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Υλοποίηση σημαντικών έργων

Μ
ε χαρά επι-
κοινωνούμε 
πάλι μαζί σας. 
Μέσα σε αυτή 
τη δύσκολη 

εποχή της πανδημίας και 
μετά από έναν βαρύ χειμώ-
να. Ποιος το φανταζόταν 
πριν απο ενάμιση χρόνο ότι 
θα άλλαζε τόσο πολύ η κα-
θημερινότητά μας; Το συνε-
χιζόμενο lockdown έφερε 
νέα δεδομένα, τα οποία δεν 
ήταν, δυστυχώς, προσωρι-
νά. Ο Δήμος, όμως, έδειξε 
γρήγορα και διαρκή αντα-
νακλαστικά. Αν αναλογιστεί 
κάποιος ότι ο δημόσιος το-
μέας όλο αυτό το διάστημα 
του lockdown λειτουργεί 
με το 50-50 του προσωπι-
κού του και μάλιστα αυτό 
το 50% μειώνεται με τους 
υπαλλήλους που είναι ειδι-
κού σκοπού και όσους ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες, 
θα καταλάβει τις δυσκολίες 
διαχείρισης της καθημερι-
νότητας στη δημοτική μας 
ζωή. Και όμως καταφέραμε 
και κρατήσαμε τον Δήμο 
δραστήριο και αποτελε-
σματικό. Πρώτα από όλα 
διαφυλάξαμε τους εργαζο-
μένους και τους δημότες 
μας παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως θα δεί-
τε και στα άρθρα των Αντιδημάρχων. Γι’ αυτό και είχαμε 
ελάχιστα κρούσματα και ειδικά στον Βόρειο Τομέα είμαστε 
στους Δήμους με το χαμηλότερο ποσοστό. Αυτό φυσικά 
οφείλεται και σε εσάς, που δείξατε σύνεση και συμπερι-
φερθήκατε με απόλυτη προσήλωση στα μέτρα κατά του 
κορωνοϊού. Μια απόλυτη συνεργασία της Δημοτικής Αρ-
χής με τους Δημότες έφερε αυτό το εξαιρετικό αποτέλε-
σμα. Μπράβο σας!

Παράλληλα διαχειριστήκαμε και βγήκαμε με ψηλά το κε-
φάλι από τη δύσκολη θεομηνία, τη χειρότερη τα τελευταία 
50 χρόνια που ξέσπασε στον Βόρειο Τομέα. Για τρία μερό-
νυχτα ήμασταν στους δρόμους άγρυπνοι, συντονίζοντας 
τις προσπάθειες αποκατάστασης των τρομερών ζημιών 
της χιονόπτωσης. Το αποτέλεσμα όμως μας δικαίωσε τόσο 
για την προετοιμασία να έχουμε κλείσει εξωτερικά συνερ-
γεία, όσο και για την ετοιμότητα διαχείρισης μιας τέτοιας 
κρίσης. Είμαστε ο μόνος Δήμος του Βορείου Τομέα που κα-
ταφέραμε με τις δικές μας και μόνο δυνάμεις και αντεπε-
ξήλθαμε άμεσα στις καταστροφές. Να θυμίσω ότι έπεσαν 
πάνω από 170 δέντρα, είχαμε  πάνω από 1.000 κλήσεις (τις 
3 πρώτες μέρες) στο γραφείο μου για σπασμένα κλαδιά. 
Όντας σε συνεχή προσωπική επικοινωνία με τη ΔΕΔΔΗΕ, 
είχαμε εξασφαλίσει δύο συνεργεία της για να επιλύσουν 

τα αμέτρητα προβλήμα-
τα ρεύματος. Για τους 
λόγους αυτούς ο Δήμος 
μας ήταν και ο πρώτος 
που κατάφερε και βγήκε 
κερδισμένος απέναντι σε 
αυτή την πρωτοφανή κα-
ταστροφή.

Παράλληλα προχωρήσα-
με όλο αυτό το διάστημα 
και μια σειρά από έργα. 
Καταφέραμε να ολοκλη-
ρώσουμε, και μάλιστα 
εντός 12 μηνών (σε έποχη 
πανδημίας), και να λά-
βουμε την τελική άδεια 
έχοντας πάρει 10 εγκρί-
σεις από αρμόδιους φο-
ρείς για την αποκατάστα-
ση του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
ΠΙΚΙΩΝΗ.

Εντάξαμε 10 έργα σε χρη-
ματοδοτικά προγράμματα, 
καταφέρνοντας να εξα-
σφαλίσουμε 7.500.000 € 
από το Πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης», το ΕΣΠΑ, 
Πράσινο Ταμείο και την 
Περιφέρεια. Να θυμίσω 
τα Όμβρια της Φιλοθέης 
(3.100.000 €), την ανακαί-
νιση του Αθλητικού Κέ-
ντρου ΝΨ (1.200.000 €), 

την Ανάδειξη της Ταυτότητας του ΝΨ (150.000 €) κ.ά.

Και ας μην ξεχνάμε τον αγώνα για τη διαφύλαξη της φυσιο-
γνωμίας του Π. Ψυχικού με την ανάδειξη σε καιρό πανδημίας 
όλων των διεκδικήσεων του ΚΕΚΡΟΨ. Με μια καταιγιστική 
ομοβροντία όλων των εκκρεμών διεκδικήσεών της, η ΚΕ-
ΚΡΟΨ προσπαθεί ξαφνικά να επισπεύσει προβλήματα που 
επί 40 χρόνια δεν έχουν επιλυθεί. Και όμως ο Δήμος ήταν 
παρών και, έχοντας επιστρατεύσει ένα εκλεκτό επιτελείο 
Μηχανικών και Δικηγόρων, έδωσε τις μάχες του πλήρως 
προετοιμασμένος. Τόσο για τα 300 στρ. που παραστάθηκε 
για πρώτη φορά (!) ως παρεμβαίνων υπέρ του Δημοσίου, 
όσο και για τα ΟΤ 145, ΟΤ 137 που συνέταξε ολοκληρωμένες 
προτάσεις προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ για μη οικοδομησιμότητα 
και απένταξή τους και διατήρηση του πρασίνου. 

Ο Δήμος είναι παρών και μάχεται στα δύσκολα. Μαζί με 
την αναγέννηση της φύσης, άρχισε και ο μαζικός εμβολια-
σμός και γεμίσαμε με αισιοδοξία ότι η εποχή της πανδημί-
ας βρίσκεται στο τέλος της.

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού
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ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Οι Αντιδήμαρχοι απευθύνονται στους δημότες μας

Α γαπητοί Συνδημότες. 
Παρ’ όλες τις κοινωνικές 

δυσκολίες λόγω της Covid-19, 
εμείς προωθήσαμε τις παρα-
κάτω μελέτες έργων και αρχί-
σαμε την υλοποίησή τους: 

Αλίκη Γκιζελή 
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πολιτισμού και Παιδείας

Δημήτρης Φωτιάδης 
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 

Δομημένου Περιβάλλοντος 
και Τοπικής Ανάπτυξης

Αγαπημένοι μου συμπολίτες, το πασχαλινό 
τραπέζι «έστρωσε» και φέτος το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου μας για 103 οικογέ-
νειες. Ξεκίνησε τη Μ. Δευτέρα η διανομή τρο-
φίμων για το Πάσχα και ολοκληρώθηκε τη Μ. 
Τετάρτη για 191 συμπολίτες μας. Το φετινό πα-
κέτο ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένο, καθώς, πέρα 
από τα προϊόντα τακτικής διανομής που αφο-
ρούν ζυμαρικά, κονσέρβες, είδη καθαρισμού, 
όσπρια, λάδι κ.τ.λ., οι ωφελούμενοι έλαβαν δύο 
είδη κρέατος, αρνί και χοιρινό, φέτα, γραβιέρα, 
τσουρέκια, πασχαλινά κουλούρια, αναψυκτικά, 
αυγά και ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι για να στρώ-
σει, χωρίς να λείπει τίποτα, ένα παραδοσιακό 
πασχαλινό τραπέζι. Όπως σε κάθε διανομή, 
έτσι και σε αυτήν οι ποσότητες είναι ανάλογες 
με τον αριθμό των ατόμων κάθε οικογένειας. 

Παιδικός Σταθμός Ευρώτα: Ξεκίνησαν τα έργα  που 
αφορούν την ανακαίνιση του παιδικού σταθμού, προ-
ϋπολογισμού 130.200 €, χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ 
έως 50.000 €. Παιδικός Σταθμός Τζαβέλλα: Έχει 
προωθηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η από-
φαση ανάθεσης για έλεγχο και αφορά την ανακαίνι-
ση του παιδικού σταθμού, προϋπολογισμού 111.600 
€ (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ έως 60.000 €). Αυλές Παι-
δικών Σταθμών Ωνασείου, Τζαβέλλα και Φιλοθέης: 
Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, που αφορά 
την πλήρη ανακατασκευή των αύλειων χώρων, 
προϋπολογισμού 150.000 €, με χρηματοδότηση εξ 
ολοκλήρου από ΥΠΕΣ. Τοπογραφικές αποτυπώσεις 
– διαχειριστικές μελέτες: Βρίσκεται σε εξέλιξη ο δια-
γωνισμός, προϋπολογισμού 155.000 € – ίδιοι πόροι.  
Παιδικός Κήπος Φιλοθέης (Πικιώνη): Οι μελέτες 
ανάπλασης εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχιτεκτονι-
κής ΥΠΕΝ και πηγαίνουν για χρηματοδότηση από 
το Πράσινο Ταμείο. Aρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 
του έργου «Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού»: 
Αναμένεται η σύνταξη τοπογραφικών για να προ-
κηρυχθεί, προϋπολογισμού 184.800 €, για χρη-
ματοδότηση εξ ολοκλήρου από Πράσινο Ταμείο.  

Σε οικογένειες με παιδιά προσφέρθηκαν επι-
πλέον γλυκίσματα και σοκολατένια αυγά. Η 
διανομή πραγματοποιήθηκε με ραντεβού και 
διήρκεσε τρεις ημέρες, προκειμένου το κρέας 
να παραληφθεί από τους δικαιούχους νωπό. 
Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασί-
ας από τον κορωνοϊό. Τα προϊόντα προέρχο-
νται από πόρους του Δήμου και από δωρεές 
τοπικών επιχειρήσεων αλλά και μεγάλων εται-
ρειών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους 
συνεργάτες μου που εργάζονται για να χτίσουν 
συνεργασίες και βοηθούν. Η προσωπική τους 
εργασία και η κοινωνική τους ευαισθησία έχει 
κάνει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
μια ομάδα δυνατή, θετική και πλήρως υποστη-
ρικτική σε κάθε ανάγκη συμπολίτη μας. Εύχο-
μαι σε όλους Υγεία, Αγάπη και Αισιοδοξία!

Αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθε-
ρίας: Ο φάκελος βρίσκεται υπό αξιολόγηση από 
ΥΠΕΣ – προϋπολογισμού 298.000 €, χρηματο-
δότηση από «Αντώνης Τρίτσης» έως 223.200 €. 
Αναβάθμιση Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού 
(αφορά τη βελτίωση όλων των υποδομών του 
Αθλητικού Κέντρου / Κολυμβητηρίου), εγκρίθηκε 
το έργο από ΥΠΕΣ, προϋπολογισμού 1.200.000 €, 
κρατική χρηματοδότηση έως 600.000 €. Σύμβαση 
για αυθαίρετα: Αφορά την  τακτοποίηση αυθαι-
ρέτων, προϋπολογισμού 160.000 €, υπό εξέλιξη.  
Σήματα καταλληλότητας παιδικών χαρών: Ολο-
κληρώθηκαν οι διαδικασίες. Ασφαλτοστρώσεις 
οδών από χρηματοδότηση Περιφέρειας: Ο διαγω-
νισμός έγινε και το έργο αρχίζει. Αποκαταστάσεις 
οδοστρωμάτων από κυβόλιθους κ.λ.π., προϋπολο-
γισμού 146.641 €: Σε εξέλιξη για δημοπρασία. Ολο-
κλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Κοινότητα 
Φιλοθέης, ύψους 3.100.000 €: Υποβλήθηκε νέος φά-
κελος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μελέτη μέτρων 
και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου μας, χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 97.340,00 €. 
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημαρχείου, Μα-
ραθωνοδρόμου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση.

