έργα που έκανε ως 
δήμαρχος και για τα οποία είναι περήφανος.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Κηφισιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΣΟΣ
μιλά στον Γιάννη Γρηγοράκο και την Έρικα Αθανασίου

- Για ποια έργα σας ως δήμαρχος νιώθετε περήφανος;
• Πρώτα από όλα για τη συμπαράστασή μου στους σεισμό-

πληκτους της πόλης μας. Τους αγκαλιάσαμε και τους 
προσφέραμε ανθρώπινη και υλικοτεχνική βοήθεια.

• Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην πίεση που άσκησα 
στον ΟΣΚ και ιδιαίτερα στον τότε υπουργό Παιδείας, 
Πέτρο Ευθυμίου, καταφέρνοντας την κατασκευή του 6ου 
Δημοτικού Σχολείου. Για τη συμβολή μου μίλησε ο 
ίδιος ο υπουργός στα εγκαίνια του σχολείου. 

• Στην αλλαγή νοοτροπίας  που πέτυχα από τον ΟΑΣΑ 
απελευθερώνοντας την πλατεία Πλατάνου από τα λε-
ωφορεία.  Ορισμένα λεωφορεία μεταφέρθηκαν στο 
Ζηρίνειο. Πέτυχα τη μεταφορά των  λεωφορείων έξω 
από τον ΗΣΑΠ και μάλιστα την αλλαγή τους σε μίνι 
bus,  προκειμένου να μην αναγκάζονται οι δημότες μας 
να ανεβαίνουν στην πλατεία, είτε με χιόνι, είτε με αέρα, 
είτε με καύσωνα για να πάρουν λεωφορείο. Πλέον γυρί-
ζοντας από τη δουλειά τους, μπορούν να μπουν αμέσως 
σε λεωφορείο που θα τους μεταφέρει στη Ν. Κηφισιά, 
στη Ν. Ερυθραία, στην Άνω ή Κάτω Κηφισιά. 

• Έκανα τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων Κασσαβέτη 
και Λεβίδου, Γεωργαντά, μπροστά στον κινηματογράφο 
«Χλόη», όπου δεν μπορούσε να περάσει πεζός. Τοποθέτησα, 
πάντα με τους συνεργάτες μου, φιλότεχνα κιγκλιδώματα.

• Ιδιαίτερα περήφανος είμαι για το κλείσιμο της πυλωτής 
του δημαρχείου και από τις δύο πλευρές με την παράλ-
ληλη δημιουργία στο ισόγειο γραφείων. Πριν από αυτό 
δεν είχαν πού να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες μας. Με 
την αλλαγή και την κατάργηση της πισίνας που υπήρχε 
στο προαύλιο προέκυψε το Αίθριο, που λειτουργεί πια 
σαν θερινό θέατρο. Ήταν μάλιστα ιδέα του Γιάννη Μελά, 
να βάλουμε σιδερένιες εξέδρες για τους θεατές.

• Συνεχής ήταν ο αγώνας μου για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Για τον Κηφισό ποταμό, το Άλσος Συγ-
γρού, το Πεντελικό όρος. Εκεί που επιχωματώσαμε από 
την Αττική οδό όλα τα ανενεργά λατομεία με χώμα, που 
έχασκαν σαν σεληνιακό τοπίο. Η μεριά της Κηφισιάς 
πλέον είναι καταπράσινη, εκτός από σημεία που κρα-

τήθηκαν για θέατρα και αθλητικούς χώρους.  Σχέδια 
που όταν έφυγα δεν προχώρησε κανείς. 

• Απαλλοτρίωσα και πλήρωσα οικόπεδο στις Αδάμες για 
να μπορέσει να γίνει η εκκλησία του Αγίου Λουκά 
και η πλατεία.

• Έφερα στον Δήμο και αποπλήρωσα το πέτρινο κτίριο 
που στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες Σπάρτης και 
Διονύσου.

• Μέσω ΕΣΠΑ ξεκίνησα την αποχέτευση στην Άνω Κη-
φισιά, η οποία σταμάτησε όταν έφυγα και έφτασαν τώρα 
να προσπαθούν να ολοκληρώσουν.  Με τη συμβολή του 
Παναγιώτη Χαμακιώτη, τότε Νομάρχη, προχώρησα 
στην κατασκευή πολλών δρόμων.

Ο Βασίλης Βάρσος είχε πάρει φόρα και θα μίλαγε για 
πολλά ακόμα, για σιντριβάνια στη Ν. Κηφισιά και στην πλατεία 
Πλατάνου και άλλα, έτσι τον σταματήσαμε για να συνεχίσουμε 
τις ερωτήσεις.

- Τι σας κάνει μετά από 18 χρόνια να ξαναβάζετε υπο-
ψηφιότητα για δήμαρχος;

Ξαναπήρα τώρα το ερέθισμα, βλέποντας ότι οι συνάδελ-
φοί μου για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσαν να κάνουν 
έργο στην πόλη μου.

- Ποια είναι τα μελλοντικά έργα που θα θέλατε να σας 
δώσουν την ευκαιρία να υλοποιήσετε;
• Ως δήμαρχος είχα κάνει πρόταση στο ΥΠΕΧΩΔΕ να 

υπογειοποιηθεί ο Ηλεκτρικός και να φτάσει μέχρι 
το Καστρί. Ήμασταν μαζί με τον Τσίτουρα και κάναμε 
σχέδια, να γίνει σταθμός στον χώρο του ΤΑΠ ΟΤΕ και 
υπόγειο πάρκινγκ.  Ένα παλιό σπουδαίο σχέδιο που 
είχαμε προωθήσει και θα βοηθούσε να ανακουφιστεί η 
Κηφισιά από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, να ανακουφιστεί 
το οδικό δίκτυο Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας, να διευκο-
λύνονται οι κάτοικοι.  Ένα σχέδιο που δεν υιοθετήθηκε 
από τις επόμενες δημοτικές αρχές. Δυστυχώς αόρατες 
δυνάμεις το μπλοκάρανε. Από τα πρώτα μου έργα αν 
εκλεγώ θα είναι να προχωρήσω αυτό το σχέδιο.

• Άλλο σημαντικό έργο που θέλω να έχω την ευκαιρία 
να κάνω είναι η δημιουργία κλειστού δημοτικού θε-
άτρου, τόσο στην Κηφισιά, όσο και στη Ν. Ερυθραία. 
Είναι απαραίτητο για την πόλη μας. 

• Υπάρχουν όμως πολλά ακόμη. Στόχος μου, όραμά μου 
είναι να υπάρχει πρώτα απ' όλα  αποτελεσματική κα-
θαριότητα, όπως και είχα καταφέρει να πετύχω όταν 
ήμουν δήμαρχος με αντιδήμαρχο τον Τηλέμαχο. Μέχρι 
και γραφείο στο γκαράζ είχα φτιάξει για να πηγαίνω να 
παρακολουθώ.  Είχα αγοράσει και καινούργια αυτοκί-
νητα Μερσεντές για τις ανάγκες.

• Θα υπάρχει επίσης συνεχής συντήρηση του οδικού 
δικτύου και διάνοιξη δρόμων στις εντασσόμενες πε-
ριοχές, καθώς και ασφαλτόστρωσή τους. Ανθρώπινα 
πεζοδρόμια, να μπορούν να κυκλοφορούν οι δημότες 
στην Κηφισιά, τη Ν. Ερυθραία, την Εκάλη, θα υπάρχει 
επαρκής αστυνόμευση.

• Όσον αφορά την Εκάλη πρέπει να φροντίσουμε να δια-
τηρήσει την ποιότητά της ως προς το περιβάλλον της που 
είναι μοναδικό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. 

- Γιατί θα προτείνατε στους ψηφοφόρους να επιλέξουν 
εσάς;

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο προηγούμενοι δή-
μαρχοι δεν μπόρεσαν.  Δεν υπάρχει λόγος για πειράματα 
όταν έχουμε αποτελέσματα.  Διαθέτω μια πείρα στα δημο-
τικά 42 ετών. 

- Τι θα λέγατε σε αυτούς που βρίσκουν ως μειονέκτημα 
αυτά τα 42 χρόνια, θεωρώντας ότι ίσως ο δήμαρχος 
πρέπει να είναι πιο νέος;

Στον συνδυασμό μας παντρεύουμε την πείρα με νέους 
συνεργάτες, επιστημονικά καταρτισμένους. Οι συνεργάτες 
μου είναι όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα αξιόλογοι.

- Ποιο θεωρείτε το δυνατό σας χαρτί;
Στηρίζομαι στους συνδημότες μου που γνωρίζω όλους 

με το μικρό τους όνομα, που με αγαπάνε και τους αγαπάω 
και δεν ξεχνάνε το έργο μου και τον χαρακτήρα μου. Λει-
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τουργούσα πάντα με ανοιχτή την πόρτα. Στον Δήμο μπήκα 
τίμιος και έφυγα τιμιότερος.

- Με πολλούς από τους υποψήφιους δημάρχους έχετε 
συνυπάρξει στον ίδιο συνδυασμό και είναι νεότεροι 
από εσάς. Θεωρείτε ότι έμαθαν κάτι από εσάς;

Είναι γνωστό ότι στον συνδυασμό μου όταν ήμουν δή-
μαρχος ήταν και ο Νίκος Χιωτάκης και ο Γιώργος Θωμάκος 
και ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ακόμη πολλοί υποψήφιοι 
σύμβουλοι, που σήμερα είναι σε άλλους συνδυασμούς.  
Νιώθω όμως ότι δεν έμαθαν το βασικό. Να αγγίζουν τις 
καρδιές των συμπολιτών μας, να αγκαλιάζουν τα προ-
βλήματά τους.  Έδινα πάντα την ευκαιρία στον δημότη να 
μου μιλήσει. Σήκωνα το τηλέφωνο αμέσως, μιλούσα στις 
υπηρεσίες, έλυνα το θέμα.

- Ποια η θέση των κομμάτων στον Δήμο κατά τη γνώμη 
σας;

Όταν ξεκινάω το πρωί από το σπίτι μου για τον Δήμο, 
αφού πρώτα κοιτάξω στον καθρέφτη την καμπούρα μου, 
αφήνω το κόμμα στο σπίτι και ασχολούμαι μόνο με τα προ-
βλήματα της Κηφισιάς, της Ν. Ερυθραίας και της Εκάλης. 
Στην Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν 
προβλήματα που πρέπει να λύνονται.

- Υπήρξατε και ο ίδιος αθλητής, οι κόρες σας έχουν 
ασχοληθεί και διακριθεί στον αθλητισμό, ποια η σχέση 
σας με τα σωματεία της πόλης;

Στήριζα πάντα τις ομάδες. Ο ΖΑΟΝ επί δημαρχίας μου είχε 
φτάσει Ευρώπη. Δεν θα τα κατάφερνε αν δεν είχα εξασφα-
λίσει χρήματα από σπόνσορες και δημότες που βοήθησαν. 
Έχω πέντε κόρες, με την ίδια γυναίκα, αθλήτριες όλες, που 
πήγαν από Νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο στα σχολεία της Ν. 
Ερυθραίας. 

-  Έχετε λοιπόν στενούς δεσμούς με τη Ν. Ερυθραία.
Το πατρικό μου ήταν εκεί,  έχω αγωνία για τη Ν. Ερυ-

θραία. Το πρώτο μου αυτοδιοικητικό βάφτισμα το πήρα 
εκεί, με υποψήφιο δήμαρχο τον Φώτη Βαρδαξή το 197-4. 
Μετά, το 1978, συνέχισα στην Κηφισιά με τον Δημήτρη 
Ζωμόπουλο. Ο πατέρας μου υπήρξε εκλεγμένος κοινοτικός 
σύμβουλος Εκάλης.

- Πολλοί συνδυασμοί δυσκολεύονται να βρουν τον 
απαραίτητο αριθμό υποψηφίων γυναικών για να 
πλαισιώσουν το συνδυασμό τους. Εσείς απολαμβάνατε 
πάντα την προτίμηση των γυναικών ψηφοφόρων, από 
ότι φαινόταν όταν τα τμήματα ήταν χωριστά άντρες - 
γυναίκες.  Σήμερα έχετε συμπληρώσει τον απαραίτητο 

αριθμό σε υποψήφιες στον συνδυασμό σας;
Οι γυναίκες θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο πλάσμα και 

ναι ο συνδυασμός μας έχει περίπου καλύψει τον απαραίτητο 
αριθμό σε εκπροσώπους του γυναικείου φύλλου.

- Γιατί θεωρείτε ότι χάσατε στις επόμενες εκλογές από 
τη δημαρχία σας;

Έχασα από τον Νίκο Χιωτάκη για προσωπικούς λόγους 
που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν. Όπως όλοι έχουμε κάνει 
λάθη και έχουμε πάθη, εγώ το πλήρωσα. Αν ρωτήσετε όμως 
γενικά όσους συνεργαστήκαμε σε έργα,  θα σας πουν ότι δύο 
δημάρχους ξεχωρίζουν, τον Παπαδιονυσίου στο Γαλάτσι 
και τον Βάρσο στην Κηφισιά.

- Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε;
Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα «φρου φρου και τα αρώματα».  

Θέλουν ανθρώπους στη διοίκηση που να τους νοιάζονται 
πραγματικά.  Εγώ αγαπώ τους συνανθρώπους μου γιατί με 
αυτούς συνυπάρχω. Ζω για τη ζωή και είμαι συνειδητοποι-
ημένα περαστικός από αυτή. Ξέρω ότι υπάρχει τέλος.  Ζω 
με πάθος κι ας κάνω και λάθη.

- Έχετε κάποια αγαπημένη ανάμνηση σε παγκάκι;
Ένα αισθηματάκι όταν ήμουν νεαρός. Σε παγκάκι του 

Κεφαλαρίου.

Οι ολοσέλιδες παρουσιάσεις των υποψηφίων Δημάρχων 
Κηφισιάς στις πρώτες σελίδες των τοπικών εφημερίδων, δη-
μοσιεύσεις οι οποίες πρέπει να κοστίζουν σημαντικά ποσά, 
και οι εντυπωσιακές, και κατά συνέπεια πολυέξοδες παρου-
σιάσεις υποψηφίων, μας προβληματίζει και μας ανησυχεί 
συγχρόνως, όπως λογικά πρέπει να προβληματίζει όλους 
τους πολίτες, διότι όποιος ξοδεύει περισσότερα χρήματα από 
ό,τι χρειάζεται για ενημέρωση του κοινού, δημιουργεί εύλογα 
ερωτηματικά, αν η προσδοκία είναι να του «επιστραφούν» 
με κάποιο τρόπο αν κερδίσει τις εκλογές. Προς ενημέρωσή 
σας, ο Νίκος Αναγνωστάτος, αν εκλεγεί Δήμαρχος, μόνο 
υπηρεσίες φιλοδοξεί να προσφέρει, χωρίς καμιά άλλη 
προσδοκία και για τον λόγο τούτο τα έξοδά του θα περιοριστούν 
στην ενημέρωση των δημοτών και μόνο!!!

Η πεποίθησή μου περιορίζεται στην άποψη ότι οι ψηφο-
φόροι πολίτες του Δήμου, οφείλουν να επιλέξουν τον πλέον 
άξιο και κατάλληλο για Δήμαρχο, έτσι ώστε να προσδοκούν 
την επίλυση των προβλημάτων της πόλης και των δικών τους, 
που να μπορεί να αναδείξει μια όμορφη και λειτουργική πόλη 
με ικανοποιημένους δημότες. 

Τα κριτήρια των πολιτών, πέραν της τυχόν προσωπικής 
γνωριμίας και εκτίμησης, είναι η ιστορία του καθενός, με τα 

Οι πολυέξοδες 
ολοσέλιδες
δημοσιεύσεις
και οι 
πανάκριβες 
εντυπωσιακές 
παρουσιάσεις 
υποψηφίων 
Δημάρχων... 

Δημιουργούν εύλογα 
ερωτηματικά!!!

έργα και τη συμπεριφορά του στην προηγούμενη θητεία 
του στον Δήμο ως Δημοτικός Σύμβουλος και τα τυχόν αξι-
ώματα που υπηρέτησε. Εννοείται ότι θα είναι πάρα πολύ 
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να πετύχει κανείς ως Δήμαρχος, 
χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον Δήμο.    

Ο Νίκος Αναγνωστάτος, που είναι επικεφαλής του 
Συνδυασμού μας «Νέα Λαμπρή Εποχή» για την Κηφισιά, 
έχει όλα τα προσόντα, την απαιτούμενη εμπειρία περί τα 
δημοτικά, από την 12ετή αψεγάδιαστη παρουσία του στον 
Δήμο Κηφισιάς ως Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος, θα είναι ο ιδεώ-
δης Δήμαρχος για την Κηφισιά, τη Ν. Ερυθραία και Εκάλη, 
αλλά και την πολυμάθειά του, που μπορεί και ξέρει πώς να 
αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα και να αναδείξει τον Δήμο 
όπως όλοι ονειρευόμαστε, σε μια Νέα Λαμπρή Εποχή!

Εμπιστευτείτε τον!!! Εμπιστευτείτε μας!!!
Γρήγορα θα ανακοινωθούν τα πρώτα ονόματα Υποψη-

φίων Δημοτικών Συμβούλων.
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** Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Τ ην τελευταία δεκαετία έχουμε ραγδαίες τεχνολογι-
κές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της 

λεγόμενης, τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι 
τεχνολογικές αυτές εξελίξεις παγκοσμίως αφορούν κυρίως 
την καινοτομία, τις νέες ψηφιακές πολιτικές αλλά και την 
τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει άραγε όμως πρακτική 
εφαρμογή αυτών των σαρωτικών βιομηχανικών 
εξελίξεων στην καθημερινή ζωή των κατοίκων μίας 
πόλης; Ας το θέσουμε και λίγο αλλιώς, μπορούν οι δή-
μοι να λειτουργήσουν υπέρ της βελτίωσης της ζωής των 
κατοίκων τους; 

Μία πρώτη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα των έξυπνων πόλεων (smart 
cities). 

Τι είναι όμως οι έξυπνες πόλεις; 
Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις έξυπνες πόλεις ως 

εκείνες που κάνουν εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας 
για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους 
κατοίκους τους με στόχο να γίνουν πιο ανθεκτικές, πιο 
βιώσιμες, πιο αποτελεσματικές και παραγωγικές. Η συ-
στηματική τους συγκρότηση στο πλαίσιο της 4ης Βιο-
μηχανικής Επανάστασης μπορεί να φέρει θεαματικές 
αλλαγές στην καθημερινότητα και να διευκολύνουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών τους. 

Μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζαμε μία σειρά από συνθήκες. 

Κεντρική παράμετρος των έξυπνων πόλεων σε 
σχέση με την τεχνολογία και την καινοτομία είναι 
η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e - government), η 
οποία εφαρμόζεται στις περισσότερες πόλεις του 
Δυτικού Κόσμου. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια 
κερδίζει σταθερά έδαφος και στη χώρα μας. 

Βασικός στόχος της είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, 
η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η 
μείωση των εξόδων και η ενίσχυση φυσικά της διαφάνειας. 

Σε αυτούς τους στόχους, δεν πρέπει να παραλείψουμε 
να προσθέσουμε και τους περιβαλλοντικούς στόχους 
όπως για παράδειγμα τη μείωση της χρήσης χαρτιού και 
των πλαστικών. 

Όπως όλοι κατανοούμε οι παραπάνω αρχές είναι 
εξαιρετικά ωφέλιμες για μια σύγχρονη πόλη.

Είναι όμως τελικά εφαρμόσιμες στην χώρα μας; 
Φυσικά.

Και μάλιστα στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, θα ήταν το καλύτερο να ξεκινήσει άμεσα μία 

ευρεία εφαρμογή πολιτικών ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης. 

Σε κάποιους Δήμους της χώρας μας, όπως για παρά-
δειγμα τα Τρίκαλα αυτό αποτελεί ήδη μία πραγματικότητα.

Έτσι, θα μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε και στον δικό 
μας Δήμο, έργα που θα εξυπηρετούσαν τους παραπάνω 
στόχους, όπως Διευθύνσεις Ψηφιακών Υπηρεσιών και 
Αυτοματοποιημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δημοτών. 

Παράλληλα, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε πύλες 
δεδομένων που θα ενισχύουν τη διαφάνεια αλλά και 
θα επιτρέπουν την άμεση και γρήγορη παρακολούθηση 
έργων, όπως για παράδειγμα, η πορεία ολοκλήρωσης των 
τεχνικών έργων και η εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε  να εφαρμόσουμε 
τη λογοδοσία, να ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή των 
δημοτών στα τοπικά δρώμενα της περιοχής μας, αλλά 
και να διευκολύνουμε τις καθημερινές συναλλαγές τους. 

Συμπληρωματικά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
και δυνατότητες έξυπνης στάθμευσης (smart parking), 
διαχείρισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και δια-
χείρισης της αποκομιδής απορριμμάτων.

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην πρόοδο και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Την ίδια στιγμή απο-
τελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη της πόλης 
μας στην χορεία των τεχνολογικά προηγμένων Πόλεων 
που «αφουγκράζονται» τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Οι σχετικές προκλήσεις είναι μπροστά μας. Ο 
Δήμος Κηφισιάς με το δυναμικό των κατοίκων του, 
έχει την δυνατότητα αυτή.

Αρκεί τη δυνατότητα αυτή να  την έχει και η επό-
μενη Δημοτική Αρχή.

** Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι Δικηγόρος και 
Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ 

 Της ΜΑΡΘΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στο πλαίσιο των διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπι-
στημίου του Δήμου Κηφισιάς, είχαμε τη τιμή και χαρά να 
ακούσουμε την ομιλία του Αναστάσιου - Ιωάννη Μεταξά, 
ομότιμου καθηγητού της Πολιτικής Επιστήμης και ιδρυτή 
του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικού μέλους της 
Ευρωπαϊκής Διεπιστημονικής Ακαδημίας, με θέμα  «Ο 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ - Διάλεξη στο King’s College».

Επί δύο σχεδόν ώρες και χωρίς καμία σημείωση ο Καθη-
γητής μας καθήλωσε όλους και μας έφερε ακόμα πιο κοντά 
στον Αλεξανδρινό ποιητή.

Στη φωτογραφία η δημοτική σύμβουλος Μαρία - Χριστίνα 
Τσιάμα, ο Αναστάσιος - Ιωάννης Μεταξάς, Λία Βαλάτα, ο 
δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος και η Λίλα Παπα-
δημητρίου

Ο πολιτικός Καβάφης

 Της ΜΑΡΘΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επισκεπτόμαστε συχνά τα μουσεία του κόσμου για να 
θαυμάσουμε τα εκθέματά τους. Σπάνια προσέχουμε τα κτίρια 
που τα στεγάζουν. Κι όμως, τυχαίνει να είναι κάποια από 
τα ωραιότερα και διασημότερα κτίρια του κόσμου. Σε αυτά 
τα κτίρια μας ξενάγησε ο αρχιτέκτων Λαζαρής Ζαούσσης  
στην ομιλία του στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή 
στην Κηφισιά (Κασσαβέτη 18). Στις φωτογραφίες, αριστερά 
ο Λαζαρής Ζαούσσης, δεξιά επάνω το Βρετανικό Μουσείο 
στο Λονδίνο που σχεδιάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα από 
τον Sir Robert Smirke και στεγάζει σήμερα τα γλυπτά της 
Ακρόπολής μας και κάτω το Μουσείο Ροντέν στο Παρίσι που 
σχεδιάστηκε το 1926 από τους Paul Cret και Jacques Greber.

Περίφημα μουσεία40 χρόνια 
Τροβαδούροι

Σαραντάρισαν οι «Τροβαδούροι Κηφισιάς» και 
το γιόρτασαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς, 
μέσα από μια ιστορία που είπε υπό τη  μορφή συ-
ναυλίας η Πηγή Λυκούδη, δώρο για τα γενέθλια 
του συλλόγου. Μαζί με την Πηγή Λυκούδη, στο 
τραγούδια ήταν η Γεωργία Αγγέλου και η Μα-
ρίνα Βολουδάκη, καθώς και οι μουσικοί Σταύρος 
Παργινός στο τσέλο - μαντολίνο και Δημήτρης 
Νάσσιος στην κιθάρα. Την εκδήλωση παρουσί-
ασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του συλλόγου,  
Φίλιππος Χίου.



1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 11

Α πό μικρή είχα ένα όνειρο. Να φτιάξω ένα σπίτι με 
βεράντα προστατευμένη από το βοριά κι εκεί να φυ-

τέψω μια ευγενική γλυτσίνια. Να τη βάλω στη γωνία της 
βεράντας. Να σκορπίζει τριγύρω το άρωμά της και να 
πλουταίνει τη φύση του Κηφισιώτικου σπιτιού μαζεύο-
ντας τις μέλισσες, που θα βρίσκουν τη βοσκή στα όμορφα 
λουλούδια της γλυτσίνιας.

Δεν το μαρτυρούσα σε κανένα για να μη με κοροϊδέψουν. 
Ουδέποτε όμως λησμονούσα την κρυφή μου επιθυμία 
να φτιάξω τη βεράντα με τη γλυτσίνια, όπως είχε κάνει ο 
παππούς μου στο σπίτι των Παρδαλαίων, στη γωνία της 
λεωφόρου Κηφισιάς με την οδό Σπάρτης. Μου άρεσαν 
πολύ τα μωβ λουλούδια της. 

