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Ανεξάρτητη εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα 

Κηφισιάς

Ιδρυτής
ΓΕΩΡΓ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Ιδιοκτήτης
Ι. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εκδότης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Λ. Κηφισίας 265
154 61 - ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλ. - Fax: 210 80.11.590 
Τηλ.: 210 62.32.989

e-mail: efimkif@kifisianews.gr

Υπεύθυνος Ύλης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Υπεύθυνη Σύνταξης
ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δημιουργικό
Ν. Λαμπροπούλου - Γ. Ιωαννίδης

Γραμματειακή Υποστήριξη
Μεταξία Τράνακα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
- Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Συνδρομές

Δήμοι  88,04 ευρώ
Κοινότητες  58,7 ευρώ
   Τράπεζες  58,7 ευρώ
Επιχ/σεις-Οργανισμοί 50 ευρώ
Σχολεία - Σύλλ. 50 ευρώ
Ιδιώτες  20 ευρώ

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας

Είστε καλεσμένοι r Το Πολιτιστικό Κέντρο «Βασίλης Γκατσόπουλος»
         του Δήμου Κηφισιάς βρίσκεται Διονύσου και Μυρσίνης 

Επιμέλεια: ΕΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟY

• Τετάρτη 16 Ιουλίου, 8.00 μ.μ.: Εγκαίνια της 
έκθεσης «SUMΜER RELATIONS», στην TIME OF 
ARΤ GALLERY, Κυριαζή 6 - 8 , Κηφισιά. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης οι επισκέπτες θα περιηγηθούν με   μια 
νουβέλα περιπλάνησης στον  έρωτα  της εφηβείας  
της Αικατερίνης Καρυού   και  με τις μελωδίες  
a capella  της Ιακωβίνος Μαρίας Μαρκοπούλου. 
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Marta Biagini, Ελένη  
Σακαλή, Δέσποινα  Κάρυου, Αικατερίνη Κάρυου, 
Μαλεβίτης Αθανάσιος,  Ευγενίδου Μαρία, Φίλια 
Στρακάτου, Αικατερίνη Δήμου, Λιλίκα Αρνάκη, 
Μπέττυ  Πολυδωροπούλου, Μερσίνα  Μανταμο-
πούλου  και  Ιακωβίνα  Μαρία Μαρκοπούλου. Η 
έκθεση θα διαρκέσει έως τις 18 Ιουλίου, ανοιχτή 
11.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

• Έως  Κυριακή 20 Ιουλίου (εκτός Δευτέρας), 
9.00 μ.μ.: Το Λαϊκό Θέατρο Νέας Ερυθραίας παρου-
σιάζει το έργο «Τρόμος πάνω από την πόλη», στο 
χώρο τους, Δρυμπέτη και Κερκύρας, σε σκηνοθεσία 
Μιχάλη Μαραγκού (εισιτήριο 7 ευρώ).

• Πέμπτη 17 έως  Τρίτη 22 Ιουλίου, 9.00 μ.μ.: 
«Μειδιάστε παρακαλώ», σε σκηνοθεσία Γιώργου 
Φραντζεσκάκη, στο Αίθριο του δημαρχείου Κηφισιάς.

 Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος  διοργανώνει το 
Σάββατο 12 Ιουλίου ημερησία προ-
σκυνηματική εκδρομή στη Φωκίδα, 
με επίσκεψη σε Ιερές Μονές. Τιμή 
συμμετοχής 25,00 ευρώ, για πλη-
ροφορίες τηλ. 210 8011133.
 Το Γ’ ΚΑΠΗ, Κηφισού και 

Αγραύλης,  210 8083570 , πραγ-
ματοποιεί μονοήμερη εκδρομή σε 
Μαλαισίνα, Θεολόγο το Σάββατο 19 
Ιουλίου (κόστος 24 ευρώ) και πρωινό 
περίπατο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 
στα Σπάτα, την Πέμπτη 24 Ιουλίου (15 
ευρώ).  Επίσης πραγματοποιούνται 
θαλασσινά μπάνια.
 Ο «Βικέλας» το Σάββατο 2 