Αγαπητοί συνδημότες. Από 
την πρώτη στιγμή που επι-

βεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα 
κορωνοϊού στη χώρα μας, η Δη-
μοτική Αρχή αντέδρασε άμεσα 
και υπεύθυνα με οργάνωση και 

συντονισμό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα και οι αποφάσεις για την προάσπιση 
των ευπαθών ομάδων, τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της απρόσκο-
πτης λειτουργίας των υπηρεσιών και των δομών του 
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Συγκεκριμένα: Πραγματο-
ποιήθηκε στο γραφείο Δημάρχου, κατόπιν πρωτοβου-
λίας του ιδίου, έκτακτη ευρεία σύσκεψη θεσμικών με 
αντικείμενο τον βαθμό ετοιμότητας και τα επικείμενα 
μέτρα πρόληψης της Covid-19. Συγκεκριμένα αποφα-
σίστηκαν η ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδη-
λώσεων, οι προληπτικές απολυμάνσεις των παιδικών 
σταθμών, όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/
θμιας εκπαίδευσης και των ΚΑΠΗ. Ακολούθησε η λει-
τουργία της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης των 
δημοτών σε 24ωρη βάση, έγιναν προληπτικές απολυ-
μάνσεις στα δημοτικά κτίρια και στις τρεις δημοτικές 
κοινότητες του Δήμου μας, ακολούθησε η αναστολή 
λειτουργίας των ΚΑΠΗ, του Δημοτικού Ωδείου, της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, των Αθλητικών Κέντρων και 
και του κολυμβητηρίου. Ανεστάλησαν οι λειτουργίες 
των Υπηρεσιών του Δήμου διά της φυσικής παρου-
σίας, περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό την επαφή 
με τρίτους, εξασφαλίσαμε την εύρυθμη λειτουργία 
των Υπηρεσιών του Δήμου με προσωπικό ασφαλεί-

Γιώργος Παπαχρόνης 
Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
και Πολιτικής Προστασίας

ας και εξυπηρέτησης των δημοτών διά τηλεφώνου 
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έγινε έγκαιρα η προ-
μήθεια αντισηπτικών, γαντιών και μασκών σε όλους 
τους υπαλλήλους του Δήμου, απολύμανση σε όλα τα 
δημοτικά καταστήματα, υποστήριξη και ενημέρωση 
από τον γιατρό εργασίας σε όλους τους εργαζομέ-
νους, προγραμματίστηκε η εκ περιτροπής εργασία και 
η τηλεργασία, έγινε συστηματική απολύμανση απορ-
ριμματοφόρων και κάδων, απολυμάνθηκαν πάρκα, 
παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων και κοινόχρη-
στοι χώροι του Προαστίου, ενεργοποιήθηκε το δίκτυο 
εθελοντών για παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες, 
έγιναν απολυμάνσεις στον περιβάλλοντα χώρο εκ-
κλησιών, super markets, τραπεζών. Συνεχίστηκε η 
απρόσκοπτη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 
του Δήμου μας μέσω τηλεδιασκέψεων, η συστηματι-
κή ενημέρωση των δημοτών και η κοινοποίηση των 
οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας μέσω δελτίων Τύπου, της 
ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του 
Δήμου μας. Θέλω να πιστεύω ότι από την πλευρά του 
Δήμου μας κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, και 
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστα-
σίας, ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία τόσο των δη-
μοτών μας όσο και των εργαζομένων μας.
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Χαράλαμπος Μπονάτσος 
Αντιδήμαρχος 

Δημοτικής Διακυβέρνησης 
και Προγραμματισμού

Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη 
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Φυσικού Περιβάλλοντος

Α γαπητοί Συνδημότες,  
η Δημοτική Αρχή, πι-

στή στις δεσμεύσεις της 

«Ν υν υπέρ πάντων 
αγών». Τον περα-

σμένο Σεπτέμβριο συζη-
τήθηκε στον Άρειο Πάγο η 
αναίρεση που είχε ασκήσει 

Α γαπητοί συνδημότες, 
φίλες και φίλοι. Η 

πανδημία έχει επηρεά-

για μετάβαση σε μια νέα, ψηφιακή επο-
χή για όλους τους δημότες και κατοίκους 
του Προαστίου μας, εγκατέστησε ήδη και 
προσφέρει σε δύο σημεία του Δήμου μας, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
wifi4eu, δωρεάν Internet μέσω Wi-Fi. Πιο 
συγκεκριμένα, στην πλατεία Αγίας Σοφίας 
στο Νέο Ψυχικό και στην πρώτη πλατεία 
Ψυχικού (Blue Bell) οι Δημότες μπορούν 
να απολαμβάνουν το διαδίκτυο σε υψηλές 
ταχύτητες.

Επόμενο και άμεσο βήμα είναι η μελέτη 
και επέκταση του δικτύου και σε άλλες 
περιοχές και των τριών Κοινοτήτων μας 
με δικούς μας πόρους, ώστε περισσό-
τεροι κοινόχρηστοι χώροι να παρέχουν 
πρόσβαση στο Wi-Fi εύκολα και γρήγορα. 
Παράλληλα προγραμματίζονται και άλλες 

το Ελληνικό Δημόσιο κατά της ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. 
στο πλαίσιο της διεκδίκησης της κυριότητας 
των 292 στρεμμάτων του λατομείου Ψυχικού. 
 
Ο Δήμος μας παρενέβη στη δίκη υπέρ του 
Δημοσίου. Ο Άρειος Πάγος δέχτηκε την αναί-
ρεση του Δημοσίου και κράτησε την υπόθεση 
για να τη δικάσει. Το Δημόσιο με την απόφα-
ση αυτή έρχεται πιο κοντά στη νίκη, πράγμα 
που έχει τεράστια σημασία για το προάστιό 
μας και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύου-
σας, δοθέντος ότι 206 στρέμματα της έκτα-
σης αυτής έχουν κριθεί αμετακλήτως ανα-
δασωτέα δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2763/2006 
αποφάσεως του Σ.τΕ. 
 
Δεν σταματούν εδώ όμως οι επιδιώξεις της 
ΚΕΚΡΟΨ! Μετά τα ΟΤ 137 και 145 του Ψυχι-
κού, ζητεί τον χαρακτηρισμό ως οικοδομησί-
μου του Άλσους 89 επί της οδού Δάφνης, εκεί 
όπου λειτούργησε τα πρώτα χρόνια της ίδρυ-
σης του Ψυχικού ο σταθμός ηλεκτροπαραγω-

σει συνολικά τη λειτουργία της Δημόσιας 
Διοίκησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεφύ-
γουμε εμείς. Θα έλεγα μάλιστα πως μας 
έχει επηρεάσει λιγότερο από άλλες δημό-
σιες υπηρεσίες, με την έννοια πως υπη-
ρεσίες όπως η καθαριότητα δεν μπορούν 
να μείνουν πίσω στην αποτελεσματικότη-
τά τους. Η τηλεργασία, οι άδειες ειδικού 
σκοπού, ακόμα και τα τυχόν κρούσματα 
που εμφανίζονται επιδρούν στη λειτουρ-
γία του Δήμου. 
 
Συνοπτικά μπορώ να πω πως εδώ κι έναν 
χρόνο έχουμε μπει σε έναν αγώνα να μεί-
νουμε υγιείς από τη μια, κι από την άλλη 
να ανταποκρινόμαστε στην εξυπηρέτηση 
των κατοίκων του προαστίου μας. Προ-
σπαθήσαμε, όσο το δυνατόν, να συντάξου-
με έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Νομί-

Μίνα Μελισσουργού 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του citycertify, 
στο οποίο μπορείτε εύκολα και με ασφά-
λεια να έχετε πρόσβαση μέσω της νέας 
σελίδας του Δήμου μας. Στη νέα σελίδα 
μας στο www.philothei-psychiko.gov.gr 
μπορείτε να βρείτε ό,τι σας ενδιαφέρει 
για το Προάστιό μας και να επικοινωνείτε 
με ασφάλεια με όλες τις Υπηρεσίες μας, 
χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Τέλος, λόγω των μέτρων που υπάρχουν 
για την πρόληψη μετάδοσης της Covid-19, 
θυμίζουμε πως οι επισκέψεις στα ΚΕΠ 
πραγματοποιούνται μόνο μετά από προ-
γραμματισμένα ραντεβού. Μένουμε 
ασφαλείς, εξυπηρετούμαστε άμεσα και 
γρήγορα ηλεκτρονικά, κερδίζουμε χρό-
νο και πάνω από όλα προστατεύουμε την 
υγεία μας! 

γής, με σκοπό να ανεγείρει εκεί κατοικίες και 
γραφεία. 335 δημότες κατέθεσαν ενστάσεις 
ζητώντας την απόρριψη της αίτησής της. 
 
Ο Δήμος, που μέχρι σήμερα ακολουθούσε 
αμυντική τακτική, έχοντας επιστρατεύσει ένα 
εκλεκτό επιτελείο Μηχανικών και Δικηγόρων, 
για πρώτη φορά επιτίθεται, προωθώντας την 
απένταξη της έκτασης του Άλσους 89 από το 
σχέδιο του Ψυχικού. Δίνει τη μάχη για τη δια-
τήρηση της ζώνης πρασίνου που αρχίζει από 
την οδό Μουσών και διατρέχει όλο το μήκος 
του Ψυχικού, διαχωρίζοντας το αρχικό σχέδιό 
του από τις μεταγενέστερες επεκτάσεις του 
προς τη δασική έκταση. 
 
Επειδή τώρα μετριούνται οι φίλοι για το Ψυ-
χικό, καλούμε όλους τους βουλευτές και τους 
υπουργούς μας που ζουν στο προάστιο να 
συμβάλουν στη διατήρηση της κηπούπολης 
στην οποία επέλεξαν να ζουν.

ζω πως τα καταφέραμε. Ειδικότερα αν τον 
συγκρίνουμε με προηγούμενες χρονιές. Η 
υλοποίησή του όμως είναι θέμα καθημερι-
νού αγώνα. Να ακολουθούμε προθεσμίες, 
χρονοδιαγράμματα και να βρίσκουμε ρεα-
λιστικές λύσεις. 
 
Το γενικότερο τοπίο με τον κορωνοϊό σίγου-
ρα δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, 
γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον ανασφά-
λειας για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. 
Αναγκαστικά λοιπόν πάμε βήμα βήμα και 
βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. 
 
Αν με ρωτάτε αν είμαι αισιόδοξη, σας 
απαντώ πως ναι, είμαι. Έχω εμπιστοσύνη 
στις υπηρεσίες μας. Είναι ένα στοίχημα, 
δεδομένων των συνθηκών, που νομίζω ότι 
θα φέρουμε εις πέρας.
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Καλοτάξιδη η ανανεωμένη ιστοσελίδα 
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Η 
νέα ιστοσελίδα του Δήμου Φιλοθέ-
ης-Ψυχικού είναι στη διάθεσή σας, μια  
νέα εποχή ξεκινάει για την ψηφιακή  επι-
κοινωνία με πληθώρα θεμάτων και κατη-
γοριών, μέσα από τον καλοσχεδιασμένο 

ιστότοπό μας www.philothei-psychiko.gov.gr

Φιλική και πλούσια σε περιεχόμενο, εύχρηστη και με 
πληροφορίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των υπη-
ρεσιών μας, ψηφιακών και μη, αρχίζει το ταξίδι της, 
φιλοδοξώντας να είναι ο πολύτιμος οδηγός για κάθε 
αναζήτηση των δημοτών μας.

«Σερφάρετε» στο μενού για να ανακαλύψετε από την 
ιστορία του προαστίου μας, τα αξιοθέατα, τα πάρκα 
και τις παιδικές χαρές του έως την πολυπρόσωπη ορ-
γανωτική δομή του. 

Γνωρίστε τα πρόσωπα, τα τηλέφωνα και τον τρόπο 
πρόσβασης σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε για την 
εξυπηρέτησή σας ως δημότης της όμορφης κηπούπο-
λής μας.

Στον κατάλληλο για κάθε, PC και responsive σε tablet, 
smart τηλέφωνα διαδικτυακό μας ιστότοπο, θα έχετε 
πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες καθαριότητας, πολι-
τισμού, εκπαίδευσης, αθλητισμού και κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης.

Το σημαντικότερο, μέσα από το νέο site θα έχετε τη 
δυνατότητα να μπείτε στο σύστημα έκδοσης ψηφι-
ακών πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων του 
Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, να κάνετε αίτηση και να 
παραλάβετε ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά ή τις βε-
βαιώσεις που σας ενδιαφέρουν, χωρίς να χρειάζεται 
να έρθετε αυτοπροσώπως στο δημαρχείο ή στο ΚΕΠ.

Καλοτάξιδη λοιπόν η ιστοσελίδα μας, που θα ανανε-
ώνεται συνεχώς και θα είναι ο πυρήνας ενημέρωσής 
σας για όσα γίνονται στον Δήμο μας, ενώ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πανδημίας θα παραμένει χρήσιμη για την 
προστασία σας με ειδήσεις και οδηγίες για την ασφά-
λειά σας.

«Με τον νέο ιστότοπο του Δήμου», δήλωσε ο Δήμαρ-
χος κ. Γαλάνης με αυτή την ευκαιρία, «συνεχίζουμε τη 
μετάβασή μας με γοργούς ρυθμούς στην εποχή της 
τεχνολογίας, που πρώτοι από όλους τους δήμους της 
Αττικής εκκινήσαμε, είτε με τα διαδικτυακά δημοτικά 
συμβούλια είτε με τις ψηφιακές μας εκδηλώσεις, όπως 
η κοπή της πίτας, οι virtual συζητήσεις και η επικοινω-
νία με τους μαθητές της πόλης μας αλλά και η έκδοση 
πιστοποιητικών.

«Αξιοποιούμε κάθε δυνατή ευκαιρία ώστε να συμμετέ-
χουμε όλοι ισότιμα στην ψηφιακή κοινωνία του μέλλο-
ντος, με στόχο να βελτιωθούν οι ζωές των ανθρώπων».