Η γιαγιά μου απολάμβανε την ευγενική αρχοντιά της 
όμορφης γλυτσίνιας, που ήρθε στην Ελλάδα από την Ια-
πωνία, όπου πολύ την αγαπούν κι έκανε τους Αθηναίους 
και φυσικά και τους Κηφισιώτες να αγαπήσουν κι εκείνοι 
τα μεγάλα και μυρωδάτα λουλούδια της. Πώς θα ήταν 
δυνατόν οι Κηφισιώτες με την μεγάλη ανθοκηπουρική 
παράδοση να μην ερωτευθούν τα άνθη της γλυτσίνιας, 
που μοιάζουν με ολόκληρα τσαμπιά από σταφύλια, ενώ 
έχουν διακριτικό άρωμα και διαρκούν και πολλές ημέρες. 
Βόλευε τους Κηφισιώτες και το ότι ήταν αναρριχώμενη και 
μπορεί να φτάσει και στα εικοσιπέντε μέτρα ύψος, όπως 
έλεγε ο θείος μου, ο Γιώργος Κατσίμπας, ο κηπουρός. Τι 
ομορφότερο ντύσιμο για τα Κηφισιώτικα σπίτια από μία 
πανύψηλη γλυτσίνια, γεμάτη μυρωδάτα τσαμπιά από 
λουλούδια, πίστευε ο θείος.

Η Κηφισιά υπήρξε πάντα πόλη των λουλουδιών και η 
κοινωνική ζωή των ανθρώπων συχνά περιστρεφόταν γύρω 
από τους κήπους και τις ανθοκαλλιέργειες, δεδομένου ότι 
η κηπουρική και η ανθοκαλλιέργεια ήταν και σύνηθες 
επάγγελμα πολλών Κηφισιωτών. 

Η μητέρα μου, του γένους Κατσίμπα και με μάννα από 
το γένος Καλού, είχε δύο αδέλφια ανθοκηπουρούς. Τον 
λίγο μεγαλύτερο αδελφό της, τον Γιώργο Κατσίμπα, με 
τον οποίο ήταν πολύ δεμένη γιατί ορφάνεψαν μικρά, αλλά 
και τον άλλο της αδελφό τον Τάσο. Νομίζω ότι και οι δύο 
είχαν υπάρξει μαθητές του πολύ παλαιού και πασίγνωστου 
Κηφισιώτη κηπουρού, του Πέτρου Μουχλίδη.  

Ο πολυαγαπημένος μου θείος Γιώργος Κατσίμπας, ένας 
πολύ καλός άνθρωπος, θυμάμαι ότι είχε ένα περιβόλι κοντά 
στο σπίτι μας, στην Κοκκιναρά 3. Συχνά ερχόταν μετά τη 
δουλειά στο σπίτι μας κι έπινε καφέ με την αδελφή του και 
μητέρα μου. Ερχόταν με το ποδήλατο, επίσημο όχημα των 
περισσότερων κηπουρών με απαραίτητο φυσικά εξάρτημα 
το ζεμπίλι γεμάτο με τα εργαλεία της δουλειάς, το μικρό 
κλαδευτήρι, το μεγάλο, το σκαλιστήρι και όλα τα άλλα 

απαραίτητα στο πίσω μέρος του ποδήλατου. Το ζεμπίλι 
δεμένο πάνω στη σχάρα. Μια λοιπόν κι ο θείος ο Γιώρ-
γος κουβαλούσε πάντα και τα εργαλεία του μαζί, όποτε 
ερχόταν στο σπίτι μας για καφεδάκι με την αδελφή του, 
έριχνε και μια ματιά στο μικρό κηπάκι του σπιτιού μας. 
Ενώ τα φρόντιζε, όλο και κάτι μου έλεγε για τα λουλούδια. 
Ήμουν μαθήτρια τότε και γεμάτη περιέργεια όλο ρωτούσα 
να μαθαίνω πράγματα.

Δεν ξέρω πώς, κάποια ημέρα σκέφθηκα να ρωτήσω το 
θείο, πόσα χρήματα παίρνει από το σπίτι στην οδό Κοκ-
κιναρά για να φροντίζει τον κήπο. Αναρωτιόμουν αν τον 
έφθαναν τα λεφτά που έπαιρνε, γιατί είχε τέσσερα παιδιά, 
τρεις θυγατέρες κι ένα γιο. Το γιο του μάλιστα, τον είχε 
πάντα μαζί του στη δουλειά και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε 
κι εκείνος κηπουρός και καλός και μερακλής, ο γνωστός 
σε πολλούς ανθοκηπουρός Γιάννης Κατσίμπας.

Έμεινα άφωνη, όταν ο θείος μου είπε ότι από αυτό το 
περιβόλι δεν πληρώνεται, γιατί η ιδιοκτήτρια του υποσχέ-
θηκε πως «θα του αφήσει το σπίτι». Τότε του απήντησα, 
αν και ήμουν μικρή, ότι θα έπρεπε να του κάνει ένα χαρτί 
που να γράφει ότι του αφήνει το σπίτι, γιατί δεν μπορούσα 
να φανταστώ πώς θα του κληροδοτούσε το σπίτι εκείνη 
που τόσα χρόνια που της δούλευε, δεν του είχε ψήσει ούτε 
έναν καφέ….

Το όνειρο της γλυτσίνιας και 
ο ανθοκηπουρός Γιώργος Κατσίμπας

 Γράφει η ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ - ΝΟΜΙΚΟΥ

Ο θείος στενοχωρήθηκε μαζί μου, γιατί πίστευε ότι 
ήμουν υπερβολική, αφού η συγκεκριμένη κυρία «ήταν 
της εκκλησίας» και ψέματα δεν θα του έλεγε. 

«Νινή μου», όπως με αποκαλούσε, «οι άνθρωποι της 
εκκλησίας δεν λένε ψέματα». Τότε θυμήθηκα τη μάνα 
μου και τη γιαγιά μου που έλεγαν «Τον Γιώργο να τον 
αγαπάτε αλλά και να τον λυπάσθε γιατί, με την καλοσύνη 
του, πιστεύει τα πάντα και οι επιτήδειοι τον κοροϊδεύουν».  

Και τα χρόνια πέρναγαν… Και ο θείος χρήματα για τον 
κόπο του δεν έπαιρνε. Και ούτε σπίτι έπαιρνε. Μόνον υπο-
σχέσεις. Μία μέρα, μεγαλώνοντας αποφάσισα να πάω να 
γνωρίσω την κυρία της εκκλησίας, που ο θείος μου τόσα 
χρόνια της δούλευε δωρεάν. Δεν την βρήκα. Ξαναπέρασα. 
Δεν την βρήκα. Ξαναπήγα. Τίποτα. Κάποια μέρα στάθηκα 
τυχερή και την βρήκα που ήταν στον κήπο.

Μια γυναίκα ψηλή και αδύνατη. Μαυριδερή. Μου έμοιασε 
σαν την μάγισσα του Καρόλου Ντίκενς, που ψάχνει τη σκούπα 
της για να πετάξει στα σύννεφα. Την κοίταξα καλά καλά και 
έφυγα. Τι να πω με την μάγισσα… Φεύγοντας σκέφθηκα 
«αυτή η γυναίκα θα αφήσει το σπίτι στον μπάρμπα μου, 
τον Γιώργο, τον Κατσίμπα. Θα εκτιμήσει τα τόσα χρόνια 
εργασίας και θα τον πληρώσει. Αν είναι δυνατόν… Δεν 
υπάρχει περίπτωση».

Τελικά ο θείος έφυγε από τη ζωή και δεν πήρε ούτε 
μισθούς, αλλά ούτε και σπίτι. Το μόνο πράγμα που τον 
συνόδευσε στον ουρανό ήταν η αγάπη των παιδιών του 
και η εκτίμηση των συμπολιτών του για την τιμιότητα και 
την καλοσύνη του.

Η «μάγισσα» λοιπόν, που λέγαμε, μία ημέρα πριν ο 
αδελφός της μάνας μου βγει στη σύνταξη, έγραψε το σπίτι 
κι όλα όσα είχε σε ένα μοναστήρι της Πάρνηθας. Ο θείος 
μου ο Γιώργος έμεινε με τις υποσχέσεις και η ξερακιανή 
και μαυριδερή εργοδότριά του, φόρτωσε τον αδελφό της 
όπως και όλη της την περιουσία πάνω στη σκούπα της και 
την κουβάλησε μαζί με τον αδελφό της στο μοναστήρι, στην 
Πάρνηθα. Το απίστευτο είναι ότι δεν επέτρεψε και στον 
αδελφό της,  ο οποίος εργαζόταν για πολλά χρόνια στην 
πλατεία Πλατάνου να κατέβει και να πιει  ένα κατοσταράκι 
στην πλατεία χαιρετώντας τους παλιούς Κηφισιώτες φίλους 
του, για να μην τύχει ο θείος μου και τον συναντήσει και 
του ζητήσει τα δεδουλευμένα.

Γυρνώντας στην αρχή της ιστορίας και στο όνειρό μου να 
φτιάξω σπίτι με βεράντα και μία γλυτσίνια στη γωνιά, σαν 
φτιάξαμε με το σύντροφό μου το σπίτι μας στην Κηφισιά, 
ο εξάδελφός μου Γιάννης Κατσίμπας, γιος του θείου μου 
Γιώργου, προσεφέρθη να μου φτιάξει τον κήπο και να μου 
τον κάνει δώρο. Έτσι έγινε. Ήρθαμε λοιπόν για μερικές 
ημέρες από την επαρχία, όπου τότε εργαζόταν ο άντρας 
μου, να δούμε το σπίτι και τον κήπο. 

Ωραίο τον είχε κάνει τον κήπο ο ξάδερφός μου, ο Γιάγκος, 
όπως τον έλεγε με αγάπη η μάνα μου. Είχε βάλει πασχαλιές, 
σπυριές, μία κλαίουσα και όσα θα μπορούσε και θα έπρεπε 
να έχει ένας Κηφισιώτικος κήπος. Αλλά γλυτσίνια πουθενά. 
Μόνο μια βουκαμβίλια στο παράθυρο της κρεβατοκάμαρας 
μπροστά. Αν είχα μπροστά μου το Γιάννη, θα τον σκότωνα 
εκείνη την στιγμή. Μου ήρθε κεραμίδα. 

Ο σύζυγός μου ενθουσιάστηκε. Κυκλαδίτης βλέπεις κι 
είναι συνηθισμένοι στα νησιά στις βουκαμβίλιες. Εξάλλου 
και στην Κηφισιά, τη βουκαμβίλια την έφεραν οι νησιώτες, 
που εργάζονταν τα καλοκαίρια στα νταμάρια της Πεντέλης, 
αν και δεν είμαι σίγουρη γι’ αυτό, μόνον ο αγαπητός Κώστας 
Δροσινός θα το γνωρίζει.

Η ιστορία της βουκαμβίλιας αντί της γλυτσίνιας, είναι 
κάτι που ποτέ δεν ξεπέρασα. Είπα αρχικά ότι σαν θα γυ-
ρίσω στην Κηφισιά μόνιμα, θα την ξεπατώσω και θα βάλω 
μία γλυτσίνια. Αλλά δεν βαριέσαι. Τίποτα δεν μπόρεσα 
να κάνω. Έριξα χλωρίνη. Έριξα ξύδι, έριξα βραστό νερό, 
έριξα και ακουαφόρτε. Τίποτα. Είναι φυτό πολύ άγριο και 
ανθεκτικό. Η βουκαμβίλια στέκει εκεί και με κοροϊδεύει.  

Το όνειρό μου έμεινε ανεκπλήρωτο. Και το κακό είναι 
ότι η βουκαμβίλια με την κοροϊδία της μου θυμίζει και 
την κοροϊδία  της «θρησκευόμενης εύπορης κυρίας», η 
οποία τόσα χρόνια κορόιδευε το θείο μου το Γιώργο ότι 
θα τον πληρώσει με το σπίτι και στο τέλος του έφαγε και 
τα μεροκάματα.
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ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ-ΣΠΥΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΓΟΓΟΣ, Δ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ): ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΑΛΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑ - ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΩΡ. ΣΥΛ. Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΝΙΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΑΤΣΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΕΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Τ ο αδιαχώρητο έγινε στην πρώτη 
προεκλογική συγκέντρωση του 

πρώην Δημάρχου, Νίκου Χιωτάκη, το 
πρωί της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου. 
Παρόλο που η αίθουσα του Politia 
Tenniς Club και γενικά όλο το συγκρό-
τημα θεωρούνται από τα μεγαλύτερα 
συνεδριακά κέντρα της περιοχής, για 
τη συγκεκριμένη εκδήλωση αποδεί-
χτηκαν μικρά. Εκατοντάδες συμπο-
λίτες μας όρθιοι, αφού δεν βρήκαν 
μία από τις 400 θέσεις να καθίσουν, 
βρίσκονταν στους διαδρόμους και την 
κεντρική είσοδο του κέντρου, με τις 
συζητήσεις να επικεντρώνονται στο 
μέλλον του Δήμου.

Ο πατέρας Χρήστος Κυριακόπουλος 
ευλόγησε την πίτα του συνδυασμού 
«+εργαζόμαστε για την πόλη της 
καρδιά μας», στην οποία επικεφα-
λής είναι ο πρώην δήμαρχος. Με 
δυναμισμό και σιγουριά ο Νίκος 
Χιωτάκης παρουσίασε τους λόγους 
για τους οποίους διεκδικεί και πάλι 
τον Δήμο. Εστίασε στο γεγονός ότι δεν 
πρέπει να χαθεί άλλη μια δημαρχιακή 
περίοδος κατηγορώντας για απραξία 
τη σημερινή διοίκηση, ενώ ανέφερε 
ότι η ήττα στις προηγούμενες εκλογές 
οφείλεται σε συκοφαντίες προσωπικά 
εναντίον του αλλά και γενικά κατά 
της παράταξής του.