Αυγούστου πηγαίνει στην Επίδαυρο 
για την  παρακολούθηση της θεατρι-
κής παράστασης του Εθνικού Θεά-
τρου «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, σε 
σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.  Κόστος 
εισιτηρίου 20 ευρώ, συν 10 ευρώ 
μεταφορά με λεωφορείο. Δηλώσεις 
συμμετοχής και πληρωμή  έως 23 
Ιουλίου. Πληροφορίες Εμ. Μπενάκη 

3, Κηφισιά,  καθημερινά 9π.μ.έως 4 
μ.μ. τηλ. 213.2007204 ,  213.2007205, 
2132007207.
 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χίων 

Κηφισιάς και Βορείου Αττικής από 
20 Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται 
εκδρομή στις Δαλματικές Ακτές. Πλη-
ροφορίες, δηλώσεις 210 8079486, 
210 8022058.

! Κλειστό προσωρινά είναι το ΚΕΠ 
στην Κηφισιά, επί της Λεωφ. Κη-
φισίας 267, για τεχνικούς λόγους. 

Έτσι, όποιος θέλει να εξυπηρετηθεί θα 
πρέπει να πάει στο ΚΕΠ Νέας Κηφισιάς, 
Ελαιών 25 και Ρέμβης ή στης Νέας Ερυ-
θραίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 26.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σκηνή από την 
παράσταση 
«Τρόμος  
πάνω από την 
πόλη»

Το καστ της 
παράστασης 
«Μειδιάστε 
παρακαλώ»

Αναγγελία 
Γάμου

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΟΦΟΓΛΟΥ του Εμμανουήλ και 
της Ελισάβετ, το γένος Λύρη, που γεννήθηκε στον 
Πειραιά και κατοικεί στην Καισαριανή και η ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ΔΗΜΑΚΗ του Γεωργίου και της Χριστούλας, το γένος 
Κωστοπούλου, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και 
κατοικεί στη Νέα Ερυθραία, πρόκειται να παντρευτούν 
στη Νέα Ερυθραία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ

Πρωταθλήτρια 
και στις σπουδές

Μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες πανελλαδικά κατάφερε να αποσπάσει η 
Αναστασία Ζαφειρούλη του Δημητρίου, η οποία μένει στις Αδάμες.

Απόφοιτος της φετινής χρονιάς από 
το 3ο Λύκειο Κηφισιάς, ένα σχολείο 
με μεγάλη παράδοση σε πρωτιές και 
όχι μόνο στα μαθήματα αλλά και στον 
αθλητισμό, αφού από τα σπάργανα του 
έχει ξεκινήσει το Κηφισιώτικο θαύμα 
της ΑΕΝΚ.

Η Αναστασία με 19594 μονάδες 
έχει δηλώσει ως σχολή επιλογής την 
Ιατρική Αθηνών, όπου ελπίζουμε να  
αριστεύσει όπως αρίστευσε και στο 
Λύκειο της, αλλά και στον αθλητισμό 
και συγκεκριμένα στην κολύμβηση, 
όπου μετράει περί τα 100 μετάλλια.

Στην ίδια ευχόμαστε καλές σπουδές 
και στους γονείς της ό,τι καλύτερο για 
τη «χρυσή» κόρη τους.
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Γράφει ο ΜΙΧ. ΤΡΑΝΑΚΑΣ

Μ ια ακόμη τιμητική διάκριση 
στο χώρο της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης 

χά-ρισε ομάδα, μαθητών του 3ου 
ΓΕΛ Κηφισιά, με τη δημιουργία μιας 
εφαρμογής για smartphones με 
την ονομασία «Baby CheckApp».