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ
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Στα μπλε φωτίσαμε το Δημαρχείο μας, για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου.

πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

25η Μαρτίου

Μ
ε το μπλε χρώμα φωτίσαμε μαζί με 
την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ρά-
πτη και την Πρόεδρο του παραρτή-
ματος της Αντικαρκινικής Εταιρείας 
Ψυχικού, κ. Αναστασία Αγγελάκη, 

το Δημαρχείο μας επί της οδού Μαραθωνοδρό-
μου, με το χρώμα πρόληψης κατά του καρκίνου.  

Μια κίνηση συμβολική αλλά σημαντική, για να υπεν-
θυμίσει σε όλους μας το πόσο αναγκαία είναι η αλλα-
γή τρόπου ζωής, η ενημέρωση, η πρόληψη και φυσικά 
η έγκαιρη διάγνωση, που μπορεί να σώσει ζωές. Ας 
στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα μας και ας στείλουμε το 
μήνυμα με αυτή τη συμβολική κίνηση ευαισθητοποί-
ησης και ενημέρωσης κατά του καρκίνου!

Η μνήμη μας είναι δυνατή και ο σεβασμός 
προς τους προγόνους μας υψηλός.

Το οφείλουμε σε εκείνους που μας παρέδω-
σαν την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά 
και σε εκείνους που έρχονται μετά από εμάς. 

Η καθιερωμένη παρέλασή μας έπρεπε να μα-
ταιωθεί, για λόγους δημόσιας υγείας.

Ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής, τελέσθη-
κε Τρισάγιο στο Ηρώο Νέου Ψυχικού και κα-
τάθεση στεφάνων.
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ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST διενεργήθηκαν από ειδικό κλιμά-
κιο του Επιχειρησιακού Κέντρου της Περιφέρειας Αττι-
κής σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
 
Υπάλληλοι και κάτοικοι του Δήμου μας που έκριναν 
απαραίτητο να υποβληθούν στο τεστ προσήλθαν στα 
γραφεία της Περιφέρειας χωρίς ραντεβού. Σε περίπτω-
ση θετικού αποτελέσματος, διενεργήθηκαν επιτόπου 
μοριακά τεστ.

Η διαδικασία έγινε γρήγορα και με ασφάλεια από τα αυ-
τοκίνητα των κατοίκων σε ορισμένες περιπτώσεις RAPID 
TESTS, δεδομένου ότι διαρκεί μόλις 2 λεπτά. Φυσικά τη-
ρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και αυ-
στηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Στον χώρο βρίσκονταν 
και εθελοντές του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κυκλο-
φορίας και τη γρήγορη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

Συνολικά εξετάστηκαν 921 άτομα την πρώτη φορά και πάνω απο 3.000 στο σύνολο όλες τις φορές που ο Δήμος 
έκανε rapid tests. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, οι εργαζόμενοι του ΕΟΔΥ εξαιρετικοί στη δουλειά 
τους και η ομάδα των εθελοντών μας φρόντισε να εξυπηρετηθούν όλοι με άψογο τρόπο μέσα σε μόλις 5 ώρες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον Δήμο μας εξετάστηκαν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα 200-300 περισσότερα 
άτομα από ό,τι στους υπόλοιπους Δήμους. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και πάλι θερμά!

Συνεχίζονται τα δωρεάν Drive Through Rapid Tests Covid-19 
από τον Δήμο μας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ

Τη δύσκολη αυτή εποχή του κορωνοϊού, ο Δήμος εξακολουθεί και βρίσκεται 
στο πλευρό του δημότη, στηρίζοντας τις ανησυχίες του αλλά και τα προβλήματά του. 

Διανομή προϊόντων από 
το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

Η χαρά μας είναι αμέριστη, διότι τα Χριστούγεννα 
του 2020 καταφέραμε να μοιράσουμε ένα πακέ-

το διαφορετικό από κάθε άλλη χρονιά. Ο Δήμος μας 
στηρίζει ευάλωτες οικογένειες, καθώς και μεμονωμένα 
άτομα που πλήττονται από την οικονομική κρίση και 
την πανδημία. Ταυτόχρονα προσπαθεί να ευαισθητο-
ποιήσει τους συμπολίτες μας να ενισχύσουν τη Δομή, 
δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη και την ανθρω-
πιά τους στον συνάνθρωπό μας. Φέτος το χριστουγεν-

νιάτικο πακέτο περιλάμβανε δωροεπιταγές συνολικής 
αξίας 3.800 €, κοτόπουλα, χοιρινό κρέας, αναψυκτικά, 
βασιλόπιτες και γλυκά. 
 
Οι ακόλουθες τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου μας ενί-
σχυσαν τη Δομή μας με δωροεπιταγές ή με τα προϊόντα 
τους και διέθεσαν την ποσότητα που εμείς ζητήσαμε 
σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελουμένων μας. Τους 
ευχαριστούμε θερμά για την αμέριστη προσφορά τους!
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Τ ην Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, ακριβώς πριν από 
την επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων και των 
δημοτικών μας σχολείων, ο Δήμαρχος Δημήτρης 
Γαλάνης πήρε την πρωτοβουλία και διοργάνω-

σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση με την 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέ-
ως. 

Στην ενημερωτική αυτή τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι 
παρακάτω εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας του 
Δήμου μας: Η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων των δημο-
σίων σχολείων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και μέλος 
της επιτροπής Παιδείας, κυρία Γιώτα Τσαντίλα-Πλιάκα, 
καθώς και οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων όλων των Δημοσίων και Ιδιω-
τικών Σχολείων του Δήμου μας και συγκεκριμένα: των 
Αρσακείων σχολείων, του Κολλεγίου Αθηνών, του Κολ-

λεγίου Ψυχικού, της Ελληνογαλ-
λικής Σχολής Ουρσουλινών και 
της Βαρβακείου Σχολής. 

Επίσης συμμετείχε ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέ-
ων και Κηδεμόνων των Σχολείων 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 
κύριος Κωνσταντίνος Τομπούλο-
γλου. Την παρουσίαση και τον συ-
ντονισμό πραγματοποίησε η Αντι-
δήμαρχος Πρόνοιας και Παιδείας, 
κ. Αλίκη Γκιζελή. Οι συμμετέχο-
ντες ξεπέρασαν τους 150, συμπε-
ριλαμβανομένων και των γονέ-
ων, οι οποίοι προχώρησαν σε μια 
άμεση, γόνιμη και ουσιαστική συ-
ζήτηση με την Υπουργό, συζητώ-
ντας θέματα όπως οι Πανελλήνιες 
εξετάσεις, η αξιολόγηση μαθητών, 
το άνοιγμα των σχολείων της δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης, η καθαριότητα των σχολικών 
κτιρίων, ο εμβολιασμός εκπαιδευτικών κατά της Covid-19, 
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η τηλεκπαίδευση, ο 
τεχνολογικός εξοπλισμός των σχολείων, οι μεταρρυθμί-
σεις στον χώρο της εκπαίδευσης και πολλά άλλα.

Επιπλέον τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανη-
συχίες και τους προβληματισμούς τους και να ακούσουν 
τη θέση της Υπουργού, η οποία προΐσταται όλης αυτής 
της προσπάθειας μέχρι σήμερα με ιδιαίτερα επιτυχημένη 
αντιμετώπιση.

Ο Δήμος μας στέκεται κοντά στους μαθητές και στις οι-
κογένειές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και 
θα συνεχίσει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες αυτές 
συνθήκες με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Διαδικτυακή συζήτηση με τρεις κορυφαίους επιστήμονες
Η εκδήλωση της Μορφωτικής Πολιτιστικής Λέσχης Φιλοθέης

Διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση με την 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως

Μια εξαιρετικά κατατοπιστική διαδικτυακή συζήτηση 
με θέμα «Το χρονικό της πανδημίας Covid-19» είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι δημότες της Φιλοθέ-
ης και του Ψυχικού.

Την πρωτοβουλία της ψηφιακής αυτής συνάντησης είχε 
η Πρόεδρος της Μορφωτικής Πολιτιστικής Λέσχης Φι-
λοθέης, κ. Λένα Δρομάζου, και πραγματοποιήθηκε με 
την αιγίδα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Χαιρετίζοντας ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Γαλάνης επι-
σήμανε μεταξύ άλλων: «Η πανδημία μάς πρόσφερε μια 
μοναδική θετική ευκαιρία ανάμεσα στην πληθώρα των 
αρνητικών της: να εξοικειωθούμε, σχεδόν διά μαγείας, 
όλοι με τις νέες τεχνολογίες ώστε να συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε από το σπίτι και το σπουδαιότερο, να μη 

χαθεί η επαφή με τους φίλους και τα αγαπητά μας πρό-
σωπα».

Στην ενημερωτική συνάντηση συμμετείχαν οι:
Γεώργιος Δαΐκος, Ομότ. Καθηγητής Παθολογίας και Λοι-
μώξεων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Διευθυντής της 
Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα». Ιωάν-
να Παυλοπούλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιο-
λόγος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ΓΝΠ «Π. & Α. Κυριακού», Μέλος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών. Γεώργιος Τζεφεράκος, Διδάκτωρ Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΔΣ του ΕΠΑΨΥ. Την ομιλία 
συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.

Μπορείτε πάντα να την παρκολουθείτε στο κανάλι του 
Δήμου στο YouTube.
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Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

Του Νικολάου Ζερβού 
Εντεταλμένου Συμβούλου, Πολ. Μηχανικού ΕΜΠ, M.Sc. Επ. του Περιβάλλοντος (E.N.P.C., Γαλλία)

Σε προηγούμενα τεύχη του «Παράθυρου» παρουσιάστη-
κε το ένα μέρος των έργων που εκτέλεσε η Δημοτική 
Αρχή από την έναρξη της θητείας της μέχρι σήμερα, 
ενώ συνεχώς εκτελούνται ή προγραμματίζονται νέα. 

Εκτός από τα έργα αυτά, υπάρχουν και κάποια άλλα, λιγότερο 
ορατά, που υλοποιούνται σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού 
και οργάνωσης. Ένα από αυτά είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου, που εκπονείται από το τέλος 
του 2019.

Το ΣΒΑΚ είναι στρατηγικό σχέδιο, με ορίζοντα δεκαετίας, με 
αντικείμενο τη διερεύνηση και την επιλογή παρεμβάσεων και 
έργων που θα πραγματοποιηθούν στον αστικό ιστό του Δήμου, 
με κριτήριο την εξασφάλιση και την ανάπτυξη βιώσιμων τρό-
πων μετακίνησης. Έχει ως γενικούς στόχους: Τον περιορισμό 
της ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, 
με ελάττωση της χρήσης του αυτοκινήτου. Την εξασφάλιση συν-
θηκών ασφάλειας και άνεσης στις μετακινήσεις. Τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας στον αστικό χώρο (βελτίωση πεζοδρο-
μίων κ.τ.λ.). Την ενίσχυση της ελκυστικότητας του συστήματος 
μεταφορών και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Το ΣΒΑΚ έχει διαδοχικά στάδια. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει δημό-
σια Διαβούλευση για να καταγραφούν οι απόψεις και οι ανάγκες 

των επιμέρους χρηστών του δικτύου μεταφορών (κάτοικοι, εργα-
ζόμενοι, φορείς όπως σχολεία, σύλλογοι, οργανισμοί κ.ά.). Στο 1ο 
Στάδιο έγινε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, εντοπίστη-
καν τα προβλήματα και διατυπώθηκαν κάποιες αρχικές προτάσεις 
επίλυσής τους. Ακολούθησε διαβούλευση μέσω τηλεδιασκέψεων 
(Ιούλιος/Σεπτέμβριος) και ψηφιακών ερωτηματολογίων.

Στο 2ο Στάδιο παρουσιάζονται τα εναλλακτικά σενάρια παρέμ-
βασης και τα προτεινόμενα μέτρα που θα διαμορφώσουν το 
μελλοντικό σύστημα μεταφορών του Δήμου. Στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης έγιναν δύο τηλεδιασκέψεις (Νοέμβριος/Δεκέμ-
βριος), ενώ όλοι οι πολίτες και οι φορείς μπορούσαν να κατα-
θέσουν σχόλια και απόψεις στον ιστότοπο του ΣΒΑΚ. Μετά το 
πέρας των διαβουλεύσεων διαμορφώθηκε η τελική εκδοχή του 
ΣΒΑΚ, η οποία θα παρουσιαστεί τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
όσο και σε επόμενο «Παράθυρο». Όλα τα παραπάνω παρουσι-
άζονται αναλυτικά στον ιστότοπο svak-philothei-psychiko.co
m/?fbclid=IwAR0zweYogK7XUHZV77FISNf3Qb5TwnLK9n4uY
C2bY7Ek4JS_BR5Vs-dTNs4"\t "_blank"https://svak-philothei-
psychiko.com/. Επισκεφθείτε τον! Η ενεργός εμπλοκή σας στα 
επόμενα βήματα αυτής της προσπάθειας έχει μεγάλη σημασία, 
ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα μεταφορών που θα είναι 
όχι μόνο φιλικότερο προς το περιβάλλον, αλλά και πιο εξυπη-
ρετικό για όλους μας.
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πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο στις 25-1-2021 έλαβε ομό-
φωνα δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη 
διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του Ψυχικού. Οι 
αποφάσεις αφορούν τα ΟΤ 137 και ΟΤ 145, για τα 

οποία η εμφανιζόμενη ως ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΚΕΚΡΟΨ» 
τον τελευταίο χρόνο έχει εντατικοποιήσει τις προσπά-
θειες για την πολεοδομική τους αξιοποίηση. Η Δημοτική 
Αρχή, έχοντας συστήσει μια ομάδα με εξειδικευμένους 
δικηγόρους και μηχανικούς για 
να αντιμετωπίσει τα πολεοδομικά 
θέματα, παρουσίασε μια πλήρως 
εμπεριστατωμένη και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη πρόταση για κάθε 
οικοδομικό τετράγωνο, βασιζόμενη 
σε πλήθος στοιχείων και εγγράφων, 
πολλά εκ των οποίων αναζητήθη-
καν και αξιοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά και με κύριο άξονα τη διατή-
ρηση του πρασίνου στους δύο αυ-
τούς πνεύμονες του προαστίου μας.