Στη συγκέντρωση υπήρχε ένας 
παλμός που έλειπε από τις προεκλο-
γικές συγκεντρώσεις του συνδυασμού 
κατά την προηγούμενη προεκλογική 

περίοδο, τότε που ίσως η νίκη φάνταζε 
αναμενόμενη.  

Πολλά τα πρόσωπα που ασχολού-
νται με τα κοινά είτε ενεργά, είτε από 
τα παρασκήνια στην πρώτη «παρά-
σταση νίκης» του συνδυασμού. 
Ελάχιστοι από αυτούς θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν ως παρατηρητές. 
Δεν έδειχναν ότι πήγαν απλώς να 
δούνε τη δυναμική του υποψήφιου 
δημάρχου αλλά φαινόταν ότι πήγαν 
να δηλώσουν την υποστήριξή τους. 

Ο Νίκος Χιωτάκης, αντιλαμβανό-
μενος τον παλμό νίκης, μίλησε για 
δημιουργική ανατροπή της σημερινής 
κατάστασης και ξεκίνησε την ομιλία 
του με μία προτροπή:

 «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για 
να διασφαλίσουμε ότι στις προσεχείς 
αυτοδιοικητικές εκλογές θα προκύ-
ψει μια νέα Δημοτική Αρχή, που θα 
μπορεί να εγγυηθεί την αναπτυξιακή 
επανεκκίνηση των προαστίων μας 

και τη βελτίωση της ζωής των συ-
μπολιτών μας».

Συνεχίζοντας είπε:
«Στο δικό μας σχέδιο, ο Δήμος 

μας, η Εκάλη, η Νέα Ερυθραία και 
η Κηφισιά, θέλουμε να είναι το πιο 
καθαρό προάστιο της Αττικής, πρω-

ταθλητής στην ανακύκλωση και 
πρωταγωνιστής στην  Κυκλική 
οικονομία. Θέλουμε να είμαστε ο 
πιο πράσινος Δήμος της χώρας. Να 
διαφυλάξουμε τον προαστιακό μας 
χαρακτήρα, χωρίς να υποβαθμίσουμε 
την αξία των περιουσιών των συ-
μπολιτών μας. Θέλουμε να ζούμε σε 
προάστια που θα είναι φωτεινά και 
ασφαλή. Να διασφαλίσουμε μέσα 
από τις παρεμβάσεις και τα έργα μας 
τη βελτίωση των κυκλοφορια-
κών συνθηκών, να οργανώσουμε 
καλύτερα τη στάθμευση, να δια-
μορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο 
και ρεαλιστικό σχέδιο βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας με σεβασμό 
στα άτομα με προβλήματα κίνησης. 
Θέλουμε να είμαστε Δήμος που θα 
αναδεικνύει τον αθλητισμό και τον 

εργασίες για την πόλη της καρδιάς μας

Τα 51 πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου
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ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΑΛΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑ - ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΞΩΡ. ΣΥΛ. Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΝΙΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΑΤΣΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΕΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΓΙΟΓΚΑ
ΜΑΞΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΡΑΒΕΑ  ΜΑΡΙΑ: πρ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΙΑΤΡΟΣ - ΩΡΛ
ΜΕΤΑΞΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΜΟΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΠΟΖΟΣ ΠΑΝΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΙΜΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ: ΙΑΤΡΟΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΟΥΜ: ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΜΑΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: ΔΙΚΑΣΤΗΣ  -  ΕΦΕΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΣΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΡΗΓΑΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ: ΙΑΤΡΟΣ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

πολιτισμό, ως τα ιστορικά στοιχεία της δικής του 
ταυτότητας. Να είμαστε Δήμος της ανθρωπιάς, της 
ζεστής αγκαλιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
για όλους. Στηρίζοντας στην πράξη αυτούς που 
έχουν ανάγκη, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι λίγοι.  
Θέλουμε ο Δήμος Κηφισιάς να είναι Δήμος της νέας 
γενιάς. Θέλουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
όλες τις δυνατότητες και όλα τα προγράμματα που 
υπάρχουν, για να δημιουργήσουμε στην πόλη 
μας περισσότερες θέσεις εργασίας. Να αξιοποι-

εργασίες για την πόλη της καρδιάς μας+

ήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ως 
τόπος και να τα μετατρέψουμε σε ευκαιρίες 
για δουλειές. Τέλος, θέτουμε ως προτεραιότητα, 
να αυξήσουμε την περιουσία της πόλης και 
των συμπολιτών μας. Κι αυτό θα γίνει με νέα 

έργα που θα εκτελεστούν , με νέες υποδομές που 
θα προσθέσουμε σε αυτές που ήδη υπάρχουν, τις 
οποίες θα αναβαθμίσουμε».

Η δυναμική παρουσία του Νίκου Χιωτάκη 
τονίστηκε από την προβολή ενός ολιγόλεπτου 
βίντεο με έργα της δικής του Δημοτικής Αρχής 
αλλά και της παρουσίας του σε όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία είναι μέλος ως 
εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.  

Στο τέλος της ομιλίας του πρώην Δημάρχου ο 
δημοσιογράφος Σπύρος Λάμπρου παρουσίασε 
τους 51 πρώτους υποψηφίους δημοτικός συμβού-
λους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο 
του συνδυασμού  «+εργαζόμαστε για την πόλη της 
καρδιάς μας».  Πολλοί από την «παλιά φουρνιά», 
μερικοί από «μεταγραφές» αλλά και πολλοί νέοι.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και υποψήφιος Βουλευτής της Β’ Αθηνών δυτικού 
τομέα της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Καλο-
γερόπουλος, ο πρώην Υπουργός και υποψήφιος 
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Αθη-
νών βόρειου τομέα κ. Γιάννης Παπαθανασίου, 
οι υποψήφιου Βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία 
στη Β’ Αθηνών βόρειου τομέα κ.κ. Ιωάννα Κα-
λαντζάκου – Τσατσαρώνη, Βασίλης Ξυπολυτάς, 
Νίκος Κωστόπουλος, Νίκος Ρωμανός, καθώς και 
ο ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης της 
ΑΣΟΕΕ, Γιώργος Χιώτης.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία 
τους οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Πάνος Ραυτόπουλος, Δημήτρης Λιανός, Καλλιόπη 
Αλεξανδρίδη – Πάστρα, Ευγενία Παπαδήμα κα-
θώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων 
και φορέων της πόλης μας.

Τα 51 πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου
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• Στον πολιτικό σας λόγο αναφέρεστε στην ανατροπή 
που θέλετε να κάνετε στο Δήμο. Τι ακριβώς εννοείτε;   

Η πόλη μου (Κηφισιά - Ν. Ερυθραία - Εκάλη) έχει 
πολλά φυσικά χαρίσματα και άπλετες φυσικές ομορφιές, 
βρίσκεται όμως πολύ πίσω από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις 
όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό, στην τεχνολογία, στην 
τεχνογνωσία, στην κατάρτιση και στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών.  Όλα  τα προηγούμενα είναι αποτέλεσμα παλιών 
κατεστημένων αντιλήψεων τα τελευταία 17 χρόνια. Εμείς 
ερχόμαστε να ταράξουμε το καθεστώς εξουσίας των Θω-
μάκου - Χιωτάκη. Αυτό θα γίνει από νέους ανθρώπους με 
κύρος, έντιμους και άφθαρτους, με γνώσεις και εμπειρίες 
μέσα από το χώρο της εργασίας τους αλλά και από τη 
συμμετοχή τους στα κοινά.

• Ποιες καταστάσεις λιμνάζουν; Ποιοι δεν αφήνουν 
το Δήμο να πάει μπροστά, έστω ένα βήμα πάρα πέρα, 
όπως λέτε; 

Δεν μπορεί ο Δήμος μας να διοικείται με παρωχημέ-
νες διχαστικές και μικροπολιτικές αντιλήψεις, με την 
ύπαρξη αδιαφανών μηχανισμών και με ιδιοκτησιακή 
αντίληψη της εξουσίας. Πρέπει να σταματήσει το αί-
σθημα της αδικίας που φωλιάζει στις 

ψυχές των κατοίκων μιας κοινότ ητας εναν τίον 
της άλ λης και αυτό γίνεται με τη δίκαιη αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων όλων των κοινοτήτων.                                                                                                                                     
Η νοοτροπία και η φιλοσοφία των αιρετών εκπροσώ-
πων ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι επάγγελμα με 
βρίσκει αντίθετο. 

• Ποιος ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 
σύγχρονες ανάγκες όπως λέτε;

Πιστεύω ότι ο Δήμος σήμερα είναι το καταφύ-
γιο του δημότη για κάθε πρόβλημα. Είναι θεσμός 
προστασίας και συμπαράστασης σε κάθε κάτοικο 
από την άσχημη οικονομική συγκυρία και κοινω-
νική αναλγησία που έπληξε πλούσιους και φτωχούς.                                                                                                                               
Ο Δήμος δεν πρέπει να χάσει το ανθρώπινο πρόσωπό 
του προς όλους.

• Μήπως κι εσείς όπως άλλοι Δήμαρχοι μέχρι 
σήμερα πιάσετε την καρέκλα και η αλαζονεία κυρι-
εύσει τον χαρακτήρα σας;

Για μένα δεν υπάρχει καρέκλα. Ασχολούμαι με τα κοινά 
πολλά χρόνια, πάντα με αίσθημα ευθύνης, καθήκοντος 
και εξυπηρέτησης του πολίτη. Θα βρίσκομαι καθημερινά 
στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Η δουλειά μας είναι να 
είμαστε κοντά στον συμπολίτη μας και όχι στα γραφεία. 
Οι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
θα πρέπει να είναι ΑΜΕΣΕΣ.

• Τι θα κάνετε με τα προβλήματα εγκληματικότητας 
και παραβατικότητας; Οι πολίτες ανησυχούν, έχουμε 
καθημερινά κρούσματα κλοπών και δολοφονιών.

Ένα από τα μελήματά μου, που με βασανίζουν πάρα πολύ, 
είναι η ασφάλεια της πόλης μου και των πολιτών. Πρέπει ο 
Δήμος να συνδράμει ουσιαστικά και όχι στα λόγια σε αυτόν 
τον τομέα, με τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφάλειας, 
Αστυνομία – Προστασία του Πολίτη- ενίσχυση του αστυ-
νομικού τμήματος με προσωπικό - οχήματα - περιπόλους. 
Θα υπάρξει μόνιμη διαρκής επιτροπή ασφαλείας, αποτε-
λούμενη από αιρετούς, υπαλλήλους και αστυνομικούς.

• Σας έχει απασχολήσει καθόλου η ασχήμια της πόλης, 
παρ’ όλη τη φυσική ομορφιά της;

Με απασχολεί πολύ η αισθητική της πόλης μου (Κη-
φισιάς - Ν. Ερυθραίας - Εκάλης). Δεν είναι δυνατόν μια 
πόλη, που ο Θεός της έδωσε τόσα φυσικά χαρίσματα, να 
την έχουμε παραμελημένη. Αυτή η αισθητική αναρχία 
που υπάρχει, σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση του 
οδοστρώματος, με την έλλειψη καθαριότητας και φωτι-
σμού, η έλλειψη πεζοδρομίων  και το κυκλοφοριακό χάος 
πρέπει να σταματήσουν. 

• Τι θα κάνετε τον τομέα του πολιτισμού και του 
αθλητισμού; 

Δε θα συνεχίσουμε την τακτική των πολυέξοδων και 
κακόγουστων εκδηλώσεων. Η ΑΛΑΣΚΑ μόλις άρχισε 
να επισκευάζεται παραμονές εκλογών. Επί 17 χρόνια 
ήταν μνημείο ανικανότητας και διαπλοκής.  Δεν υπάρ-
χουν ανοικτά και κλειστά θέατρα όπως και χώροι πολ-
λαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων. Επίσης η Βίλλα 
Κώνστα χρειάζεται αναδιαμόρφωση και ανακαίνιση.   