Έτσι λοιπόν συναντήθηκα με τον 
Λυκειάρχη του 3ου ΓΕΛ Κηφισιάς, 
κ. Ηλία Κούτσικο,  προκειμένου να 
πάρω περισσότερες πληροφορίες 
για την επιτυχία των παιδιών που 
τίμησαν για ακόμη μια φορά την 
Κηφισιά.

Ενημερώθηκα λοιπόν ότι κατά τη 
διάρκεια της φετινής σχολικής χρο-
νιάς, το 3ο ΓΕΛ Κηφισιά συμμετείχε 
στο πρόγραμμα της καλύτερης Εικο-
νικής Επιχείρησης, που οργανώνει 
το Σωματείο Επιχειρηματικότητας 
Νέων. Την Τετάρτη 25 Ιουνίου, στον 
τελικό διαγωνισμό, που έλαβε χώρα 
στο Αμερικάνικο κολλέγιο Ελλάδας 
– DEREE, το σχολείο κατέλαβε την 
4η θέση πανελλαδικώς. Μια διάκρι-
ση που τίμησε ιδιαίτερα το σχολείο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε να αντι-
μετωπίσει το σκληρό ανταγωνισμό 
των ιδιωτικών σχολείων όλης της 
χώρας. Γι’ αυτό ουσιαστικά το σχο-
λείο έρχεται στην 1η θέση μεταξύ 
των δημόσιων σχολείων της χώρας.

Η ομάδα που διακρίθηκε δημιούρ-
γησε μια εφαρμογή για smartphones 
με το όνομα «Baby CheckApp», η 
οποία ενημερώνει και ειδοποιεί τους 
νέους γονείς ή όσους περιμένουν 
παιδί για τις εξετάσει ή και τα εμ-
βόλια που πρέπει να γίνουν κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή των 
πρώτων έξι ετών των παιδιών.

Στην εικονική επιχείρηση έλαβαν 
μέρος είκοσι παιδιά, εκ των οποίων, 
τα εφτά έκαναν την τελική παρουσίαση 
και έλαβαν μέρος στη συνέντευξη 
ενώπιων της κριτικής επιτροπής. 
Τα παιδιά που εκπροσώπησαν το 
σχολείο DEREE και βραβεύτηκαν 
είναι: η Βασιλική Αμαξά, η Ιωάννα 

«Baby 
CheckApp»

Μια καινοτόμος εφαρμογή για smart-
phones η οποία περιέχει:

Όλα τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν 
τα παιδιά μέχρι 6 ετών.

Τις εξετάσεις που πρέπει να κάνει η 
μέλλουσα μαμά κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα εμβόλια, 
τις εξετάσεις και τις ασθένειες στις οποίες 
αναφέρονται.

Ημερολόγιο με ήδη συμπληρωμένες 
τις ημερομηνίες που θα πρέπει να γίνουν 
τα παραπάνω.

Και υπενθύμιση όταν το ραντεβού με 
το γιατρό πλησιάζει.

Τιμητική διάκριση για 
την Κηφισιά

Γιαννακοπούλου, η Τατιάνα Λαμπροπούλου, ο Ορέστης 
Μαντζαρλής, η Βερονίκη Πρεβεζάνου, η Ρομίνα Ντότσι 
και ο Δημήτρης Φεσσάς. Ο συντονισμός έγινε από την 
καθηγήτριά τους, οικονομολόγο, Δήμητρα Σουλτάτη.

Στην ομάδα πρόσφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους 
ως εθελοντές από τη Citibank η Θέτις Γούλιου, η Άννα 
Λίβα και ο Γιάννος Ιωαννίδης.

Τέλος, η ομάδα «Baby CheckApp» μετά την παρου-
σίασή της δέχτηκε τα προσωπικά συγχαρητήρια του 
προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της S&B, κ. 
Οδυσσέα Κυριακόπουλου.