Ως προς το ΟΤ 145:
Δόθηκε αρνητική απάντηση στην 
πρόταση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. για 
άρση της απαλλοτρίωσης ρυμο-
τομικής απαλλοτρίωσης και οι-
κοδόμηση του χώρου και έγιναν 
ομόφωνα αποδεκτές οι δεκάδες 
ενστάσεις των κατοίκων κατά της 
πρότασης αυτής. Τεκμηριώθηκε, 
πολεοδομικά αλλά και νομικά τόσο η μη οικοδομησιμό-
τητά του όσο και η ανάγκη διαφύλαξης του κοινωφελούς 
χαρακτήρα του, καθώς το ΟΤ 145 όχι μόνο περιβάλλεται 
από κοινόχρηστο πράσινο, αλλά και εντάσσεται σε μια 
ευρύτερη ζώνη πρασίνου, που αποτελεί σημαντικό λει-
τουργικό και περιβαλλοντικό στοιχείο της περιοχής.

Ως προς το ΟΤ 137:
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τροποποίη-
σης ρυμοτομικού σχεδίου που είχε ξεκι-
νήσει με πρωτοβουλία του Δήμου, με την 
οποία το ΟΤ 137 τίθεται εκτός πολεοδο-
μικού σχεδιασμού και καθίσταται μη οι-
κοδομήσιμο, διατηρώντας τον σημερινό 
του χαρακτήρα ως χώρος πρασίνου που 
συνορεύει άμεσα με τη δασική έκταση 
των Τουρκοβουνίων. Μετά από 40 χρό-
νια ο Δήμος μας προχωράει δυναμικά, 
ζητώντας από το Υπουργείο την απέ-
νταξη του συγκεκριμένου οικοδομικού 
τετραγώνου. Υπενθυμίζεται πως τον Νο-
έμβριο του 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο 
είχε ήδη απαντήσει αρνητικά στην πρό-
ταση της Περιφέρειας για μετατροπή του 
ΟΤ 137 σε οικοδομήσιμο χώρο.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους όσοι ερ-
γάστηκαν εντατικά για να ολοκληρωθούν 
και οι δύο φάκελοι, τονίζοντας το εξαιρε-
τικό επιστημονικό έργο που κατάφεραν 

να επιτύχουν. Επίσης ευχαρίστησε και όλους τους δημο-
τικούς συμβούλους για την ομόφωνη απόφασή τους, που 
δίνει τα απαραίτητα «όπλα» για τη συνέχιση της προσπά-
θειας διατήρησης του περιβαλλοντικού επιπέδου που ται-
ριάζει στον Δήμο μας, καθώς και όλους όσοι συνετέλεσαν 
στη διαχρονική πορεία διεκδίκησης και προάσπισης των 
πολεοδομικών δικαιωμάτων του Δήμου.

11

Πρόταση Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 
για την τροποποίηση ρυμοτομικού 

σχεδίου ΟΤ 145 και 137 
(πάνω αριστερά) αντίστοιχα.

ΟΤ 145 & ΟΤ 137 ΨΥΧΙΚΟΥ – Ο Δήμος δίνει μάχη για τη 
διατήρηση της περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας του
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Νέα εποχή για τα σχολικά κτίρια 
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Σε 18 μήνες η αναβάθμιση 
και η ανακαίνιση των σχολικών αιθουσών

3ο και 4ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού

Σχολεία υψηλού επιπέδου για όλους – Θεαματικές αλ-
λαγές – Προεκλογικές εξαγγελίες που έγιναν άμεσα 
πράξεις – Αλίκη Γκιζελή και Δημήτρης Φωτιάδης, ως 
πρόεδροι των Επιτροπών, ανέλαβαν να ολοκληρώ-
σουν τα έργα.
 
Ένα πολύ μεγάλο έργο αναβάθμισης όλων των σχολι-
κών κτιρίων του Δήμου μας ξεκίνησε η διοίκηση Γαλά-
νη τον Σεπτέμβριο του 2019 και συνεχίζεται ακόμα και 
σήμερα. Πρόκειται για ένα δεκαεπτάμηνο μέχρι στιγ-
μής  έργο, που έρχεται να απαντήσει στις πολύχρονες 
ανάγκες των σχολείων, να λύσει τα προβλήματα που 
επί μακρόν ταλάνιζαν τις εκπαιδευτικές κοινότητες 
και να καλύψει τα κενά που άφησαν οι προηγούμενες 
διοικήσεις.

Να τονίσουμε ότι ο Δημήτρης Γαλάνης με αυτό το 

έργο υλοποιεί έναν μεγάλο αριθμό από τις προεκλογι-
κές του προτεραιότητες, αφού στο πρώτο κιόλας διά-
στημα της τετραετίας του κάνει πράξη τις εξαγγελίες 
του. Έτσι, τα σχολεία υψηλού επιπέδου για όλους, ο 
εκσυγχρονισμός του διδακτικού εξοπλισμού όλων των 
σχολείων, το δημόσιο ψηφιακό σχολείο, όπου τα μαθή-
ματα θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού 
εξοπλισμού, αλλά και το δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών 
υλοποιήθηκαν.

Οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, Αλίκη Γκιζελή 
και Δημήτρης Φωτιάδης, ενστερνίζονται το όραμα του 
Δημάρχου και εργάζονται άοκνα για την πραγμάτωσή 
του. Έναν περίπου χρόνο μετά, το έργο βρίσκεται σε 
εξέλιξη, καθώς οι ανάγκες υπερέβησαν τους σχεδια-
σμούς.
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1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού

WC Δημοτικού Φιλοθέης

Δημοτική Βιβλιοθήκη Φιλοθέης

Νηπιαγωγείο Φιλοθέης

WC Δημοτικού Π. Ψυχικού

Σχολεία εν–τάξει
Μια μικρή αναδρομή:
Σεπτέμβρη του 2019, η νέα διοίκηση Γαλάνη ξεκινά τους πρώ-
τους ελέγχους με στόχο να ανοίξει άμεσα σχολεία και αθλητι-
κούς χώρους.

Ο Δήμαρχος, έχοντας υψηλή αίσθηση των καθηκόντων που 
ανέλαβε, σηκώνει τα μανίκια και ξεκινά να εργάζεται βήμα 
βήμα, με βάση ένα συνολικό μακροπρόθεσμο σχέδιο. Τον Νο-
έμβριο του 2019 συγκροτεί τις δύο σχολικές επιτροπές, στε-
λεχώνει τις επιτροπές με ανθρώπους που ασχολούνται με θέ-
ματα παιδείας και έχουν όρεξη και μεράκι να δουλέψουν.

Λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ξε-
σπάει η πανδημία, ενώ «σκάει» στα χέρια της κυρίας Γκιζελή η 
βόμβα των προνηπίων, καθώς έπρεπε, σύμφωνα με τον νόμο, 
να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας νόμος σε 
ισχύ τα τελευταία δύο χρόνια, με τον οποίο η προηγούμενη 
διοίκηση δεν είχε καν ασχοληθεί! Οπότε η εκπαιδευτική κοι-
νότητα ήταν υποχρεωμένη να στεγάσει 150 περίπου μαθητές 
επιπλέον.

Σεπτέμβριος 2020: 5 ολοκαίνουργιες αίθουσες, με ευρωπαϊ-
κά πρότυπα, ήταν έτοιμες να υποδεχτούν τα προνήπια.

Σημαντικά έργα, επισκευές, συντηρήσεις, κτιριακοί έλεγχοι, 
καθαρισμοί καυστήρων, τοποθετήσεις φίλτρων, καθώς και 
επισκέψεις από τεχνολόγο τροφίμων έγιναν στους εξής βρε-
φονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού:

Βρεφονηπιακός σταθμός Αγίας Σοφίας, Βρεφονηπιακός σταθ-
μός Τζαβέλλα, Βρεφονηπιακός σταθμός Ευρώτα, Παιδικός 
σταθμός Ψυχικού, Παιδικός σταθμός Φιλοθέης.
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Πορτρέτα του Δήμου
Γνωρίστε τους ανθρώπους που δίνουν ζωή και χρώμα στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Η στήλη συνεντεύξεων συνομιλεί με ανθρώπους οι οποίοι με τη δουλειά τους συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 
μας, αλλά και με πρόσωπα που γνωρίσαμε μέσα από την προσφορά τους στην κοινωνία και έχουμε τη χαρά να ζουν δίπλα μας. 

Στόχος μου είναι να γνωρίσουμε τον πολιτισμό του Δήμου μας μέσα από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, 
καθώς και μέσα από τις υπηρεσίες που αυτός παρέχει. Γιατί ο πολιτισμός αποτελεί μια συνολική στάση απέναντι στην 

καθημερινότητα, στη ζωή και στον άνθρωπο. Πολιτισμός είναι τα γράμματα και οι τέχνες, αλλά μαζί και η καθαριότητα, 
η εκπαίδευση, το περιβάλλον. Τα στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα ζωής όλων μας.

της Νικόλ Δημητρακοπούλου 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού

Τα τραγούδια και η φωνή σας κατοικούν στα 
περισσότερα ελληνικά σπίτια, στην ακοή και 
στις καρδιές των περισσότερων Ελλήνων. 
Εσείς ωστόσο κατοικείτε στη Φιλοθέη. Πόσα 
χρόνια ζείτε εδώ; Τι κάνει για σας τον Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού ξεχωριστό;
Γύρω στα 35 χρόνια. Ήταν επιλογή της Άν-
νας, της γυναίκας μου, μια και εκείνη ζούσε 
από μικρή εκτός κέντρου. Βρήκαμε ένα σπίτι 
σε αυτή τη γειτονιά, που έμαθα ότι λεγόταν 
«των τραπεζικών», και από τότε γίναμε μόνι-
μοι κάτοικοι. Εδώ γεννήθηκε και η κόρη μας. 
Είναι μια ωραία, ανθρώπινη περιοχή κοντά 
στην πόλη, πράγμα πολύ σημαντικό για μένα, 
που έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου στο 
κέντρο, και πάνω απ’ όλα είναι μια γειτονιά 
ιδανική για τα κατοικίδια, τα σκυλιά και τις 
γάτες, μια και τα σπίτια με τις αυλές είναι ο 
παράδεισός τους. 

Η εικόνα που έχω από εσάς είναι ότι είστε 
ένας άνθρωπος που αγαπά την ηρεμία. Ποιο 
στοιχείο από το μέρος όπου ζείτε θα μπορού-
σατε να πείτε ότι σας ταιριάζει και ποιο φέρε-
τε μαζί σας στις μουσικές σας;
Αγαπάω την ηρεμία, αλλά κυρίως τη φύση.  
Μου αρέσει πολύ η θάλασσα, το βουνό, ενώ 
δεν μου αρέσουν καθόλου η πολυκοσμία και ο 
συνωστισμός. Επειδή μου αρέσει πολύ η φω-
τογραφία, η περιοχή αυτή είναι ιδανική.  Εδώ 
και πολλά χρόνια παίρνω τη μηχανή μου, ανε-
βαίνω στο βουνό και φωτογραφίζω. Η φύση 
για μένα ήταν πάντα έμπνευση. 