Ο υπΟψΗφΙΟΣ ΔΗμΑΡχΟΣ ΚΗφΙΣΙΑΣ - Ν. ΕΡυθΡΑΙΑΣ - ΕΚΑλΗΣ, μΑΝΩλΗΣ ΚΟυΡμΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ «ΚΗφΙΣΙΑ»

Η θέση μας είναι στο πλευρό του δημότη 
και όχι στα γραφεία

Δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι, ανοικτοί ή κλειστοί, που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αθλούμενης νεολαίας σε 
Κηφισιά, Ν. Ερυθραία και Εκάλη. Στο ΖΗΡΙΝΕΙΟ υπάρχει 
πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, με την έλλειψη του ταρτάν. 
Τα δέκα εκατομμύρια από την Περιφέρεια για το τρίγωνο 
Φραγκοπούλου παραλίγο να χαθούν και κάθονται παγωμένα. 
Οι σημερινοί  αθλητικοί χώροι χρειάζονται αποδυτήρια, 
τουαλέτες, σκεπαστές κερκίδες, καθίσματα, βαψίματα και 
αθλητικό υλικό.                                                                                       

• Τι θα κάνετε με το μεγάλο πρόβλημα της καθαρι-
ότητας;                                                                                                 

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να σχε-
διάσουν, να βρουν νέες τεχνολογίες και τρόπους για την 
αποκομιδή  των απορριμμάτων και να τοποθετήσουν οδο-
καθαριστές και επιστάτες καθαριότητας σε όλες τις γειτονιές. 
Πρέπει να βελτιώσουμε την καθαριότητα με σύγχρονες 
μεθόδους και συστήματα. Προώθηση της ανακύκλωσης, 
λιπασματοποίηση - κομποστοποίηση, συνεχής εκπαίδευση 
– ενημέρωση των πολιτών.

• Τι γίνεται με τα σχολεία; 
Πράγματι τα σχολεία μας αντιμετώπιζαν και αντιμετωπί-

ζουν πολλά προβλήματα. Γίνονται καθημερινές αναγκαίες 
βελτιώσεις αλλά δεν επαρκούν. Πρέπει τα σχολεία μας να 
αποκτήσουν ομοιομορφία στο επίπεδο των υποδομών, 
όπως ενιαίο εκπαιδευτικό υλικό, εξοπλισμό, διαδραστικούς  
πινάκες κλπ . Πρέπει να γίνονται διαρκείς οικοδομικές και 
τεχνικές επεμβάσεις στα κτίρια και όχι ένα μόνο μήνα το 
καλοκαίρι. Ολοκλήρωση των εργασιών του 1ου Δημοτικού 
Ν. Ερυθραίας. Διαχωρισμός του 2ου από το 3ο Δημοτικό 
σχολείο Ν. Ερυθραίας. Ανέγερση του 9ου Δημοτικού σχο-
λείου και 10ου Νηπιαγωγείου Ν. Κηφισιάς είναι από τις 
άμεσες προτεραιότητες.

• Τι γίνεται με το νερό της Ν. Ερυθραίας;
Άμεση προτεραιότητά μας, η αντικατάσταση ολόκληρου 

του δικτύου ύδρευσης από τον Αμίαντο. Πάνω απ’ όλα η 
υγεία των κατοίκων.

ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Ο συνδυασμός «Η πόλη μου» με επικεφαλής τον 

ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΡΜΑΔΙΑ θα ξεκινήσει την περιο-

δεία στις 11.00 π.μ. από την διασταύρωση Αχαρνών 

και 1ης Μάη μέσα στις γειτονιές των Εργατικών 

Πολυκατοικιών συζητώντας με τους κατοίκους 

και καταγράφοντας τα γνωστά προβλήματα της 

περιοχής. Τέλος  θα καταλήξει για ένα καφέ στο 

κεντρικό καφενείο της περιοχής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΡΤΙΟΥ 

Στις 9.30 π.μ. ο επικεφαλής του συνδυασμού ΜΑ-

ΝΩΛΗΣ ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ μαζί με υποψηφίους συμ-

βούλους  θα εκκλησιαστεί στον Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου 

των Εργατικών Πολυκατοικιών  και στη συνέχεια 

θα κάνουν περιοδεία στις γειτονιές όπου θα καταλή-

ξουν για καφέ στο κεντρικό  καφενείο της περιοχής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Στις 11.00 π.μ. ο επικεφαλής του συνδυασμού 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ μαζί με υποψηφίους 

συμβούλους  θα περιοδεύσει στην Λαϊκή Αγορά 

των Εργατικών Πολυκατοικιών  και  με μια επαφή 

με τον κόσμο της περιοχής.

Για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ θα ακολουθήσουν οι 

παρακάτω περιοδείες.

• Σαββάτο 9  Μαρτίου στην ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ

• Σαββάτο 16  Μαρτίου στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

• Σαββάτο 23  Μαρτίου στην Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

• Κυριακή 31  Μαρτίου στην ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ
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Το πρώτο πρατήριο «ΕΒΓΑ»

Τ ο πρώτο πρατήριο ΕΒΓΑ, του Αλέκου Παππά, 
άνοιξε στη Ν. Ερυθραία το 1939. Το μα-

γαζί βρισκόταν στη λεωφόρο Βενιζέλου, στην 
κεντρική στάση των λεωφορείων, απέναντι 
από εκεί που βρίσκεται σήμερα το κατάστημα 
οπτικών ΤΥΡΟΣ.  

Μπροστά από το πρατήριο του Παππά υπήρχε το 
περίπτερο του Βαγγέλη Σαμψών. Δίπλα και προς τα 
αριστερά του πρατηρίου ήταν το μαγαζί με τα υδραυ-
λικά του Χρ. Αμβράζη (Μαντζουρέκα), στη συνέχεια 

αναμνησεισ απο την παλια ν. ερυθραια • Για να θυμουνται οι παλιοι και να μαθαινουν οι νεοτεροι

Τα πρώτα μαγαζιά της Νέας Ερυθραίας (μέρος Β΄)

 Γράφει ο 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ*

Δεξιά βλέπουμε το «πρατήριο ΕΒΓΑ» 
του Αλέκου Παππά μαζί με την κόρη του Αφροδίτη. 

Στο τραπεζάκι κάθεται ο Νίκος Σοβαντζής.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 

η πρώτη παγωτομηχανή, με παγωτό χωνάκι, 
ήρθε στο μαγαζί του κυρ - Αλέκου. 

Τη βλέπουμε στην αεριστερή φωτογραφία, 
όπου στα αριστερά είναι η κόρη του Αφροδίτη, 

στη μέση η Δέσποινα Αφιονίδου και δίπλα 
η Καλλιόπη Μυλωνά - Αρβανίτη

* Ο Γιώργος Δημάκης 
γεννήθηκε στη Νέα Ερυθραία 
το 1949. Φοίτησε στο Λύκειο 
Κηφισιάς και στη συνέχεια στο 
ΤΕΙ Αθηνών ως Ηλεκτρονι-
κός. Εργάσθηκε 30 χρόνια 
στην ΕΡΤ, στο Κ.Ε. Υμηττού.

πώς κόλλησε το παρατσούκλι «πλαστήρας» στον κυρ - Νίκο

Υπάρχει ιστορία για το πώς κόλλησε  το παρατσούκλι «Πλαστήρας» στον 
κυρ Νίκο. Τα δύο αδέρφια Αλέκος και Νίκος Παππάς ήλθαν από την Λαμία 
το 1932 και εγκαταστάθηκαν στη Ν. Ερυθραία. Τα πρώτα χρόνια ο Νίκος δού-
λευε στα λατομεία του Διονύσου. Μία ημέρα από κάποια αστοχία ένα τεράστιο 
κομμάτι μαρμάρου ξέφυγε από τις ράγες πού μεταφερόταν και ήταν έτοιμο 
να πλακώσει τους εργάτες που δούλευαν εκεί. Έπεσε όμως στην αντίληψη 
του κυρ Νίκου, ο οποίος πηδώντας πρόλαβε να τους ειδοποιήσει και έτσι να 
τους σώσει. Επειδή την εποχή εκείνη ο Στρατηγός Πλαστήρας ήταν ιδιαίτερα 
δημοφιλής στον λαό, οι διασωθέντες εργάτες του φώναζαν μας έσωσες όπως ο 
Πλαστήρας τους  Έλληνες και έτσι από τότε οι Ερυθραιώτες ξέχασαν το επίθετο 
Παππάς και έμεινε το Πλαστήρας. 

Στη φωτογραφία, 
ο Βαγγέλης Παππάς, 
γιος του Νίκου Παππά, 
του Πλαστήρα, όπως τον 
ήξεραν οι Ερυθραιώτες, 
επί τω έργω. Βοηθάει 
τον πατέρα του να δώσει 
γάλα και γιαούρτια. 
Πόσα παιδιά στην Ερυ-
θραία μεγάλωσαν με το 
γάλα του Πλαστήρα, που 
τόσο απλόχερα έσβηνε 
τα βερεσέδια

Δύο φωτογραφίες από τον ίδιο τόπο και το ίδιο σημείο με διαφορά 81 χρόνων... Αριστερά: 1937. Οδός 20 αριθμ. 6... 
Έτσι ονομαζόταν η σημερινή οδός Γρηγορίου Ε΄ που περνάει μπροστά από την πρώτη εκκλησία της Ν. Ερυθραίας την Ευαγ-
γελίστρια. Το οινοπαντοπωλείο του Γιάννη Αγουρίδα που άνοιξε το 1935. Καθισμένος ο ιδιοκτήτης Γιάννης Αγουρίδας με 
το απαραίτητο γραμμόφωνο στο τραπέζι. Πίσω του στα αριστερά ο γιος του Κώστας, δίπλα στον Κώστα με το τσιγάρο στο 
στόμα ο Δημήτρης Μυλωνάς (γείτονας του Αγουρίδα που είχε αργότερα το γνωστό ξυλάδικο, που υπάρχει ακόμη μέχρι και 
σήμερα στην γωνία Γρηγορίου Ε΄ και Πατριάρχου Ιωακείμ ,το διατηρούν οι γιοι του Γιάννης και Βαγγέλης). Στα αριστερά 
της φωτογραφίας η κόρη του Δημήτρη Μυλωνά, Χρύσα Μυλωνά - Αλεξάκη...

Δεξιά, το ίδιο οίκημα όπως είναι σήμερα (Γρηγορίου Ε ,́ αρ. 6) όπου μένει η κόρη του Γιάννη Αγουρίδα, Δέσποινα Αγου-
ρίδα - Παπαθανασίου.

το πρατήριο άρτου του Πατράνη και δίπλα στη γωνία 
(Ν. Πλαστήρα και Ελ. Βενιζέλου), στον ίδιο χώρο ήταν 
το μανάβικο του Στέλιου Μαρτάκη και το κρεοπωλείο 
του Αρμένη. 

Από την άλλη πλευρά του πρατηρίου, προς τα δεξιά, 
βρισκόταν το μαγαζί με τα κεραμικά του Παναγιώτη 
Μαρνέζου, δίπλα το σπίτι του γιατρού Κοζώνη, κατόπιν 
το ηλεκτρολογείο του Τάκη Σταματελόπουλου και στη 
συνέχεια το μανάβικο του Μάρκου Κατσάφαρου στην 
γωνία το χρωματοπωλείο του Βαλαλάκη και μπροστά 
του το περίπτερο του Κατσαντώνη. 

Συνέχεια, στην άλλη γωνία, το φαρμακείο του Γερο-
ντέλη, δίπλα το μανάβικο του Γιάννου, στη συνέχεια 
το σπίτι του Μουσουρέλη και δίπλα το σανοπωλείο 
του Γκίκα.

Επιστρέφοντας να πούμε ότι το πρώτο τηλέφωνο πού 
μπήκε στην αγορά της Ερυθραίας ήταν στο πρατήριο 
του κυρ Αλέκου Παππά και το δεύτερο στο βενζινάδικο 
του Κοντοδήμα.

Το πρώτο 
οινοπαντοπωλείο 
στη Νέα Ερυθραία
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ατενίζοντας
το μέλλον
 Με τη ΡΕΝΑ ΣΙΛΕΛΗ renasileli@yahoo.gr | 210 8070268

αστρολογικές προβλέψεις

Φ ίλοι ο Φεβρουάριος μας αποχαιρέτισε με... μικρές 
απώλειες. Προς το τέλος μας τα χάλασε λίγο. Και με 

τα καιρικά φαινόμενα και με σεισμούς δεξιά και αριστερά. 
Ο Μάρτης όμως δεν θα είναι τόσο… τρυφερός μαζί μας. 
Γδάρτης και παλουκοκαύτης με όλης τη σημασία της λέ-
ξης. Και σε θέματα καιρικών φαινομένων και στη Βουλή 
αναταραχές και στους δρόμους επεισόδια ποικίλης ύλης. 
Ένα οικονομικό σκάνδαλο βαριάς μορφής θα συμβαίνει 
συνέχεια από 2/3/19 μέχρι 26/3/19 όσο προσπαθούν να 
το σκεπάζουν αυτό θα δυναμώνει ώσπου στο τέλος θα 
εκραγεί και θα παρασύρει κόσμο και κοσμάκη πολιτικό.

ΚΡΙΟΣ: Η πανσέληνος στις 21 φαίνεται να σας επηρε-
άζει, ειδικά εσάς του πρώτου 10ημέρου. Σας κάνει ευερέ-
θιστους και να θέλετε να δημιουργήσετε καυγάδες προς 
πάσα κατεύθυνση. 