Στη σχετική έρευνα που έκανα έμαθα ότι είναι η δεύ-
τερη χρονιά που το 3ο ΓΕΛ Κηφισιά βγαίνει πανελλήνια 
πρώτο από τα δημόσια σχολεία της Ελλάδας. Πέρσι, 
βγήκε πρώτο, πανελληνίως, σε ερευνητικό έργο που 
αφορούσε τα έργα τέχνης. Όπως με πληροφόρησε η 
υπεύθυνη καθηγήτρια, κ. Δήμητρα Σολτάτη, στην ομάδα 
έρευνας, μελέτης και προγραμματισμού συμμετείχαν 
μαθητές από την πρώτη Λυκείου, παιδιά με ταλέντο 
στην έρευνα, στις ιδέες και στον προγραμματισμό σε 
εργασίες τέτοιου είδους.

Τα συγχαρητήρια, λοιπόν, δεν ανήκουν μόνο στους 
μαθητές, στους καθηγητές, στους Λυκειάρχη, κ. Ηλία 
Κούτσικο, αλλά και στους καταπληκτικούς γονείς των 
παιδιών των μαθητών για την αμέριστη συμπαρά-
σταση και βοήθεια που πρόσφεραν, όπως δήλωσε 
η κ. Δήμητρα Σουλτάτη και το επιβεβαίωσε αυτό το 
πλατύ χαμόγελο του Λυκειάρχη κ. Κούτσικου, που 
διευθύνει ένα σχολείο επιτυχιών. Επιτυχίες είχε το 
σχολείο και στις φετινές εισαγωγικές πανελλαδικές 
εξετάσεις που δείχνει ότι θα έχει επιτυχία γύρω στο  
50% σε σχολές βαρβάτες, όπως χαρακτηριστικά μου 
είπε ο φίλος μου ο αγαπητός Λυκειάρχης.

Τελειώνοντας να προσθέσω  ότι οι μαθητές του 
3ου ΓΕΛ Κηφισιά με το 15μελές τους έστειλαν δυο 
φορές επιστολή στο Υπουργείο Υποδομών ζητώντας 
να μπουν μπροστά από το Λύκειό τους ηχοπετάσματα. 
Όπως ανέφεραν ο συγκεκριμένος χώρος είναι που 
έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση θορύβου από τον 
αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του 
Υπουργείου. 

Επίσης, από το Νοέμβριο του 2012 έχει εγκριθεί 
η τοποθέτηση των ηχοπετασμάτων μπροστά από το 
σχολείο χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει πραγμα-
τοποιηθεί.

Ο Λυκειάρχης Δρ. Ηλίας Κούτσικος 
με την καθηγήτρια οικονομολόγο κ. Δήμητρα Σουλτάτη

Ποιος Υπουργός; Ποιος αρμό-
διος; Ποιος υπεύθυνος θα κα-
ταδεχτεί να απαντήσει σε αυτά 
τα αστέρια, σε αυτά τα υπέροχα 
παιδιά, τους μαθητές του 3ου ΓΕΛ 
Κηφισιάς;

Μια απάντηση κύριοι στα 
παιδιά, στο μέλλον του τόπου, 
θα ήταν δύναμη στα φτερά τους.

Τα 19 αστέρια έσπασαν το όριο 
βαθμολογίας:

Αναστασία Ζαφειρούλη, Κατε-
ρίνα-Μαρία Βαβουράκη, Πανα-
γιώτης Σκαλούμπακας, Νεφέλη 
Σαμιώτη, Λεωνίδας-Νεκτάριος 
Τσαγανός, Παρασκευή Μπαφίτη, 
Νικόλαος Χατζάρας, Γεωργία-
Αλεξάνδρα Καραγιάννη, Ελέ-
νη Κόλλιαλη, Νικήτας Μέλιος, 
Γιώργος Ζήλιας, Γιάννης Παπα-
δόπουλος, Δήμητρα Φωτεινάκη, 
Αντωνίνα Παραδείση, Ναταλία 
Διονυσιώτη, Εμμανουέλλα Ζιάβρα, 
Κυριακή Πολυδωροπούλου, Φί-
λιππος Μπρακούλιας, Νικόλαος 
Λυκούδης.