Ως κάτοικος τι προσδοκίες έχετε για τον 
τόπο που μένετε; Πιστεύετε ότι καλύπτονται 
σήμερα που τον ζείτε ίσως περισσότερο και 
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών;

Γιώργος Νταλάρας
Σε αυτό το τεύχος έχω τη χαρά να συνομιλώ με τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος με τη φωνή του έχει συντροφεύσει 

τη ζωή της σύγχρονης Ελλάδας. Είχα την τιμή, ως μέλος της παιδικής χορωδίας Δημήτρη Τυπάλδου, να 
τραγουδήσω μαζί του στη μοναδική συναυλία «...Και με φως και με θάvατov ακαταπαύστως» στο Μέγαρο 

Μουσικής. Από τότε θυμάμαι τον τρυφερό τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά και στους συνεργάτες του.  
Μας έκανε την τιμή να παραχωρήσει για το ΠΑΡΑΘΥΡΟ μια συνέντευξη όπου η ζεστασιά και πάλι είναι παρούσα.
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Είμαστε τυχεροί που ζούμε εδώ αυτή τη σκληρή περίοδο της πανδημί-
ας. Η γειτονιά έχει γίνει πολυσύχναστη. Γονείς με τα παιδιά τους, με τα 
καρότσια, αλλά και μεγάλοι άνθρωποι, παίρνουν μια ανάσα μέσα στον 
εγκλεισμό. Έτσι, απολαμβάνοντας τα απλά πράγματα, διαπιστώνουμε τι 
πραγματικά έχουμε ανάγκη και τι πρέπει ο κάθε άνθρωπος και συμπολί-
της μας αυτονόητα να απολαμβάνει. Ένα κομμάτι πρασίνου, μια παιδική 
χαρά για τα παιδιά του, μια μικρή διαδρομή περιπάτου. 

Πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητά σας –η δική σας και της οικογέ-
νειάς σας– στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε; 
Η δική μου όχι πολύ, μια και περνάω το μεγαλύτερο μέρος στο στούντιο.  
Έχει αλλάξει όμως και της οικογένειάς μου και των συναδέλφων μου, 
των μουσικών και τεχνικών, που έχουν μείνει χωρίς δουλειά και αντιμε-
τωπίζουν θέμα επιβίωσης, πέρα από τις συναισθηματικές συνέπειες του 
εγκλεισμού. Το νιώθω αυτό το βάρος στο στενό μου περιβάλλον, στην 
κόρη μου, αλλά και στην ευρύτερη οικογένειά μου, που είναι οι συνερ-
γάτες μου. Το βλέπω ακόμα και στα εγγόνια μου, αγόρια 8 και 9 χρόνων, 
που φυσιολογικά δεν κρατιούνται από το παιχνίδι και από τους φίλους 
τους και αναγκάζονται να είναι κλεισμένα στο σπίτι, κάνοντας ακόμα και 
τα μαθήματά τους μέσα από μια οθόνη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα 
και φοβάμαι ότι θα αργήσουν να ξαναγίνουν.  

Έχετε την αίσθηση πως ίσως γνωρίζουμε τη γειτονιά μας εξ αρχής αυτή 
την περίοδο, καθώς λόγω αντικειμενικών συνθηκών τη ζούμε περισ-
σότερο;  
Ναι, έχετε δίκιο. Ανακαλύπτουμε ξανά την αρχή των βασικών αγαθών.  
Τη χαρά και το προνόμιο να ζεις σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, να βλέ-
πεις δέντρα, λουλούδια, δρόμους που μπορείς να περπατήσεις ήσυχα.  

Οι άνθρωποι δημιουργούμε αναμνήσεις με διάφορους τρόπους. Πρό-
σφατα άκουσα τη συναυλία για τα 50 χρόνια σας στη μουσική στο Ηρώ-
δειο. Τότε μου επανήλθε με μια ένταση, σχεδόν επιτακτική, η ανάμνηση 
της παρέας μου να τραγουδάμε όλοι μαζί ένα τραγούδι σας. Η συλλογι-
κή αυτή δύναμη μιας συναυλίας. Υπάρχει κάποια συναυλία σας που τη 
θυμάστε πιο έντονα αυτές τις μέρες; 
Αυτό λείπει σε όλους μας πολύ. Και σ’ αυτούς που είναι πάνω στη σκηνή 
και σ’ αυτούς που είναι κάτω. Αυτόν τον καιρό με έχει κυριεύσει πολλές 
φορές αυτό το συναίσθημα και ως μουσικό, αλλά και ως θεατή. Κακά τα 
ψέματα, δεν έχει καμία σχέση η ζωντανή συναυλία με τη διαδικτυακή. 
Ούτε για τον θεατή ούτε για τον μουσικό. Και είναι μεγάλη ειρωνεία, μια 
και με ρωτάτε, ότι η πιο έντονη μνήμη που έχω αυτόν τον καιρό δεν είναι 
οι μεγάλες συναυλίες στο Ηρώδειο, στα στάδια, στην Ελλάδα ή αλλού, 
αλλά μια τελευταία περσινή συναυλία των φίλων μου της Εστουδιαντί-
νας, όπου πήγα καλεσμένος να πω μερικά τραγούδια. Αυτή την εικόνα 
των θεατών με τις μάσκες και τις αποστάσεις στις καρέκλες τους δεν θα 
την ξεχάσω. Ράγισε η καρδιά μου. Και ειλικρινά είπα ότι αυτό δεν θα το 
ξανακάνω. Θα περιμένω τις καλύτερες μέρες που θα τραγουδήσουμε 
όλοι μαζί.  

Έχετε συνδέσει την περιοχή όπου ζείτε με κάποια προσωπική σας ανά-
μνηση;
Από μικρό παιδί, οι έντονες, πιο μοναχικές αναμνήσεις μου από τις γειτονιές 
μου ήταν αυτές που είχα από την παρέα μου, τα σκυλιά και τις γάτες, τα 
δικά μας ζωάκια ή τα ζωάκια της γειτονιάς. Έτσι και εδώ. Είμαι φίλος τους!  
Και πράγμα περίεργο, οι φιλίες με τους γείτονες «πιάνονται» μέσα απ’ αυτές 
τις βόλτες. Με τον Πάκο παλιά, τους Πάκους μάλλον, γιατί είχαμε διαδοχή 
τριών γενεών, την Κλάρα και τώρα τον Άρη. Σκυλιά όλα αυτά.  Αλλά και τις 
γάτες μας, που είναι μεν του σπιτιού, αλλά είναι και αλάνια, κυκλοφορούν 
γύρω γύρω στη γειτονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που περπατάμε στον δρόμο, 
που αντί για «γεια σου, Γιώργο», λένε «γεια σου, Άρη» και εγώ απαντάω 
«γεια σου, Φοίβο», χαιρετώντας τον σκύλο του γείτονα. Ειδικά αυτή τη χρο-
νιά είναι πραγματικό δώρο. Πέρα απ’ αυτό βέβαια, η περιοχή είναι συν-
δεδεμένη με την ισχυρότερη και ωραιότερη προσωπική ανάμνηση. Εδώ 
γεννήθηκε το παιδί μου, εδώ γιορτάζουμε τα γενέθλια των εγγονών μου, 
με τους οποίους πετάμε χαρταετό κάθε Καθαρή Δευτέρα απέναντι από το 
σπίτι μας. Πώς να το κάνουμε, είναι ο τόπος μέσα στον τόπο μας.

Ποιες οι σκέψεις σας γι’ αυτή την περίοδο που ο πολιτισμός περνάει δύ-
σκολες στιγμές; Πιστεύετε πως ένας δήμος θα μπορούσε να βοηθήσει 
στο κομμάτι αυτό; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;
Μπορεί και νομίζω ότι το κάνει. Και στον αθλητισμό και στα γράμματα, 
μέσα από τους αντίστοιχους χώρους. Είμαστε όλοι κοντά και ειδικά αυτή 
τη δύσκολη και σκληρή εποχή.

Έχετε τραγουδήσει για τις χαρές και τις λύπες μας σε διάφορες χρο-
νικές περιόδους. Το τραγούδι ήταν πάντοτε συντροφιά-συνομιλία για 
όλους μας. Ποιο θα μας τραγουδούσατε σήμερα;
Πολλά, εκατοντάδες. Πέρυσι, στην πρώτη καραντίνα, έπαιξα ζωντανά 
ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό και με παρηγόρησε. Και φαίνεται 
ότι παρηγόρησε πολλούς ακροατές. Είναι ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελύ-
τη από τον «Ήλιο τον Ηλιάτορα». Τη μουσική έχει γράψει ο αγαπημένος 
μου Δημήτρης Λάγιος, που μας άφησε τόσο νωρίς. Ένα παρηγορητικό 
ποίημα και μια παραίνεση.

Σ’ ευλογημένη μέρα βγάζει το κακό 

Σε δημοσιά πλατιά το στενοσόκακο. 

Σ’ όλα τα σπίτια σ’ όλα τα παράθυρα 

Δάφνες και κουμαριές και φοινικόκλαρα 

Σ’ ένα μακρύ τραπέζι κόκκινο παλιό κρασί 

Νέοι και γέροι κι άντρες ξεμανίκωτοι. 

Πάρτε μεράκι φλόγα λόγο μάλαμα 

Πάρτε μικρό λαούτο, πάρτε μπαγλαμά.  

Ν’ αρχίσει το τραγούδι ν’ ανέβει ο πικρός καημός 

Να πάρει και να δώσει ο νους κι ο λογισμός.
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Από πότε εργάζεστε στον Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού; 
Ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας;
Στον Δήμο εργάζομαι από το 1990 (Δή-
μος Ψυχικού τότε) στην καθαριότητα 
και στο πράσινο. Αργότερα, το 1992, 
ήμουν στο πλήρωμα απορριμματοφό-
ρου, καθώς και οδηγός. Τα τελευταία 
είκοσι χρόνια εργάζομαι στη θέση του 
επόπτη Καθαριότητας. Οι αρμοδιό-
τητές μου από τη θέση του επόπτη 
έχουν μεγάλο εύρος. Οι κυριότερες 
είναι ο έλεγχος εργασίας των πληρω-
μάτων του τομέα καθαριότητας και η 
διεκπεραίωση σε ό,τι αφορά την εξέλι-
ξη της εργασίας τους, όπως η τήρηση 
ωραρίου, παρουσιολόγια, άδειες κ.ά. Η 
συμπλήρωση και η στελέχωση οχημά-
των και πληρωμάτων για την αποκο-
μιδή όλων των ειδών απορριμμάτων. 
Οργάνωση προγράμματος των τομέ-
ων οδοκαθαριστών και της σάρωσης 
του οδοστρώματος. Καλή συνεργασία 
με τους οδηγούς των οχημάτων και το 
γραφείο κίνησης για την καλή λειτουρ-
γία των οχημάτων. Παραλαμβάνω, διανέμω και ελέγχω για τη σω-
στή χρήση τους, τα ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) προς τους 
εργαζομένους. Καταγράφω και παραδίδω προς απομάκρυνση 
εγκαταλειμμένα οχήματα. Τέλος, είμαι πάντα παρών ως πολιτική 
προστασία σε έκτακτα ή μη καιρικά φαινόμενα ή για ό,τι προκύψει, 
πάντα σε συνεργασία με το γραφείο της προϊσταμένης, του διευθυ-
ντή Καθαριότητας και του αντιδημάρχου Καθαριότητας, με κύριο 
στόχο την επίλυσή τους.

Ο Δήμος μας δίνει προτεραιότητα στην καθαριότητα. 
Υπάρχουν όμως δυσκολίες που οι κάτοικοι ενδέχεται να μη 
γνωρίζουν. Ποιες είναι αυτές;
Σίγουρα υπάρχουν πολλές δυσκολίες που οι κάτοικοι δεν γνωρί-
ζουν και αν γνώριζαν, θα ήταν κάποια πράγματα πιο εύκολα. Για 
παράδειγμα, τα οικιακά απορρίμματα θα πρέπει να συσκευάζονται 
σε ανθεκτικές σακούλες και όσο γίνεται ελαφριές, για να μη σκί-
ζονται κατά την αποκομιδή, καθώς αυτή γίνεται με τα χέρια. Να 
αποφεύγονται τα μικρά σακουλάκια και οι σακούλες κήπων να μην 
περιέχουν χώμα και πέτρες. Στα ιδιωτικά proper να γίνεται απολύ-
μανση και καθαρισμός από τους ίδιους τους δημότες. Στο κομμάτι 
της ανακύκλωσης οι δημότες θα πρέπει να συμπιέζουν τις κούτες 
για να μην πιάνουν χώρο στον κάδο. Επίσης τα φελιζόλ δεν ανα-
κυκλώνονται, άρα δεν πρέπει να πετιούνται στην ανακύκλωση. Τα 
φυτικά απορρίμματα να τοποθετούνται σε σημεία που να μπορεί το 
ειδικό όχημα-αρπάγη να τα αποκομίσει (όχι πίσω από δέντρα). Όταν 
ό όγκος των φυτικών  είναι  μεγάλος, θα πρέπει να γίνει συνεννόηση 
πρώτα με το γραφείο. Τα φυτικά απορρίμματα πάνε σε εργοστάσιο 
ανακύκλωσης και το υλικό τους πρέπει να είναι καθαρό, γι’ αυτό 
δεν τοποθετούνται ΠΟΤΕ μαζί με τα ογκώδη αντικείμενα. Ο δημότης 
θα ήταν καλό να γνωρίζει το πρόγραμμα αποκομιδής φυτικών και 
ογκωδών αντικειμένων, έτσι ώστε να βγουν στον σωστό χρόνο και 
όχι αφού έχουν περάσει οι αρπάγες. Όλα αυτά είναι διευκολύνσεις 
προς όφελος του δημότη και των εργαζομένων.