ΤΑΥΡΟΣ: Στις 11 κάτι που περιμένατε από καιρό θα σας 
έρθει ως δώρο εξ ουρανού. Ευνοείστε και οικονομικά. Η 
χρονιά του Χοίρου έχει να σας δώσει και κάποιο περιου-
σιακό από τρίτους.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μη παγώνετε συναισθήματα.  Ο μήνας αυτός 
ευνοεί αρκετές μετακινήσεις και ίσως και κάποιο ταξίδι 
πιο μακριά. Ένα τσεκ απ που φοβόσαστε να κάνετε, τελικά 
γίνεται και έχει καλό αποτέλεσμα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Προσπαθήστε να βάλετε τάξη στη ζωή 
σας, γιατί απ ότι φαίνεται επικρατεί χάος στις σχέσεις σας. 
Ειδικά η πανσέληνος στις 21 φέρνει πολλές ανακατατάξεις 
σε θέματα σπιτιού. Ωστόσο οικονομικά υπάρχει... αφθονία.

ΛΕΟΝΤΑΣ: Αξιοποιήστε γνωριμίες. Σε εποχές ισχνών 
αγελάδων ελέγξτε ποιους βάζετε δίπλα σας. Η πανσέληνος 
στις 21 φέρνει μια νομική διαπραγμάτευση με καλό μελ-
λοντικό αποτέλεσμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οικονομική άνοδος, πιθανός γάμος ή μια 
σχέση ζωής για τους... εκ γενετής εργένηδες. Θα χαρείτε 
πολύ με συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, με άτομα από 
το παρελθόν.

ΖΥΓΟΣ: Η πανσέληνος στις 21 στις 0,9 μοίρες του Ζυγού, 
ίσως σας ταλαιπωρήσει ψυχολογικά και δημιουργήσει 
φοβίες για πράγματα που δεν θα γίνουν. Γενικά βάλλονται 
οι σχέσεις αυτή την περίοδο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Φανείτε προσεκτικοί στη διαχείριση των 
οικονομικών σας. Αποφύγετε τις υπερβολές. Ένα ηλικιω-
μένο πρόσωπο από την οικογένειά σας, μάλλον άνδρας,  
χρήζει αυτή την εβδομάδα της ιδιαίτερης προσοχής σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Από τα τυχερά παιδιά των άστρων. Ο Δίας 
στον Τοξότη θα δώσει πολλά οφέλη και εμπνεύσεις που 
θα οδηγήσουν σε κέρδη. Ευκαιρίες για διασκέδαση και 
ταξίδι στο εξωτερικό μετά την άνοιξη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κάποια κοινωνική πρόσκληση αυτό το 
διάστημα θα δώσει μια πρόταση εργασίας. Φροντίστε να 
την αξιοποιήσετε. Να είσθε ανοιχτοί σε καλέσματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Πιστέψτε στον εαυτό σας και παλέψτε για 
να πετύχετε τους στόχους σας. Η πανσέληνος στις 21 φέρνει 
κάποιο νέο για ένα ταξίδι και συγχρόνως μια είδηση που 
περιμένατε για ένα δικαστήριο.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ήλιος μέχρι τις 20 παραμένει στους Ιχθύες 
μαζί με το Ερμή και απογειώνει σε θέματα εμπνεύσεων για 
δουλειά. Παίρνετε χρήματα  και δέχεστε και ανέλπιστα δώρα. 

Κ οιτάζω, διαβάζω, ζηλεύω.  Ξαναβρί-
σκονται σε ταβέρνες οι συμμαθητές 

των τοπικών Γυμνασίων της δεκαετίας 
του '80. Διασκεδάζουν, ξαναζωντανεύουν 
τις αναμνήσεις τους. Πολύ νέοι για μένα, 
δεν υπάρχει λόγος να πάω εκεί μαζί τους. 
Αρκετούς γνωρίζω, αλλά τους γνώρισα 
πρόσφατα. 

Το ίδιο ισχύει για εκείνους της γενιάς 
μου. Δεν έχω αναμνήσεις της μαθητικής 
ηλικίας να μοιράσω μαζί τους. Σε άλλους 
τόπους και με άλλα πρόσωπα πέρασα τα 
νεανικά μου χρόνια, μοιράζοντας μαζί 
τους τα όνειρά μας. Βρίσκονται όμως μα-
κριά από μένα. Ούτε με αυτούς μπορώ να 
μοιράζομαι νεανικές αναμνήσεις. Τέτοιες 
αναμνήσεις τις ζω στη μοναξιά μου και μου 
προκαλούν μόνο νοσταλγία. Νοσταλγία που 
σε πιάνει ξαφνικά, χωρίς αιτία. Χάνεσαι 
απελπισμένος. 

Το γνωρίζω, μονάχα το Παρελθόν και 
το Παρόν μαζί μπορούν να προσφέρουν τη 
δυνατότητα και το άνοιγμα σε ένα Μέλλον. 
Δυστυχώς όμως μόνο το Πρόσφατο Παρελ-
θόν μου ανήκει εδώ. Πραγματικός είναι ο 
κίνδυνος να μπερδέψω, λόγω νοσταλγίας,  

Cappuccino με κανέλα

το Μέλλον με την Ουτοπία.    
Πέρασε πολύς καιρός από τότε 

που έγραφα κάτι στην εφημερίδα 
αυτή εκφράζοντας την άποψή μου 
πάνω σε διάφορα επίκαιρα θέματα 
που αφορούν το Μέλλον  της πό-
λης μας. Βέβαια δεν συχνάζω στα 
καφενεία για να διασταυρώσω εάν 
αυτό που σκέπτομαι συμβαδίζει με 
την άποψη της πλειοψηφίας των 
συμπολιτών μου, μάλλον όχι. Η 
κοινή λογική συνεπώς θα έλεγε να 
μην ανακατευτώ, μόνο μπελάδες 
θα βρω. Τι έχω να κερδίσω;  Μόνο 
αρνητικές αντιδράσεις θα αντιμετω-
πίσω.  Άστους να λένε και να κάνουν 
ό,τι θέλουν. Κάτσε στη γωνίτσα σου 
και απολάμβανε την ησυχία σου. Το 
μακρινό μου Παρελθόν μου, όμως, 
δεν με αφήνει ήσυχο.

Αρκετοί, κοιτάζοντας το Μέλλον, 
μιλάνε για την Κηφισιά ως πόλο 
τουριστικής έλξης με προβολή του 
κέντρου και των διατηρητέων της πό-
λης μας. Ακούγοντας αυτά προκύπτει 
μια εύλογη απορία: είναι ποτέ δυνατό 
να υποστηρίζει κανείς ότι ο ξένος 
τουρίστας θα επιλέξει ως προορισμό 
διακοπών μια πόλη  που δεν του 
προσφέρει παρά μπαράκια, αμέτρητα 
και, είναι αλήθεια, επαύλεις, μερικές 
όντως γραφικές και με ιστορική αξία, 
όλες όμως μην προσβάσιμες λόγω 
ιδιοκτησίας; Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
παντού, και στην ίδια την Ελλάδα, 
δεκάδες τόποι πολύ πιο ονομαστοί 
και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πώς  

στο Μέλλον να έρθουν οι τουρίστες 
εδώ,  λοιπόν;    

Είναι η τοποθεσία της Κηφισιάς 
που πρέπει να προβάλλουμε. Μετά, 
αφού έρθει εδώ ο ξένος τουρίστας θα 
ανακαλύψει τις ομορφιές της. Το παν 
είναι να βρούμε το κλειδί για να τον 
προσελκύσουμε.  Εάν προσθέσουμε 
ότι με τις τελευταίες συγκοινωνιακές 
υποδομές (μετρό, Αττική οδός π.χ.) 
είναι άνετη η πρόσβαση στους αρ-
χαιολογικούς χώρους της Αθήνας, 
της Επιδαύρου, των Μυκηνών και 
των Δελφών, αλλά και στο Δαφνί και 
στην Ελευσίνα, καταλαβαίνουμε το 
μεγάλο προνόμιο που έχει η πόλη 
μας χάρη στη γεωγραφική της θέση. 
Αυτό το προνόμιο πρέπει να εκμε-
ταλλευτούμε.   

Και μαζί μια χαρτογράφηση εναλ-
λακτικών διαδρομών της βορειο-
ανατολικής Αττικής (Ραμνούνδα, 
Βαρνάβας και Γραμματικό, Αρχαία 
Αφίδνη), τα εξωκλήσια της Πεντέλης 
και της Πάρνηθας, τα περίχωρα της 
λίμνης Μαραθώνα, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην ανάπτυξη ποιοτικού 
τουρισμού στην πόλη μας. Αναφέρω 
αυτά όχι απλώς για να πάω κόντρα 
σε κάποιους, αλλά γιατί το πιστεύω 
βαθιά εδώ και καιρό.

Ένα μείγμα μακρινού, προσφάτου 
Παρελθόντος μου με το Παρόν με 
άνοιγμα στο Μέλλον. 

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΒΙΑΝΕΛΛΟ 

Αναμνήσεις

Σημαντικές οι συνεργασίες του Δήμου Κηφισιάς στον 
τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για νέους 
αλλά και μεγαλύτερους, που οργανώνονται από τον  
Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Αγοράς Εργασίας, 
Πολιτικής Προστασίας και Φροντίδας Ηλικιωμένων 
του Δήμου, Ευάγγελο Αυλήτη. 

 Για τη σημασία  της διακόσμησης και στην επαγ-
γελματική μας ζωή θα έχουμε την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούμε   μέσα από τη δράση του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΦΕ 
την  την Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. στον Χώρο 
Τέχνης ΙΣΟΓΕΙΟ by Menta Café, Αγίου Δημητρίου 14 
στην Κηφισιά.

Ιδέες θα προσφέρουν οι ομιλητές: Τζίνα Δελλασούδα,  
εικαστικός, Γιώργος Φωτόπουλος και Νάντια Μητροκα-
νέλου της πλατφόρμας House ID και Ηλίας Καραντωνίου, 
interior designer.

 Την Πέμπτη 14 Μαρτίου, στις 7.00 μ.μ.,  στο Politia 
Tennis Club θα ξεχωρίσουν και θα βραβευτούν δύο από 
τις ιδέες που αναπτύχθηκαν μέσα από τα επιχειρηματικά 

εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη χρονιά 
στον Δήμο σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

Η αξιολόγηση θα βασιστεί την καινοτομία και πρω-
τοτυπία της ιδέας, στο κατά πόσο το προϊόν καλύπτει 
ανάγκες της αγοράς και στην ωριμότητα του σχεδίου.

Ήδη κάποιες από τις ομάδες έχουν διακριθεί με τις 
συμμετοχές του σε άλλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας. 

Την υλοποίηση του Προγράμματος επόπτευε η Διεύ-
θυνση Προγραμματισμού Επιχειρηματικότητας, Οργά-
νωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κηφισιάς, υπό τον 
αρμόδιο  Αντιδήμαρχο Βαγγέλη Αυλήτη με τη συνδρομή 
της εταιρίας Prisma Συμβουλευτική.

 Στις επιχειρήσεις από τη μαθητική ηλικία και 
το 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς συμμετέχει ακόμα μία φορά στην 
έκθεση μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων, στο Mall 
Αμαρουσίου, την Παρασκευή 1η Μαρτίου, με υπεύθυνη 
καθηγήτρια την οικονομολόγο, Δήμητρα Σουλτάτη. 

Το  περίπτερο της Εράν music Α.Ε. του 3ου ΓΕΛ Κη-
φισιάς θα βρίσκεται στο Επίπεδο 0, Νο. 9.

Η επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο
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 Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ

Σ΄ ένα απλό γραμματόσημο ταξιδεύει 
τώρα στα πέρατα της οικουμένης η θρυ-
λική μορφή του ηρωικού ηπειρώτη   νέου, 
που απελευθέρωσε την αγαπημένη μας 
Μακεδονία,  ενός πολύ εύπορου και όμορ-
φου αρχοντόπουλου με την κυπαρισσένια 
κορμοστασιά της νιότης του φορώντας στον 
ντουλαμά του επάνω  το σταυρό στο μέρος 
της καρδιάς να συμβολίζει τη βαθιά Χρι-
στιανική του Πίστη.

Με την ψυχή του ελεύθερη, πετάει τώρα 
στις τέσσερεις ηπείρους του πλανήτη μας 
και με την ταπεινότητα κα τη θυσία και  
των άλλων μεγάλων πεσόντων ηρώων της 
Πατρίδας μας, μας οδηγεί στα μονοπάτια του 
μεγαλείου της Ελληνικής ψυχής.

Ο Παύλος, ο χρυσός εύελπις  του 1866 στο 
σαν  «ανάκτορο» πατρικό του σπίτι -γωνία 
Πανεπιστημίου και Αμερικής- εγκατέλειψε 

την κοινωνία της Αθήνας καθώς και κάθε 
σκέψη για μια κοσμοπολίτικη καλοπέραση 
στη λάμψη της τότε Αθήνας  του 19ου αιώνα. 
Έτσι, μια νύχτα του Αυγούστου το 1904, 
αφού φίλησε την τρισαγαπημένη συζυγό του 
Ναταλία -κόρη του μετέπειτα Πρωθυπουρ-
γού της Ελλάδας Στέφανου Δραγούμη- και 
τα λατρευτά του δύο μικρά του παιδιά που 

κοιμόνταν βαθιά στα κρεβατάκια τους, 
άφησε  το απλό και απέριττο εξοχικό 
του σπίτι της Κηφισιάς και ξεκίνησε 
για το πολύ μεγάλο του όνειρο.

Αυτός ήταν ο καλόκαρδος, γενναίος 
μεγάλος πατριώτης  Ανθυπολοχαγός 
Παύλος  Μελάς που με το ψευδώνυμο 
«Καπετάν Μίκης Ζέζας» ξεχύθηκε να 
ελευθερώσει τη σκλαβωμένη Μακε-
δονία  μας και με τον ηρωικό του θά-
νατο πέρασε κι αυτός στο Πάνθεο των 
μεγάλων ηρώων της  Πατρίδας μας.

Κάθε γραμματόσημο κουβαλάει και μια ιστορία. Για αυτό εξάλλου έγιναν 
και γραμματόσημα. Αυτές τις ιστορίες μας καλεί η Κηφισιώτισσα συγγραφέας 
Αγγελική Βαρελά να θυμηθούμε.  Για τα γραμματόσημα που σιγά σιγά χάνονται 
όσο η παραδοσιακή αλληλογραφία δίνει τη θέση της στην ηλεκτρονική.

ΚΑΘΕ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

παύλος μελάς

 Επιμέλεια: ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 Σε ένα σκοτεινό δάσος ξεκινάει το τελευταίο της 
βιβλίο η Αλεξάνδρα Μπελεγράτη, με τίτλο «Το σκοτεινό 
δάσος», που κάνει αντίθεση με το φωτεινό εξώφυλλο και 
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πηγή. Από το σκοτάδι  στο 
φως θέλει να βγει και η ηρωίδα της, η οποία ξαναβρίσκει 
τις αισθήσεις της σε ένα φωτεινό νοσοκομείο. Η μνήμη 
θα ακολουθήσει αρκετά αργότερα τις αισθήσεις αλλά συ-
νέχεια θα νιώθει ότι κάτι λείπει. Η ιστορία εκτυλίσσεται 
σε ένα μέλλον που διαγράφεται κάθε άλλο παρά φωτεινό.  
Μετά τον τελευταίο Παγκόσμιο Πόλεμο που έγινε για τις 
θρησκείες, όλες οι θρησκείες έχουν απαγορευτεί και οι 
άνθρωποι έχουν χωριστεί σε αυτούς που έχουν δικαίωμα 
να ζουν στη Μητρόπολη, απολαμβάνοντας ό,τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία 
και στους άλλους που ζουν στις Κάστες. Η συγγραφέας στήνει έναν κόσμο όπως θα 
μπορούσε ίσως κάποια στιγμή να καταντήσει, προειδοποιώντας για το πού μπορεί 
να οδηγήσει η άρνηση όλης της «παλιάς γνώσης» η άρνηση της ιστορίας.

 Εάν κάθεστε μπροστά στην τηλεόραση δεν θα έχετε 
την ευκαιρία να διαβάσετε το τελευταίο βιβλίο του Μάκη 
Τσίτα, που απευθύνεται σε νεαρούς αναγνώστες, με τίτλο 
«Μπροστά στην τηλεόραση» και κυκλοφορεί από τις 
Εκδόσεις Ψυχογιός. Μπορείτε όμως να την κλείσετε και 
να ανοίξετε το βιβλίο. Εξάλλου σε κάθε σελίδα του υπάρχει 
μια οθόνη τηλεόρασης, εξαιρετικά εικονογραφημένη από 

την Ανδριάννα Ρούσσου, αφού 
όλη η οικογένεια του νεαρού 
ήρωα είναι μαγεμένοι από 
τη νέα τους τηλεόραση με την 
τεράστια οθόνη και δεν την 
κλείνουν ποτέ. Με μαεστρία ο 
συγγραφέας οδηγεί τους ανα-
γνώστες του από τον θαυμασμό 
στο πόσο ωραία περνάς μπρο-
στά σε μια μεγάλη οθόνη που 
δείχνει μαγικά πράγματα, στη 
διαπίστωση στο πόσα μπορείς 
να χάσεις όταν αφήνεις να σε 
μαγέψει μια οθόνη.

 «Τα χελιδόνια του χειμώνα» του Νίκου Κυ-
ριαζή φιλοξενήθηκαν στον βιβλιοφιλικό χώρο του 
βιβλιοπωλείου «Σπόρος», το πραγματικά χειμωνιάτικο 
απόγευμα της Τρίτης 5 Φεβρουαρίου. Ενώ η βροχή έξω 
δυνάμωνε, ο κόσμος άκουγε συνεπαρμένος τη διήγηση 
του συγγραφέα για μια καταδίωξη στο Γράμμο και στο 
Βίτσι, στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου.

Το βιβλίο αποτελεί το τρίτο της τριλογίας που κατα-
γράφει την περίοδο 1949 -1949 και ξεκινάει με το βιβλίο 
«Άννα Σικελιανού», συνεχίζει με το «Ο έρωτας στα χρό-

νια του πολέμου» και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. 
Ανάμεσα στους ήρωες του βιβλίου ο Κώστας Κυριαζής, 
πατέρας του συγγραφέα, πολεμικός ανταποκριτής την 
εποχή εκείνη, όπου ο συγγραφέας θυμάται και κατα-
γράφει γεγονότα που του έχει διηγηθεί ο πατέρας του. 
Σκληρές οι περιγραφές του πολέμου, ρομαντισμός και 
έρωτας στις προσωπικές ιστορίες.

Στην παρουσίαση του βιβλίου η Έρικα Αθανασίου, η 
οποία παρουσίασε τον συγγραφέα και εστίασε περισσό-
τερο στη μυθοπλασία του βιβλίου.   Παρέμβαση έκανε 
και η δημοσιογράφος, Νίνα Βλάχου, η οποία γνώριζε 
προσωπικά τους γονείς του συγγραφέα.

 Ραγίζει ο χρόνος;  Στην ποιητική 
συλλογή του Θάνου Τσάμπρα «Ραγι-
σμένος Χρόνος», που κυκλοφορεί από 
την  Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, 
ραγίζει για να μας επιτρέψει να δούμε 
ανάμεσα από εξαιρετικούς στίχους διά-
φορες μορφές του χρόνου και της ζωής. 

Ο Θάνος Τσάμπρας έχει γράψει σε-
νάρια για τον κινηματογράφο και την 
τηλεόραση, την οποία υπηρέτησε από 
διάφορες θέσεις για πολλά χρόνια.  

Η ιδιότητά του ως παππούς τον οδή-
γησε πρόσφατα και στην έκδοση από 
τις εκδόσεις Iason Books του τρυφερού 
παιδικού βιβλίου «Ο Πρασινόφτερος 
και ο Κoκκινολαίμης». 

Αγαπημένο του ποίημα από τη συλλογή 
το εξαιρετικό ποίημα «Ο Ηθοποιός». Δύ-
σκολο να ξεχωρίσεις κάποιο. Εμείς όμως 
για λόγους αισιοδοξίας και προτροπής 
προς διαφόρους διαλέξαμε το «Μπορώ».

Όταν φοβάμαι, ελπίζω,
όταν ελπίζω, μπορώ.
Τον εαυτό μου κακίζω,
όταν ολιγωρώ.

Όταν γνωρίζεις, αντέχεις,
όταν αντέχεις μπορείς.
Προορισμό όταν έχεις,
τη διαδρομή θα τη βρεις.

Όποιοι μπορούν ν' αγαπάνε
και να πιστέψουν μπορούν.
Όσοι πιστεύουν, τολμάνε
κι όσοι τολμούν, κατακτούν.
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Νεότατη στα ογδονταδύο της χρόνια η 
«Χορωδία Κηφισιάς 1937», γιόρτασε την 
έλευση του 2019 με μια κεφάτη εκδή-
λωση την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 
το βράδυ, στο κέντρο «Σαλματάνης». 

Την πίτα ευλόγησε ο πάτερ Σέργιος 
από την Αγία Τριάδα, ενώ τον κόσμο 
καλωσόριζε η πρόεδρος Δέσποινα Βα-
νταλή, η οποία βρήκε  και το φλουρί 

της πίτας στο κομμάτι του συλλόγου, 
που έκοψε ο μαέστρος του συλλόγου, 
Χαράλαμπος Μιχαηλίδης.

Η ανταπόκριση του κόσμου μεγάλη, 
που αποδεικνύει την αγάπη στο  έργο 
της χορωδίας, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει ούτε μια καρέκλα στο κέντρο 
άδεια.

Παρόντες εκπρόσωποι του Δήμου, 

πρόεδροι συλλόγων, ενώ ο δήμαρχος 
Γιώργος Θωμάκος, που δεν μπόρεσε 
να παρευρεθεί, έστειλε μήνυμα, όπου 
ευχόταν στον σύλλογο για τη νέα χρονιά 
και υποσχόταν τη γρήγορη παροχή 
έδρας στη βίλα Κουτούπη.

Η βραδιά εξελίχτηκε σε μια ζεστή, 
φιλική ατμόσφαιρα, όπου το κέφι κυ-
ριαρχούσε.

Κεφάτη στα... 82 της η Χορωδία Κηφισιάς 1937
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www.alfaantiques.com

Ιωάννης Γ. Σούρπης
Κ α ρ δ ι ο λ ό γ ο ς

Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 
Α΄ Νοσοκομείου ΙΚΑ
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΥΠΕΡΗΧΟΙ (TRIPLEX) ΚΑΡΔΙΑΣ  HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 24h

Δέχεται καθημερινά 17:00-20:00 με ραντεβού
Κολοκοτρώνη 6 

Τηλ.: 210 62.33.245 | Κιν.: 6947 842938
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΕΚΤΕΣ
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• ΠΛΗΡΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
για όλες τις ηλικίες  

(ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

• ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ - ΓΛΑΥΚΩΜΑ

• ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ με LASER 
για διόρθωση ΜΥΩΠΙΑΣ, 

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

• ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
της ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ 

με LASER και ΕΝΔΟΦΑΚΟΥΣ

• ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ
και ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 

με ΕΝΕΣΕΙΣ Anti-VEGF

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 339, 
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ, 1ος Όροφος

ΤΗΛ/FAX: 210 6251600
ΚΙΝ: 6944 386075

 info@hatzipanagiotou.gr 
www.hatzipanagiotou.gr 

Λάζαρος 
Χατζηπαναγιώτου
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
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Καθηγήτρια
απόφοιτη γερμανικού 

πανεπιστημίου
ΕΞΕΤΑΣΤΡΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

με πολυετή εμπειρία
παραδίδει μαθήματα όλων 

των επιπέδων & IB Diploma

Τη λ . :  6 9 4 4  7 7 9 8 0 3

ΑΝΑΛΑΜβΑΝω ΔΙΑΝΟΜή 
ΕΝΤύπωΝ

στα βόρεια προάστια
Τηλ.: 6948 486355
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Τιμές λογικές

Ροΐδη Στυλιανή MD
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικός Συνεργάτης 
Νοσ. «Αλεξάνδρα»
Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

Κολοκοτρώνη 6, 145 62 Κηφισιά 
Τ/F. 210 8019212 - M. 6937074404

E. s_roidi@hotmail.com

Προσφέρουμε πλήρη υποστήριξη 
στα Μαθηματικά & Οικονομικά με 
την μορφή ιδιαίτερου μαθήματος 
στον χώρο σας.

 International Baccalaureate® (ΙΒ)
 SAT® Testing Program
 SAT® Subject Tests
 AP & BC Courses
 ACT® Testing Program
 Πανελλαδικές Εξετάσεις 
 Μαθήματα σε φοιτητές 

μαθηματικών, στατιστικής 
και Οικονομικών Σχολών

 Διπλωματικές Εργασίες 
Οικονομικών Τμημάτων (ΑΣΟΕE, 
ΠΑΠΕΙ, ΠΑΝΤΕΙΟ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)

 Applied Econometric Analysis 
Using Stata, R, SPSS, Eviews

Η διδασκαλία των συστημάτων 
IB, SAT, ACT, AP, BC 

γίνεται εξολοκλήρου στην 
Αγγλική γλώσσα.

Προετοιμασία υπεύθυνη 
που εγγυάται την επιτυχία.