Τι είναι αυτό που απολαμβάνετε στη δουλειά σας; 
Ποιο θα λέγατε ότι είναι το δημιουργικό κομμάτι της;
Αυτό που απολαμβάνω στη δουλειά μου είναι ότι στο τέλος της μέ-
ρας έχουν διεκπεραιωθεί όλα σωστά και οι κόποι οι δικοί μου και των 
συναδέλφων μου έχουν φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Προσπαθώ 
να έχω άριστη συνεργασία με όλους και νομίζω ότι το καταφέρνω. Ο 
επόπτης είναι εντός και εκτός γραφείου και μαζί με την προσπάθεια 

όλων επιτελείται το μέγιστο αποτέλεσμα. Ευχαρίστηση είναι να περ-
νάς και να βλέπεις το προάστιο καθαρό. Επίσης το «ευχαριστώ» των 
δημοτών στο γραφείο για τη γρήγορη ανταπόκριση στο αίτημά τους. 
Το δημιουργικό κομμάτι πιστεύω ότι είναι η διεκπεραίωση πολλών 
και διαφορετικών εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε ο δήμος, ασχο-
λήθηκα και έφερα εις πέρας στον τομέα μου.

Η πιο δύσκολη στιγμή μέσα στη μέρα ποια είναι;
Δύσκολη στιγμή δεν υπάρχει, γιατί όλη η μέρα είναι απαιτητική. Η 
υπηρεσία μας εργάζεται όλο το 24ωρο με βάρδιες και η επαφή μας 
με το προσωπικό είναι συνεχής για την επίλυση των προβλημάτων 
που τυχόν προκύπτουν. Ακόμα και από το σπίτι το τηλέφωνο δεν 
σταματά ποτέ. Ειδικά με την τελευταία κακοκαιρία χιονιού που πε-
ράσαμε, το προσωπικό καθαριότητας έδωσε τον καλύτερο εαυτό 
του στο άνοιγμα των δρόμων από πεσμένα δέντρα και την αποκο-
μιδή τους.

Με τον κορωνοϊό τι νέες δυσκολίες έχετε; 
Πώς έχετε διαχειριστεί σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή 
τις νέες απαιτήσεις και ποιες είναι αυτές;
Με τον κορωνοϊό πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και 
να εφοδιάζουμε συνεχώς το προσωπικό με τα απαραίτητα προ-
στατευτικά είδη. Απολυμαίνουμε τους κοινόχρηστους χώρους και 
τα οχήματά μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και μαζί με τη για-
τρό εργασίας δίνουμε οδηγίες στο προσωπικό. Η δημοτική αρχή, 
όσο αυτό είναι δυνατό (γιατί οι συμβάσεις είναι χρονοβόρες), μας 
εφοδιάζει με τα λεγόμενα ΜΑΠ, με ειδικές μάσκες, γάντια, άφθονα 
απολυμαντικά καθημερινώς. Οι απαιτήσεις των ημερών είναι με-
γάλες και πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλείς και εμβολιασμέ-
νοι, διότι εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες και έρχονται αντιμέτω-
ποι με πολλά μικρόβια. Γι’ αυτό πιστεύω ότι έχουμε προτεραιότητα 
στον εμβολιασμό για την Covid.

Όταν συναντάτε κατοίκους, τι σας λένε; 
Λαμβάνετε υπόψη σας τις προτάσεις και τις ανάγκες τους;
Με τους κατοίκους έρχομαι σε καθημερινή επαφή, είτε τηλεφωνι-
κώς είτε περνούν από το γραφείο μου ή έξω στους δρόμους. Τους 
ενημερώνω για τα θέματα καθαριότητας, ακούω με προσοχή τα 
παράπονα τους και τις υποδείξεις τους και προσπαθώ να λάβω σο-
βαρά υπόψη μου τις προτάσεις τους όσο μου επιτρέπεται και είναι 
εφικτό. Πάντα με την καλύτερη πρόθεση για σωστή λειτουργία και 
συνεργασία ενός καθαρού και όμορφου προαστίου.
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Ηλίας Κουλουμέντας, επόπτης Καθαριότητας
Ένας από τους ανθρώπους που φροντίζει να περπατάμε σε καθαρούς δρόμους 

και να απολαμβάνουμε τους κοινόχρηστους χώρους στο Ν. Ψυχικό.

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ



πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης, καλωσορίζοντας τους συμμετέ-
χοντες στη διαδικτυακή παρουσίαση, τόνισε: «Οι περισσότεροι 
παραπόταμοι του Κηφισού εσίγησαν, εξαφανίστηκαν, καταπλακώ-
θηκαν από τσιμέντο, ενώ στην Κηπούπολή μας όχι μόνο ρέει ακό-
μη ο Ποδονίφτης, αλλά έχει και τη δική του χλωρίδα και πανίδα.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς τόνισε: «Το ρέμα 
της Φιλοθέης παίζει καταλυτικό ρόλο στην τροφοδοσία με ζωή 
και ενέργεια ολόκληρης της Αττικής σε οικοσυστήματα και βιό-
τοπους. Έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο νόμου για τα υδατορέματα, το 
οποίο θα καθορίσει για πρώτη φορά ενιαίους κανόνες προστασίας 
από την πηγή έως την εκβολή».
 
Ο Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας κ. Κυριάκος Γεωργίου στην πα-
ρουσίαση του λευκώματος υπογράμμισε: «Η δική μου σκέψη προ-
σανατολίζεται προς τη δημιουργία ενός Γραμμικού Πάρκου που 
θα φιλοξενήσει: καθιστικούς χώρους, διαδρομές πεζοπορίας, πο-
δηλατόδρομους, έναν Βοτανικό Κήπο, υπαίθριους χώρους καλλι-
τεχνικής έκφρασης. Ο συγγραφέας Μαρτίνος Γκαίτλιχ τόνισε: «Το 
βιβλίο αυτό γράφτηκε και εκδόθηκε μέσα στις καραντίνες του κο-

ρωνοϊού. Μάλιστα, θα τολμούσα να πω ότι σχεδόν δεν χρειάστηκε 
να διαλέξω εγώ το ρέμα ως θέμα, αλλά ότι το ρέμα διάλεξε εμένα».

Η Χριστίνα Φίλιππα, που είχε την ευθύνη για τον συντονισμό της 
έκδοσης, επισήμανε:  
 
«Εύχομαι σύντομα να 
αποκαλυφθεί και το 
κλειστό κομμάτι του 
ρέματος της Φιλο-
θέης, να φύγουν  τα 
τσιμέντα και το γκα-
ζόν και να αποδοθεί 
στη φυσική του μορ-
φή στους πολίτες και 
στην πόλη».

Τον συντονισμό είχε 
η δημοσιογράφος  
Ειρήνη Νικολοπούλου.

Η Υπουργός Παιδεί-
ας Νίκη Κεραμέως, με 
αφορμή την 21η Απρι-
λίου, Παγκόσμια Ημέρα 
Δημιουργικότητας και 
Καινοτομίας, και την 
22η Απριλίου, Διεθνή  
Ημέρα Γης, επισκέφτη-
κε μαζί με τον δήμαρχο 
Φιλοθέης-Ψυχικού Δη-
μήτρη Γαλάνη το Γενικό 
Λύκειο Φιλοθέης, για να 

συγχαρούν τους μαθητές που δημιούργησαν ένα οικολογικό παγκάκι 
από ανακυκλωμένα υλικά, το οποίο πρόσφατα έλαβε πρώτο βραβείο.

Το νικητήριο παγκάκι είναι ένα project των 18 μαθητών της Ά  και Β΄ 
Λυκείου του δημόσιου σχολείου του Δήμου μας, που πήραν μέρος 
με την ομάδα τους R.A.I.S.E. στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επι-
χειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό την Αειφορία, ο οποίος 
διοργανώθηκε από την εταιρεία Envolve Entrepreneurship Gr.

Το βραβευμένο πλέον παγκάκι είναι: Reusable (επαναχρησιμοποιή-
σιμο), Advanced (προηγμένο), Innovative (καινοτόμο), Safe (ασφαλές) 
και Economical (οικονομικό). Πρόκειται για ένα καινοτόμο, οικολογικό 
παγκάκι, φτιαγμένο από ανακυκλωμένα υλικά: βαμμένο με φωτοκα-

ταλυτικά χρώματα, 
τα οποία απορρο-
φούν ατμοσφαιρι-
κούς ρύπους και 
δεσμεύουν το διο-
ξείδιο του άνθρα-
κα, διαθέτει δύο 
κάδους ανακύ-
κλωσης με αυτο-
ματισμούς, ηλιακά 
πάνελ για τη φόρ-
τιση μικροσυσκευ-
ών και βιοδιασπώ-
μενες σακούλες 

για τους κατόχους 
κατοικιδίων. Λόγω 
πανδημίας σχεδι-
άσαμε το παγκάκι 
με αποσπώμενη 
την κεντρική θέση, 
η οποία μπορεί να 
επανατοποθετηθεί 
αργότερα. Οι δύο 
κάδοι ανακύκλω-
σης λειτουργούν 
με αισθητήρες 
πληρότητας που 
ειδοποιούν τα 
απορριμματοφό-
ρα για την έγκαι-
ρη αποκομιδή, ώστε να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις και η 
σπατάλη καυσίμων. Η ομάδα αποτελείται από 18 μαθητές της Ά  και 
της Β΄ Λυκείου, υπό την καθοδήγηση καθηγητών του σχολείου και συ-
νεργατών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η κ. Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, 
μέσω του διαγωνισμού, μαθητές μας ήρθαν κοντά στην πραγματική 
πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εφεύρεσης 
λύσεων για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. Οργανώθηκαν, συνερ-
γάστηκαν, δημιούργησαν, κατέληξαν σε ένα πρωτοπόρο και καινο-
τόμο προϊόν, που κατάφεραν ήδη να προωθήσουν στην αγορά. Το 
παράδειγμά τους μας γεμίζει με αισιοδοξία. Συγχαρητήρια σε μαθη-
τές και εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα».

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης, απευθυνόμενος στους μαθητές, 
τόνισε: «Είμαστε στο πλευρό του σχολείου σας από την πρώτη 
στιγμή, είστε παράδειγμα προς μίμηση, αφού εν καιρώ πανδημίας 
ξεπεράσατε κάθε εμπόδιο και μετατρέψατε σε ευκαιρία προόδου, 
εξέλιξης, επιτευγμάτων και τελικά κρατάτε το τρόπαιο των κόπων 
σας. Θα απορροφήσουμε τα πρώτα 100 παγκάκια σας, αναγνωρί-
ζοντας την υπεραξία του σπουδαίου εγχειρήματός σας και επιβρα-
βεύοντας την ομαδική σας εργασία. Συγχαρητήρια σε όλους σας, με 
το καλό στα επόμενα!».

17

Ο Ποδονίφτης δίνει ζωή και ενέργεια σε όλη την Αττική – πρώτη διαδικτυακή 
παρουσίαση του λευκώματος του Μαρτίνου Γκαίτλιχ «ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ»

Κεραμέως – Γαλάνης συγχαίρουν τους μαθητές του Λυκείου 
Φιλοθέης για το καινοτόμο παγκάκι με το 1ο βραβείο

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ
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Τα άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν ατομικής κοινωνικής 
στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας ή οικογενειακή βοηθό 
μπορούν να επικοινωνούν με τον κύριο Παπαθωμόπουλο 
Βασίλη (τηλ.: 210-6822217, v.papathomopoulos@0177.
syzefxis.gov.gr, ώρες επικοινωνίας: 07:00-15:00), κοινωνικό 
λειτουργό, υπεύθυνο του Προγράμματος. Σκοπός του προ-
γράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η μέρι-
μνα για μια αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων ατόμων 
που δεν είναι εφικτό να εξυπηρετηθούν από τους οικείους 
τους, καθώς και των μοναχικών ατόμων που δεν μπορούν 
να αυτοεξυπηρετηθούν.

Ο κοινωνικός λειτουργός:
• Καταγράφει και αξιολογεί τις ανάγκες των εξυπηρετουμέ-
νων (αγορά βασικών αγαθών διατροφής και υγιεινής, πλη-
ρωμή λογαριασμών, επίσκεψη στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, 
συνταγογράφηση φαρμάκων στον θεράποντα ιατρό καθώς 
και αγορά και παράδοση φαρμάκων), τηρώντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας εργαζομένων και 
ωφελουμένων.

• Δύναται να έρχεται σε καθημερινή τηλεφωνική επικοινω-
νία με τους εξυπηρετουμένους για ενημέρωση, εμψύχωση 
και συμβουλές αυτοβοήθειας.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης 
και αλληλεγγύης συνεργάζονται με σκοπό την προστασία 
και την ατομική κοινωνική στήριξη των κατοίκων του Δή-
μου μας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα και 
οικογένειες που χρήζουν βοηθείας στην επίλυση των προ-
βλημάτων τους.

Η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και ειδικά από 
το χρονικό διάστημα έναρξης της πανδημίας στη χώρα μας 
προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να είναι στο πλευρό 
των συνανθρώπων μας που ανήκουν σε ευπαθείς και ευά-
λωτες ομάδες πληθυσμού.