Πληροφορίες: 6987 159190
www.mathcourses.gr

Ιδιαίτερα Μαθήματα Μαθηματικών & Οικονομικών
www.mathcourses.gr ΑγΟΡΕΣ • ΠωΛΗΣΕίΣ 

ΕΠίΣΚΕΥΕΣ • ΣΥΝΤΗΡΗΣΕίΣ
μεγάλες προσφορές 
σε όλα μας τα είδη

αντίκες · έπιπλα · χαλιά · φωτιστικά
είδη δώρων & διακόσμησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. 
ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 265 | 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τ: 210 8083473 

Κ.: 6977 325925 | 6944362992
dstamataris@hotmail.com

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 8072584 | 6944 384094 

ΤΙΜΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
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Διανομή 
εντύπων
στα Βόρεια 
προάστια


ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ

Τηλ.: 6972 455356
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Τατοΐου 90 Κηφισιά
Τηλ.: 210 6203054

w w w . z a c k s . g r

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ 

ΕΠΙΠΛΩΝ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ & ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 
ΛΟΥΣΤΡΑ | ΨΑΘΑ

Βάρναλη 37
www.CostasPanagopoulos.gr

Τηλ. & Fax: 210 6205456 
Κιν.: 6979 840931

www.ibfnow.com

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
Μ. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Ν. ΚΟΖΩΝΗΣ

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 - Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
ΤΗΛ.: 210 80.00.221 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7.30 - 15.00

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Πωλείται διώροφο σπίτι, κοντά στην Ερέτρια, 

175 τ.μ. σε χτήμα 1,65 στρέμματα,  δεντροφυτεμένο.  
Το σπίτι διαθέτει ηλιακό θερμοσίφωνα και air 
condition σε κάθε δωμάτιο, ενώ οι βεράντες είναι 
εξοπλισμένες με τέντες.  Υπάρχει δυνατότητα για 
ανεξαρτητοποίηση των δύο ορόφων μεταξύ τους.

Το χτήμα διαθέτει σιντριβάνι με καταρράχτη, 
μπάρμπεκιου, πηγάδι, εκκλησία, καθώς και ξε-
χωριστό κτίσμα 45 τ.μ.

Όλα μαζί δίνονται στην τιμή των 150.000 ευρώ 
(συζητήσιμη).

Τηλ. 210 6913604, μετά τις 3.00 μ.μ.
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Εξακολουθούμε 
να κερδίζουμε 
τις εντυπώσεις  
των καλοφαγάδων 
και των φίλων 
της αυθεντικής 
ταβέρνας

Λ. Κηφισίας 311 
& Π. Τσαλδάρη 43, Κηφισιά
210 62.54.072 | 6971 790 018
www. katsarina.gr | katsarina@hol.gr

Απόφοιτοι δέκα ετών από σχολεία της 
Κηφισιάς έδωσαν ένα από τα καθιερωμένα 
χορευτικά ραντεβού τους το Σάββατο 17 
Φεβρουαρίου, σε κέντρο της Πολιτείας. 
«Θυμάσαι;» είναι το σύνθημα των ραντε-
βού και πραγματικά θυμήθηκαν πολλά 
μέσα από εικόνες που προβάλλονταν 
τόσο από παλιότερες προσωπικές φω-
τογραφίες, όσο και από διαφημίσεις και 
άλλα που χαρακτήριζαν τις γενιές που 
τέλειωσαν το σχολείο μεταξύ του 1975 
και του 1985. Διοργανωτής και ψυχή 
της εκδήλωσης, ο περίφημος DJ Logo 
Gogo, με τους υπέροχους ήχους του μαζί 
με άλλους συνδιοργανωτές στη μουσική 
και στο πάρτυ.

Το μήνυμα «Μην περιμένεις επανά-
σταση από μια γενιά που δεν φλερτάρει» 
ένιωσε να δικαιώνει τους περισσότε-
ρους που φλέρταραν και συνεχίζουν να 
φλερτάρουν, τώρα όμως πια περισσότερο 
με την εξουσία, αφού πολλοί από τους 
παρευρισκόμενους είναι είτε δημοτικοί 
σύμβουλοι, είτε υποψήφιοι στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Παρών και ο δήμαρχος 
Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος, ο πρώην 
δήμαρχος Βασίλης Βάρσος, οι υποψήφιοι 
δήμαρχοι Σάντυ Πατρινού και Γιώρ-
γος Παπαδόπουλος, αντιδήμαρχοι και 
δημοτικοί σύμβουλοι. Οι περισσότερες 
αντιπαλότητες είχαν μπει στην άκρη, 
αποδεικνύοντας ότι ο χορός ενώνει.  
Άνθρωποι που ίσως μέρα και έξω από 
το γιορτινό κλίμα θα δυσκολεύονταν να 
ανταλλάξουν μια καλημέρα, έδωσαν τα 
χέρια και τσούγκρισαν τα ποτήρια τους. 
Στο κάτω κάτω όλοι για το καλό της πόλης, 
νοιάζονται! Και είναι σημαντικό ο τρόπος 
που θα καταγραφούν στην ιστορία της 
πόλης. Πως θα μπορούσαν να  εγγραφούν 
σε ένα μελλοντικό «Θυμάσαι;».

Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ '81

Θα μπορούσε κανείς να την χαρακτη-
ρίσει και προεκλογική συγκέντρωση αν 
περνούσε  το βράδυ της Παρασκευής 25 
Ιανουαρίου έξω από την «Κατσαρίνα» και 
έβλεπε μέσα καμιά 50αρια νοματαίους 
και στη μέση έναν τύπο να φωνάζει «Δή-
μαρχε εσύ δεν πλήρωσες τη συμμετοχή 
σου». Μετά από λίγο πάλι ο ίδιος τύπος 
να λέει σε άλλον «Νίκο εσύ σαν Δήμαρ-
χος θα πληρώσεις για τρεις». Δεν ήταν 
όμως προεκλογική συγκέντρωση αλλά 
οι συμμαθητές, οι οποίοι τελείωσαν το 
Λύκειο το 1981 και συναντήθηκαν, 38 
χρόνια μετά, στην όμορφη Κηφισιώτικη 
ταβέρνα του Μανώλη Διονυσιώτη.

Η τάξη του ’81 των δύο Λυκείων της 
Κηφισιάς, τότε γνωρίζονταν όλοι και 
δεν είχε ιδρυθεί ακόμη ιδρυθεί το 3ο 
Λύκειο, βρέθηκε και διασκέδασε αλλά 
δεν έλειψαν και τα ευτράπελα της βραδιάς.

«Όχι, εγώ θα γίνω δήμαρχος», φώναζε 

ο Νάσος Κομιανός στους δύο υποψηφίους δημάρχους 
και συμμαθητές του, τον Γιώργο Σκορδίλη και τον Νίκο 
Χιωτάκη, παρότι δεν σκοπεύει να κατεβεί ούτε για δη-
μοτικός σύμβουλος.

Το βράδυ πάντως της Παρασκευής, ψηφίστηκε παμ-
ψηφεί ότι με τους παλιούς συμμαθητές, με τους οποίους 

Τόπο στα νιάτα!

Επάνω, η τάξη του '81 με τον... μελλοντικό Δήμαρχο Νάσο 
Κομιανό. Δεξιά επάνω στιγμιότυπο από το πάρτι στην Πολιτεία 
και κάτω το reunion της τάξης του '80 στην «Κατσαρίνα»

έχεις μοιραστεί τόσα πολλά σε νεανική 
ηλικία, μπορείς να διασκεδάσεις σε κλίμα 
συντροφικότητας, έστω κι αν οι δεκαετίες 
έχουν περάσει.

ΟΙ ΗΡΕΜΟΙ «80άρηδες»

Πιο ήπιο θα μπορούσες να πεις ότι ήταν 
το κλίμα στους απόφοιτους της τάξης του 
'80, λόγω αρχαιότητας. Εκεί οι απόφοιτοι 
των δύο Λυκείων δεν έχουν κάποιον 
υποψήφιο Δήμαρχο αλλά βρίσκονται 
πίσω από τα γεγονότα. Παρ’ όλα αυτά 
την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, πάλι 
στην «Κατσαρίνα», το ιστορικό κουτούκι 
της Κηφισιάς οι φίλοι και συμμαθητές 
ήπιαν το κρασάκι τους και μίλησαν για 
τις επερχόμενες εκλογές. 

Η μόνη υποψήφια δημοτική σύμβου-
λος, η αεικίνητη Ρένα Πολίτη, πρόεδρος 
της Δημοτικής Ενότητας της Κηφισιάς, 
ήταν η μόνη που δεν έκανε προεκλογική 
κουβέντα. «Αυτή θα γίνει σε άλλο χώρο, 
σε άλλη χρόνο. Τώρα διασκεδάζουμε 
οι φίλοι μεταξύ μας», είπε η Ρένα. Κά-
ποιος «έξυπνος» είπε ότι είδε κάποιους 
ασπρομάλληδες μαζεμένους να γελάνε 
και έκανε να φύγει αλλά μετά θυμήθηκε 
το πρωί τον εαυτό του στον καθρέφτη, 
έβαλε νερό στο κρασί του και μπήκε και 
αυτός στο μαγαζί να διασκεδάσει με τους 
γερομπαμπαλήδες. Ευτυχώς που υπήρχαν 
και οι συμμαθήτριες και ανανέωσαν το 
πρόσωπο της ομάδας.
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Στην κρίση, υπάρχει λύση, άμεσα μετρητά

π α λ α ι ο π Ω λ ε ι ο
Αγορά - Πώληση παλαιών αντικειμένων

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ
Παλαιά έπιπλα, βιβλία, πίνακες, ασημικά, πορσελάνες, μπιμπελό, κεντήματα, δίσκους, ραδιόφωνα, ποδήλατα, κεραμικά, 

συλλογές παράσημα, νομίσματα, σπαθιά, φωτιστικά, ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες κ.λπ.

ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Αντώνης Σαρρής Χριστοφής. Τατοΐου 69, Κηφισιά. Δίπλα στο βενζινάδικο της EKO. 
Τηλ.: 210 8071541, κιν.: 6973 540492.

Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς υπογείων και παλαιών σπιτιών

μαρια μ. Γιαμουρη 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

- Επεμβάσεις laser
Μυωπίας/Καταρράκτου/Γλαυκώματος κ.ά.

- Εξειδίκευση στην Παιδοφθαλμολογία
και εφαρμογή Φακών Επαφής

- Eξέταση ΟCT για παθήσεις ωχράς κηλίδας
και γλαύκωμα 

- Εξέταση αυτόματης περιμετρίας Humphrey 
(ηλεκτρονικά οπτικά πεδία)

Καθημερινά με ραντεβού: 
10:00 π.μ. - 1.00 μ.μ. 

και 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1, 
ΗΛ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τηλ.: 210 6129202, Οικία: 210 8025168
Κιν.: 6944 363604

email: mgiamouri@yahoo.gr
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Un ivers ité  Pa r is  -  Sud
Hôpitaux Universitaires

Paul-Brousse Bicêtre Béclère

Ευριπίδης Δ. Μακρονάσιος
Ειδικός Παθολόγος
Στρατιωτικός Ιατρός 

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Μετεκπαιδευθείς εις Ηôpital Paul Brusse
Διαβητολογία (Diplôme d' Université Paris-Sud, Παρίσι)

Ηπατολογία (Diplôme Universitaire Paris)

Αγ. Δημητρίου 13 - Κηφισιά
Πλατεία Αγ. Δημητρίου

Τηλ.: 6932 462 543 | 211 184 0903
e-mail: emakronassios@gmail.com

03
43

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 
ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ

MD, MRCSEd (Ophth), PhD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

● Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
● Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου 

Χειρουργών (Μ. Βρετανία)
● Επιμελητής, Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο Cardiff, Μ. Βρετανία
● Fellow (Γλαύκωμα), Western Eye Hospital, 

Λονδίνο, Μ. Βρετανία

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διστόμου 5-7

151 25 Μαρούσι 
Τηλ.: 210 61.57.228
Fax: 210 61.57.227

email: gkampougeris@yahoo.gr

ΙΑΤΡΕΙΟ
Βασ. Σοφίας 86
115 28 Αθήνα 
(Έναντι Μεγάρου Μουσικής)
Τηλ.: 210 77.11.168
Κιν.: 6944 896.633
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ΠΑΥΛΟΣ 
Γ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

MD, MSc

Αγγειοχειρουργός
Αναπληρωτής Διευθυντής 

Αγγειοχειρουργικής Κλινικής 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς εις Βέλγιο

αθήνα: Γ. Σισίνη 37 & Χατζηγιάννη Μέξη 
(παραπλεύρως Hilton)

πεύκη: Λεωφόρος Ειρήνης 11
Τ: 210 7227221 

Κ.: 6944475225 F: 210 7227201
ν.ν.α.: Δεινοκράτους 70, Τ.: 210 7261786

pavlos@aggeiologia.gr | www.aggeiologia.gr

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

02
79

 Σοβαρός και υπεύθυνος νέος, ετών 39, 
απόφοιτος Λυκείου, κάτοχος επαγγελματικού 

Διπλώματος οδήγησης, ζητεί ανάλογη 
εργασία ως προσωπικός οδηγός οικογενείας. 

Προτιμάται περιοχή βορείων προαστίων. 
Συστάσεις: Γιάννης Μελάς,

Τηλέφωνο: 210 6208860

 Κυρία εκπαιδευτικός, υπεύθυνη, 
με αγάπη για τα παιδιά, αναλαμβάνει φύλαξη 

και μελέτη μαθητών Δημοτικού. 
Μπορεί επίσης να τα συνοδεύει 

σε δραστηριότητες και Σαββατοκύριακα. 
Συστάσεις διαθέσιμες.

Τηλ. επικοινωνίας: 
210 2813412 | 6972 099907