Νέα υπηρεσία παράδοσης βιβλίων «κατ’ οίκον» της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης ΟΚΑΠΑ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη εγκαινίασε τη νέα πρωτοπορια-
κή υπηρεσία δανεισμού βιβλίων «κατ’ οίκον», με τεράστια 
ανταπόκριση από τα μέλη της. Έως σήμερα έχουν παρα-
δοθεί περισσότεροι από 500 τίτλοι με τη βοήθεια των 
εθελοντών του Δήμου μας. Η αναζήτηση βιβλίων από τη 
συλλογή των άνω των 20.000 τίτλων της Βιβλιοθήκης μας 
γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού της καταλόγου (https://
psychikolib.openabekt.gr/). Παράδοση και επιστροφή βι-
βλίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00-14:00. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγελική Φουρνάρη, τηλ. 210-6724307, 
210-6773485.

Ένταξη νέου πρωτοποριακού μαθήματος με τίτλο «ΜΟΥΣΙ-
ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» στο Δημοτικό Ωδείο του ΟΚΑΠΑ Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού 
Το νέο μάθημα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από 15 ετών 
που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν τεχνικά και θεωρητικά 
στην τέχνη της μουσικής παραγωγής και να εξερευνήσουν 
τον κόσμο της μουσικής και της ηχητικής δημιουργίας μέσα 
από τις άπειρες δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογικών 
μέσων. Σε συνεργασία με το εξεταστικό κέντρο Rockschool 
στην Ελλάδα, παρέχεται στον σπουδαστή η δυνατότητα 
πιστοποίησης από τον ανεξάρτητο βρετανικό φορέα RSL 
Awards, ο οποίος με την ολοκλήρωση του πλήρους εκπαι-
δευτικού κύκλου θα χορηγεί τον αντίστοιχο τίτλο εξειδίκευ-
σης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημοτικό Ωδείο, τηλ. 210-6752550. 

Διαλέξεις Ιστορίας 
Ένας ακόμη χειμώνας γεμάτος Ιστορία και Πολιτισμό με έναν 
εξαίρετο ιστορικό, τον πανεπιστημιακό καθηγητή κ. Γιάννη 
Αντωνόπουλο, που για τέταρτη συνεχή χρονιά μάς προσφέρει 
την άρτια κατάρτισή του και τον πολύτιμο χρόνο του.  Έχουν 
αναρτηθεί τέσσερις (4) διαδικτυακές διαλέξεις που αφορούν 
την κοινωνία του οθωμανικού κράτους και τις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις από τον 13ο έως τον 20ό αιώνα, μαζί με ένα ξεχωριστό 
αφιέρωμα δύο διαλέξεων για την επέτειο των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση. Οι διαλέξεις φιλοξενούνται στο κα-
νάλι του Δήμου μας  Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού - YouTube

Πρόεδρος ΟΚΑΠΑ  
Σοφία Βυθούλκα

Βοήθεια στο Σπίτι

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
Παυλίνα Πανταζή

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

Ο ΟΚΑΠΑ εγκαινιάζει νέες δράσεις
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πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Η ΦΙΛΟΘΕΗ μας! Ένα από τα ωραι-
ότερα προάστια της Αττικής. Κατα-
πράσινη, με καινούργιες παιδικές χα-
ρές, είναι η χαρά των παιδιών αλλά 
και των μεγάλων. Εμείς ως Κοινότη-
τα επαγρυπνούμε και είμαστε δίπλα 
στα προβλήματα των δημοτών. Προ-
σπαθούμε να είμαστε άμεσοι και να 
φροντίζουμε για το καλό πάντα της 
Κοινότητας. Στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων μας έχουμε προτείνει πλήθος 
προτάσεων, όπως: τη δημιουργία φω-

τοβολταϊκών φώτων προς εξοικονόμηση ενέργειας, τη σημα-
τοδότηση δρόμων για αποφυγή ατυχημάτων, αλλαγή για τα 
παγκάκια τα οποία έχουν φθαρεί, αντικατάσταση των οργά-
νων γυμναστικής στο Άλσος Πουλάκη, αντικατάσταση φυτών, 
καλύτερη καθαριότητα, πρόταση ονοματοδοσίας στο μνημείο 
Κυριαζίδη, επιδιόρθωση της πρόσοψης του Σινέ Φιλοθέη κ.ά. 
Ευχόμαστε από καρδιάς να βρεθούμε πάλι μαζί μετά το πέρας 
της πανδημίας.

Πρόεδρος Κοινότητας Φιλοθέης 
Πέννυ Ζαφειροπούλου

Κάποιες από τις βασικές αποφάσεις που 
έλαβε το Συμβούλιό μας είναι:
• Η αναβάθμιση της 25ης Μαρτίου, κε-
ντρικής αρτηρίας για τις εμπορικές και 
καθημερινές δραστηριότητας των κατοί-
κων του Νέου Ψυχικού. Οι κάτοικοι της 
περιοχής συνεχώς εκφράζουν παράπο-
να για τον ελλιπή φωτισμό, καθώς και 
την κατάσταση των κυβόλιθων. Έχουμε 
υποβάλει προτάσεις στον Δήμο με την 
17/2020 ομόφωνη απόφαση για τον εκ-
συγχρονισμό του οδοφωτισμού της οδού 
και με την 1/2021 ομόφωνη απόφαση για 

την αντικατάσταση των φθαρμένων κυβόλιθων.
• Η ανάπλαση του υπαίθριου χώρου επί των οδών Ρ. Φεραίου, Υψηλά-
ντου, Α. Διάκου και Γ. Καραϊσκάκη, που φιλοξενεί χρήσεις όπως παιδι-
κή χαρά, υπαίθρια όργανα γυμναστικής και αποτελεί σημαντικό θύλα-
κα πρασίνου για την περιοχή. Με την 14/2020 ομόφωνη απόφασή μας 
έχουμε υποβάλει στον Δήμο συγκεκριμένες προτάσεις ανάπλασης.

• Η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώ-
ρου του διατηρητέου κτιρίου Βαλιάδη. Το Συμβούλιο αποφάσισε 
ομόφωνα υπέρ της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου του 
κτιρίου και παρέπεμψε το θέμα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
(απόφ. 14/2020).
• Κατόπιν εισήγησής μου στον Δήμο ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την 
αλλαγή του τάπητα στο γήπεδο 5x5 στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού, 
καθώς και για την τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις κερκίδες.
• Έχουμε προβεί σε πλήρη καταγραφή όλων των πεζοδρομίων, των 
οδών συμπεριλαμβανομένων των οδών ήπιας κυκλοφορίας για το 
σύνολο του Νέου Ψυχικού, που χρήζουν άμεσα συντήρηση (3/2020). 
Ο κατάλογος έχει προωθηθεί από τον Απρίλιο του 2020 στον Δήμο. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συμβουλίου για την άψο-
γη συνεργασία με γνώμονα πάντα το καλύτερο για το Νέο Ψυχικό.

Πρόεδρος Κοινότητας Νέου Ψυχικου
Νικόλαος Στρατηγός

Εκπροσωπώντας την Κοινότητα Ψυ-
χικού, πρωταρχικό καθήκον μου απο-
τελεί η μέγιστη αξιοποίηση των αρμο-
διοτήτων του Κοινοτικού Συμβουλίου 
ως εισηγητικού οργάνου, η αγαστή 
συνεργασία με τον Δήμαρχο κ. Δημή-
τρη Γαλάνη, τους αντιδημάρχους και 
κυρίως όλους τους Συμβούλους της 
Κοινότητας Ψυχικού, από όποιον συν-
δυασμό κι αν προέρχονται. Με απώτε-
ρο στόχο την καλύτερη διαβίωση των 
δημοτών αλλά και την προαγωγή της 
υγείας, του πολιτισμού, του αθλητι-

σμού, αναλάβαμε τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Βιοιατρική για δωρεάν ιατρικές 
παροχές στους δημότες, δωρεάν εξέταση και δωρεάν διάγνω-
ση από εθελοντές ιατρούς, γιατί ενστερνιζόμαστε τη ρήση του 
Ιπποκράτη «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου και συνεχίζεται με 
επιτυχία, αφού μεγάλος αριθμός δημοτών έχει ήδη προβεί σε 
προληπτικές εξετάσεις.

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Σύλλογο Ολυμπιονικών για δρά-
σεις στα σχολεία του δήμου, στο Ίδρυμα ΕΣΤΙΑ, συμμετοχή στον 

Αγώνα Δρόμου Ψυχικού. Φιλοτέχνηση προτομής του αείμνη-
στου Παύλου Μπακογιάννη από τον πολυβραβευμένο γλύπτη, 
καθηγητή του Μετσοβίου Γεώργιο Καλακαλλά, χωρίς οικονο-
μική επιβάρυνση του δήμου, δωρεά του κ. Νικολάου Χριστο-
γιάννη και τοποθέτηση στο Άλσος Μπακογιάννη, καθώς και 
τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης, δωρεά της εταιρείας 
Ζαριφόπουλος Α.Ε. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής θα πραγ-
ματοποιηθούν τον Ιούνιο, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το 
επιτρέπουν. Δημιουργία Ομάδας Εθελοντών για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών των δημοτών, με παράλληλο πρόγραμμα 
από ειδικούς για ψυχολογική υποστήριξη ή για καθοδήγηση 
στη διατροφή ή στη φυσική κατάσταση. Πρόταση μετονομα-
σίας του Άλσους Ψυχικού σε Άλσος Χαραλάμπους, προς τιμήν 
του πρώτου δημάρχου Ψυχικού, η οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προτάσεις για εύρεση λύσεων σε καίρια θέματα του Ψυχικού, 
καθαριότητα,  ηπιοποίηση στενών δρόμων, μεταφορά φορτη-
γών καθαριότητας, αλλαγή θέσης βιολογικής λαϊκής, κατάργη-
ση φυσητήρων, δημιουργία πάρκου σκύλων κ.λπ. Το γραφείο 
μας παραμένει πάντα ανοικτό στους δημότες για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων.

Πρόεδρος Κοινότητας Ψυχικού 
Φαίνη Χατζηαθανασιάδου

Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού

Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης

Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού
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Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες 
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή υπάρχουν δια-
θέσιμες τρεις τηλεφωνικές γραμμές και ο πεντα-
ψήφιος αριθμός 15310 για τους συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη να μιλήσουν για το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν.

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Για θέματα κοινωνικής μέριμνας οι πολίτες μπο-
ρούν να απευθυνθούν στον κύριο Τσιμογιάννη Παύ-
λο (τηλ.: 213-2014600, p.tsimogianis@0177.syzefxis.
gov.gr, ώρες επικοινωνίας: 11:00-17:00), κοινωνικό 
λειτουργό και Προϊστάμενο του Τμήματος Άσκησης 
Κοινωνικής Πολιτικής της διεύθυνσης. Συγκεκριμένα 
η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου λαμβάνει αιτήματα 
από τους πολίτες που χρειάζονται ατομική κοινωνι-
κή στήριξη και ενημέρωση αναφορικά με τις παρο-
χές κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας που υλο-
ποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
(ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, απαλλαγή δημοτικών 
τελών, επίδομα στέγασης, δωρεάν φαρμακευτική πε-
ρίθαλψη κ.λπ.).

ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ:

Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκο-
λίες και αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις βιοτικές 
τους ανάγκες σε είδη διατροφής μπορούν να επικοινω-
νούν με την κ. Μυλωνοπούλου Όλγα (τηλ.: 210-6724137, 
o.mylonopoulou@philothei-psychiko.gov.gr, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-17:00), κοινωνική λειτουργό και 
υπεύθυνη της Δομής. Η Δομή καλύπτει με είδη πρώτης 
ανάγκης (τυποποιημένα και νωπά προϊόντα διατροφής, 
είδη ρουχισμού και κλινοσκεπάσματα) οικογένειες που 
διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλούνται 
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ:
• Λαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  
   και εισηγείται την έγκριση του ωφελουμένου.
•  Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες ατομικής κοινωνικής 
   στήριξης και συμβουλευτικής.
• Διαμεσολαβεί με υπηρεσίες για διευθέτηση ζητημάτων   
   που οι ωφελούμενοι αδυνατούν να επιλύσουν μόνοι τους.
• Ενημερώνει και παραπέμπει σε φορείς και υπηρεσίες  
  αναφορικά με το αίτημα του ωφελουμένου.

Για το χρονικό διάστημα που η χώρα μας θα βρίσκε-
ται με περιοριστικά μέτρα η αίτηση ένταξης, η οποία 
διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλοθέ-
ης-Ψυχικού, μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά 
μέσω email μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κοντά στους συμπολίτες μας που πλήττονται από τις συνέπειες 
της πανδημίας και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω οικονομικών 

και κοινωνικών προβλημάτων βρίσκονται οι κοινωνικοί λειτουργοί 
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, παρέχοντας υπηρεσίες:
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Βήμα Δημοτών Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργικές σας σκέψεις, 
στείλτε την επιστολή σας στο psychiko@otenet.gr

Αποχαιρετισμός

Ευχαριστίες

Πλήρης Ημερών, στα εκατόν οκτώ της χρόνια, γαλήνια, 
ευσεβής, καλοσυνάτη, μας αποχαιρέτησε την ημέρα 
των γενεθλίων της, στις 10 Φεβρουαρίου του 2021, η 
αγαπημένη μας Ελένη Ψυχογιού.
  
Τον σεβασμό και την αγάπη μας καταθέτουμε όσοι συ-
ντοπίτες και φίλοι της είχαμε τη χαρά και την τιμή να 
τη γνωρίσουμε, μια εξαιρετική μητέρα, στοργική για-
γιά, ενεργό μέλος της κοινότητος της Αγίας Φιλοθέης.

Όλοι μας εκτιμήσαμε τις αναρίθμητες αρετές της ευ-
γενικής ψυχής της.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της.

Ελένη Παναγιωτοπούλου
Πρ. Δήμαρχος Φιλοθέης 

Με το παρόν επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές 
μας ευχαριστίες για τη συνδρομή σας στην προσπά-
θεια αποκατάστασης πολλών τεχνικών προβλημάτων 
που λόγω παλαιότητας και χρήσης ταλαιπωρούσαν επί 
σειρά ετών το σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου 
Ν. Ψυχικού.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, χάρη στο ενδιαφέρον 
και στην αποφασιστικότητα που επιδείξατε, ολοκληρώ-
θηκαν μια σειρά από σημαντικές εργασίες: εξωτερικοί 
ελαιοχρωματισμοί και επιδιορθώσεις σε όλο το σχολικό 
συγκρότημα, επιδιόρθωση δικτύου αποχέτευσης, αντι-
κατάσταση θερμαντικών σωμάτων, πέρασμα πλακιδίων 
στην αίθουσα Γερμανικών, στο δωμάτιο του σχολικού 
φύλακα και στον προθάλαμο του λέβητα στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, ανακαίνιση του σχολικού κυλι-
κείου, τοποθέτηση νέων σωληνώσεων και ειδών υγιει-
νής στις μαθητικές τουαλέτες (καζανάκια), ελαιοχρω-

ματισμοί στις διδακτικές αίθουσες και στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, έργα στο δίκτυο ύδρευσης για 
τοποθέτηση καινούργιων σωληνώσεων, ενίσχυση του 
πρασίνου στον αύλειο χώρο, επέκταση των γραμμών 
internet στις αίθουσες διδασκαλίας, κ.λπ.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν το έμπρακτο ενδια-
φέρον των εκπροσώπων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 
για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών που φοιτούν 
στα σχολεία ευθύνης του. Αποδεικνύει επίσης τη δυνα-
μική και την αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, όταν αυτή διοικείται από άξιους και ικανούς 
εκπροσώπους. 

Με εκτίμηση,
Η Δ/ντρια 

Δρ Μαγδαληνή Πατσιάδου
ΠΕΟ2

Για τη Λούλα Κολοκοτρώνη

Πριν από μία εβδομάδα, στις 10.3.21, χάσαμε την επί 
25 χρόνια Γενική Γραμματέα, Πρόεδρο και μέλος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας Λούλα Κολοκοτρώνη. Ένα στιγ-
μιότυπο από τη δράση του Συλλόγου: την αναδάσωση 
των Τουρκοβουνίων το 2002 (το απαθανάτισε ο Σύλ-
λογός μας). 

Σε περιοδικό του 2014 του Σ.Π.Α.Τ. δημοσιεύθηκε το 
«Πριν & Μετά» του χώρου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που σε σκεπάζει, αγαπημένη συναγωνίστρια. Το έργο 
σου για την Πατρίδα μένει.

Ελένη Λαμπροπούλου-Ράπτη
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όλων. Με λύπη διαπιστώσαμε πως, σχεδόν 
έναν χρόνο μετά την εμφάνιση της πανδη-
μίας, ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων 
στον Δήμο μας που έρχονται σε καθημερινή 
επαφή με το κοινό εξακολουθούν να εργά-
ζονται απροστάτευτοι, με αποτέλεσμα να εί-
ναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να νοσήσουν 
τόσο οι ίδιοι όσο και συμπολίτες μας που 
τους επισκέπτονται.

Οι εργαζόμενοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι, 
οι πυλώνες κάθε μας προσπάθειας να υπη-
ρετούμε τους δημότες. Οφείλουμε να τους 
τιμούμε, αλλά κυρίως να τους προστατεύ-
ουμε. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου 
στους υπευθύνους και τους παροτρύνουμε 
να αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα. 

Με την προσπάθεια όλων μας, θα ξαναπά-
ρουμε τη ζωή μας πίσω! Θα συνεχίσουμε να 
ονειρευόμαστε, να ελπίζουμε και να ζούμε 
την κάθε μέρα μας όπως μας αξίζει! 

Παντελής Ξυριδάκης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Συμμαχία Πολιτών 
π. Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού 

Τηλέφωνο: 211-4170095, 
email: symmaxiapoliton2019@gmail.com

Τ ο χρονικό της πανδημίας της 
Covid-19 μετράει ήδη έναν ολό-

κληρο χρόνο και ελπίζουμε ότι φτά-
νουμε στο τέλος αυτής της δοκιμασί-
ας και ότι σύντομα θα επανέλθουμε 
στην κανονικότητα. Η επιστήμη, υπη-
ρετώντας τον βασικό της στόχο, την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής, 
κάνει το χρέος της καθημερινά μέσω 
του υγειονομικού προσωπικού, που 
συνεχίζει να παλεύει ακατάπαυστα 

με αυτοθυσία να σώζει ζωές, και μέσω δε-
κάδων ερευνητικών ομάδων που παρασκεύ-
ασαν και παρασκευάζουν τα πολυπόθητα 
εμβόλια για την ενίσχυση του αμυντικού 
συστήματος του οργανισμού, πανίσχυρη 
ασπίδα εναντίον της Covid-19. Οι κυβερνή-
σεις ανά τον κόσμο προσπαθούν, άλλες πε-
ρισσότερο και άλλες λιγότερο επιτυχημένα, 
να νικήσουν τον κοινό εχθρό. Οι πολίτες, με 
λίγες εξαιρέσεις, κάνουν το καθήκον τους 
υπακούοντας στους κανόνες προστασίας 
και με συναίσθηση της ευθύνης απέναντι 
στον εαυτό τους και στους άλλους και απο-
τελούν πολύτιμο κρίκο στην αλυσίδα προ-
στασίας. Όλοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων!

Ο αγώνας συνεχίζεται και οφείλουμε σε 
εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο να μην 
αφήνουμε καμιά χαραμάδα ανοιχτή, απειλή 
για τους συνανθρώπους μας. Στον Δήμο μας 
αυτή η μάχη δίνεται καθημερινά, με αιχμή 
του δόρατος τους εργαζομένους στις υπη-
ρεσίες. Ως υπεύθυνη Δημοτική παράταξη, η 
«Συμμαχία Πολιτών» οφείλει να διαπιστώνει 
τις ελλείψεις και να τις φέρνει στην επικαι-
ρότητα. Στόχος μας δεν είναι η στείρα αντι-
πολίτευση, αλλά μια εποικοδομητική κριτική 
που συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλυ-
τέρευση των συνθηκών ζωής των συμπολι-
τών μας αλλά και των συνθηκών εργασίας 
των υπαλλήλων του Δήμου μας, καθώς και 
στην ασφάλειά τους. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντείνουμε καθημερινά την προσοχή μας, 
προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία 

Φ ίλες και φίλοι, ελπίζω να εί-
στε όλοι καλά. Πιστεύω ότι 

θα ξεπεράσουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την πανδημία. Υγει-
ονομική κρίση και τα Εθνικά θέ-
ματα είναι τα βασικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. 
Ελπίζω με τους κατάλληλους χει-
ρισμούς να αντιμετωπιστούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε επίπεδο 
Δήμου η μεγάλη πρόκληση που αντιμε-
τωπίζουμε είναι η πολεοδομική επίθεση 
που δέχεται το Ψυχικό. Ο πολύ μεγάλος 
αριθμός ενστάσεων από κατοίκους και 
φορείς, η σύμπνοια όλων των δημοτικών 
παρατάξεων ως προς το θέμα και οι κα-
τάλληλοι νομικοί και πολιτικοί χειρισμοί 
είναι τα όπλα μας.

Από από την πρώτη στιγμή που ήρθε το 
θέμα υποστηρίξαμε την άποψη ότι πρέπει 
τα ΟΤ 137 και ΟΤ 145 και το άλσος 89 να 
τεθούν εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Συστάθηκε από τον δήμο μια ομάδα από 
ικανούς νομικούς και μηχανικούς, η οποία 
συνέταξε τις απαιτούμενες γνωμοδοτή-
σεις στις οποίες αναλύονται τα νομικά και 
τεχνικά επιχειρήματα. Το δημοτικό συμ-
βούλιο με ομόφωνες αποφάσεις ξεκίνησε 
τη διαδικασία απένταξης από το σχέδιο 
πόλης. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα 
Τουρκοβούνια είναι δάσος. Δεν θα επι-
τρέψουμε σε κανέναν να οικοδομήσει 
μέσα στο δάσος αλλοιώνοντας τον χαρα-

κτήρα της κηπούπολης του Ψυχικού. Ού-
τως ή άλλως οι συγκεκριμένες εκτάσεις, 
όπως αποδεικνύεται και από τις τεχνικές 
εκθέσεις, δεν δύναται και για τεχνικούς 
λόγους να οικοδομηθούν. Σε οποιαδήπο-
τε παράτυπη απόφαση οργάνων της πο-
λιτείας, κάτι το οποίο απεύχομαι, θα μας 
βρουν απέναντί τους.

Τα Τουρκοβούνια ήταν, είναι και θα πα-
ραμείνουν δάσος. Το Ψυχικό ήταν, είναι 
και θα παραμείνει Κηπούπολη. Και αυτό 
είναι αδιαπραγμάτευτο! Σε μια εποχή που 
η ανάσα μας απειλείται, οι πνεύμονες της 
πόλης είναι το σημαντικότερο που έχουμε.

Νίκος Κανελλάκης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών 
Τηλέφωνο: 6936-724560,

email: endipol2019@gmail.com
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▶ Καλούμε τους φιλόζωους δημότες μας να μας υποδείξουν γάτες και να συμβάλουν  
   στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού τους.

▶ Περισυλλογή έκτακτων περιστατικών και ζώων για στείρωση.

▶ Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης δημοτών – ενέργειες για να  
  ενημερωθούν οι δημότες για τα υπάρχοντα προγράμματα και πιθανόν να  
   συνεισφέρουν και εκείνοι.

▶ Οργάνωση εθελοντών που σιτίζουν, ενημέρωση, επικοινωνία σε περίπτωση  
   καταγγελιών.

▶ Πρόγραμμα στα σχολεία – Εικονική Υιοθεσία – προετοιμασία προγράμματος,  
    επικοινωνία με όλα τα σχολεία του Δήμου, δημόσια και ιδιωτικά.

▶ Φωτογραφίες, κείμενα (για αγγελίες), υποστήριξη στα κοινωνικά δίκτυα.

▶ Επίσκεψη σε πανσιόν για κοινωνικοποίηση.

▶ Τακτοποίηση, οργάνωση γραφείου στο Οικολογικό  
   Πάρκο.

▶ Οργάνωση, τοποθέτηση και έλεγχος κουμπαράδων   
   από τη Ζω.Φι.Ψυ. σε επιλεγμένα σημεία στον Δήμο.

▶ Κατασκευή χειροτεχνιών για bazaar.

Για πληροφορίες καλέστε στον Δήμο στο 213-2014656 κα-
θημερινά από 09.00 έως 15.00 ή στον πενταψήφιο αριθ-
μό 15310, ή στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
adespota@0177.syzefxis.gov.gr και info@zofipsy.com
Στην ιστοσελίδα www.zofipsy.com μπορείτε να δείτε 
όλα τα ζώα που φροντίζει η Ζω.Φι.Ψυ. και ψάχνουν το 
δικό τους σπίτι!

Τα 15 σημεία  
όπου μπορείτε  

να βρείτε το ειδικό 
«φτυαράκι» που 

διατίθεται από τον  
Δήμο μας στις 

οικογένειες των  
μικρών μας φίλων:

ΦΙΛΟΘΕΗ
• Αγίας Φιλοθέης και  

Γράμμου Βίτσι 

• Σινεμά Φιλοθέης, 
πεζόδρομος

• Άλσος Εθνικής 
Τραπέζης

• ΚΕΠ Φιλοθέης

ΨΥΧΙΚΟ
• ΕΛΤΑ Α΄ Πλατείας

• Νέα Αγορά Ψυχικού

• Άλσος Ψυχικού

• Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπενετάτου

• Παλαιά Αγορά

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
• Πλ. Αγίου Γεωργίου

• Πλ. Ελευθερίας

• Πάρκο Μήφου, Ρ. Φεραίου

• Πλ. Αγίας Σοφίας,
Φάρος

ΦΙΛΟΖΩΙΑ
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Αγαπάμε τα ζώα! 
Φροντίζουμε την

Καθαριότητα

Υιοθετήστε ένα αδέσποτο!

Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Τρίποδη Βαλεντίνα - 10 ετών Μαργαρίτα - 4 ετών

Πώς μπορεί ένας εθελοντής να βοηθήσει τον Δήμο 
και τη Ζω.Φι.Ψυ. στη διαχείριση των αδέσποτων.




