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Αγαπητοί συνδημότες,
Κρατάτε στα χέρια σας την ανανεωμένη έκδοση του περιοδικού «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» του 
Δήμου μας. Ξεκινάμε αυτή την καινούργια προσπάθεια επικοινωνίας μαζί σας, με 
στόχο την καλύτερη ενημέρωσή σας, με ειδήσεις και επίκαιρα θέματα που αφορούν 
το Προάστιό μας. 

Μέσα από το καινούργιο «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» θα ενημερώνεστε για όλα τα έργα που υλο-
ποιούνται στο Προάστιό μας, καθώς και για δράσεις που διοργανώνονται από τα 
Νομικά μας Πρόσωπα ΟΚΑΠΑ και ΔΗΚΕΦΙΨ. Θα διαβάζετε επίσης τις θέσεις του 
Προέδρου του ΔΣ, των Αντιδημάρχων, αλλά και των τριών παρατάξεων του Δημο-
τικού μας Συμβουλίου. 

Επιπλέον, στα επόμενα τεύχη εγκαινιάζουμε ένα βήμα που θα φιλοξενεί επιστο-
λές Δημοτών μας. Κτίζουμε έτσι μια αμφίδρομη σχέση ενημέρωσης και συμμετοχής 
στα κοινά του Προαστίου μας, κάτι στο οποίο προσωπικά δίνω πολύ μεγάλη σημα-
σία. Όλο το διάστημα, εξάλλου, που βρίσκομαι στη θέση του Δημάρχου αφιερώνω 
αρκετό χρόνο της ημέρας μου στο να γυρίζω τον Δήμο μας, να παρακολουθώ, να 
επιβλέπω και φυσικά να συμμετέχω στην καθημερινότητά του. Και μέσα από αυτή 
την άμεση επικοινωνία μας έχω την ευκαιρία να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε 
απόψεις για όλα όσα μας απασχολούν.

Στόχος μας είναι να κάνουμε την ποιότητα ζωής στο Προάστιό μας κάθε μέρα και 
καλύτερη. Με περισσότερα έργα, με σύγχρονες, αποτελεσματικές υπηρεσίες προς 
τους Δημότες μας, με φροντίδα για κάθε κάτοικο του Προαστίου μας και, φυσικά, με 
μια ειλικρινή και αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας μεταξύ μας. Είμαστε σε καλό δρό-
μο! Και θα συνεχίσουμε έτσι, ώστε το Προάστιό μας να είναι στο επίπεδο που αξίζει 
στους κατοίκους του ένα Προάστιο-πρότυπο. 

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

Ένας δήμος, όλοι μαζί!
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ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Αγαπητοί αναγνώστες και συνδημό-
τες, σας απευθύνομαι μέσα από τις 

σελίδες του «Παραθύρου» ως Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
μας. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που 
ο Δημήτρης Γαλάνης εξελέγη για να 
κάνει τον Δήμο μας πρότυπο, και σας 
ευχαριστώ και πάλι που με εμπιστευθή-
κατε και με τιμήσατε με την ψήφο σας.

Μετά την ανάληψη από εμένα της Προ-
εδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου επι-
τεύχθηκε το εξής έργο:
1. Έλαβαν χώρα 18 συνεδριάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.
2. Ελήφθησαν 193 αποφάσεις.

Σας παραθέτω ενδεικτικά τρεις σημαντι-
κές αποφάσεις για το προάστιό μας:

1. Μείωση των συντελεστών τέλους κα-
θαριότητας και φωτισμού για το έτος 
2020 για κάθε Δημοτική Κοινότητα 
κατά 10%.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ που βρί-
σκεται επί των οδών Ρήγα Φεραίου 40 
και Μπουμπουλίνας στο Νέο Ψυχικό.
3. Εκμίσθωση του θερινού δημοτικού 
κινηματογράφου «ΦΙΛΟΘΕΗ», στην Κοι-
νότητα Φιλοθέης.

Θέλω να τονίσω ότι ο Δήμος Φιλοθέ-
ης-Ψυχικού είναι ένας από τους ελά-
χιστους Δήμους της Ελλάδας που συ-
γκάλεσε τέσσερα δημοτικά συμβούλια 
εν μέσω καραντίνας με το σύστημα της 
τηλεδιάσκεψης.

Κλαίρη Σινανιώτου 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από εννέα μήνες στη θέση ευ-
θύνης της Αντιδημάρχου Κοινωνι-

κής Πολιτικής, Παιδείας και Πολιτισμού, 
ευχαριστώ τον Δήμαρχο Δημήτρη Γαλά-
νη για την ευκαιρία που μου έδωσε. Στο 
διάστημα της απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας, προσαρμοστήκαμε άμεσα και με 
τη βοήθεια της τεχνολογίας συνεχίσα-
με να λειτουργούμε. Ένα μεγάλο βήμα 
έγινε με την εξ αποστάσεως διδασκα-
λία στην εκπαίδευση. Στόχος μας για το 
επόμενο διάστημα είναι η αναβάθμιση 
των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο 
εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξο-
πλισμού των σχολείων μας. Παράλληλα, 
έχουμε έτοιμες δράσεις εθελοντισμού, 
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές, για 
τα παιδιά μας. Ευχαριστώ θερμά όλους 
όσοι απασχολήθηκαν την περίοδο του 
κορωνοϊού στον τομέα της Πρόνοιας, 

στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 
καθώς και τους 40 Εθελοντές Δημότες, 
γονείς και παιδιά. Επίσης ευχαριστώ 
θερμά τη Διευθύντρια και τους υπαλ-
λήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας, τη 
Διευθύντρια προσωπικού στον ΟΚΑΠΑ 
και φυσικά τα κορίτσια του Κοινωνικού 
μας Παντοπωλείου. Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στα παιδιά των σχολείων μας, 
δημοσίων και ιδιωτικών, και στους δα-
σκάλους τους, που ενισχύουν σημαντι-
κά, με την προσφορά τους σε τρόφιμα 
και είδη πρώτης ανάγκης, ειδικά τις 
περιόδους των εορτών, το Κοινωνικό 
μας Παντοπωλείο. Επίσης, ευχαριστού-
με θερμά για την προσφορά τους τους 
Χορηγούς μας, μια σειρά επιχειρήσεων, 
τοπικών και μη, Ιδιώτες Χορηγούς, την 
Περιφέρεια Αττικής και τη Β3 Νομαρχι-
ακή Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Αλίκη Γκιζελή 
Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πολιτισμού και Παιδείας

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
και οι Αντιδήμαρχοι απευθύνονται στους δημότες μας
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Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που με 
τίμησε με τον ορισμό μου ως 

Αντιδημάρχου  υπεύθυνης για το 
περιβάλλον των προαστίων μας. 
Καθημερινή μας φροντίδα είναι ο 
καθαρισμός των δέντρων και των 
θάμνων από τα ξερά κλαδιά, κα-
θώς και οι νέες φυτεύσεις, ώστε 
να εμπλουτιστεί και να ανανεωθεί 
η πράσινη προίκα του Δήμου μας, 
που τον κάνει ξεχωριστό.

Η βελτίωση, όμως, της εικόνας του 
πρασίνου του Δήμου μας προϋ-
ποθέτει την επέκταση και τον εκ-
συγχρονισμό του αρδευτικού συ-
στήματος, που αποτελεί βασική 
προτεραιότητα. Για να βελτιώσουμε, 
βέβαια, την εικόνα των κοινόχρη-
στων χώρων πρασίνου, χρειάζεται 

η ευαισθητοποίηση των κατοίκων 
του Δήμου μας και η συμμετοχή 
τους στην προσπάθεια  που κάνει ο 
Δήμος. Περιβάλλον, όμως, δεν είναι 
μόνο το πράσινο. Καθημερινή μας 
φροντίδα είναι η περιφρούρηση 
του οικιστικού χαρακτήρα των προ-
αστίων μας, της κηπούπολης, και 
θα δώσουμε γι’ αυτό όλες τις μάχες 
που θα χρειαστούν.

Μέσα από τις σελίδες του περι-
οδικού αυτού θα είμαστε σε επι-
κοινωνία, για να συντονίσουμε την 
καθημερινή μας προσπάθεια και 
να κινητοποιήσουμε τις καλές δυ-
νάμεις που κατοικούν εδώ, ώστε να 
συμμετάσχουν στην προσπάθειά 
μας να δημιουργήσουμε όλοι μαζί 
ένα Πρότυπο Προάστιο.

Έχουν συμπληρωθεί αισίως εννέα 
μήνες από τότε που ο Δήμαρχος 

Δημήτρης Γαλάνης μού ανέθεσε το νευ-
ραλγικό και σύνθετο κομμάτι της διαχεί-
ρισης των Τεχνικών Έργων του Δήμου 
μας. Από την πρώτη στιγμή δρομολογή-
θηκε μια σειρά επεμβάσεων για τη βελ-
τίωση της ζωής των δημοτών μας:
– Ελέγχθηκαν από διαπιστευμένους ει-
δικούς ο εξοπλισμός, οι ιστοί φωτισμού 
των σχολείων και των αθλητικών χώ-
ρων. Οτιδήποτε επικίνδυνο αποξηλώ-
θηκε, ενώ οτιδήποτε φθαρμένο αντικα-
ταστάθηκε.
– Αναβαθμίστηκαν οι παιδικές χαρές 
Πλατείας Αγ. Γεωργίου, Πλατείας Δρο-
σοπούλου, Νέας Αγοράς και Ιγνατίου 
Καλλέργη, ενώ η παιδική χαρά Μάνθου 
Μεταλληνού ανακαινίστηκε πλήρως.
– Αντικαταστάθηκαν οι καμένοι λα-
μπτήρες του δημοτικού φωτισμού και 
αποκαταστάθηκαν οι βλάβες γραμμής.
– Υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση προ-

τάσεις: (α) Αναβάθμισης του Αθλητικού 
Κέντρου Νέου Ψυχικού, (β) Μελέτης και 
υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας και 
(γ) Μελέτης και κατασκευής ραμπών και 
WC ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία του Δήμου. 
Οι δύο τελευταίες έγιναν δεκτές.
– Το Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού 
συντηρήθηκε, τοποθετήθηκαν συ-
στήματα πυροπροστασίας στα κτίρια 
και καινούργιος φωτισμός στα γήπε-
δα μπάσκετ και στο Κολυμβητήριο, το 
οποίο απέκτησε άδεια για πρώτη φορά 
από την ίδρυσή του.

Την περίοδο της καραντίνας διασφαλί-
στηκε η ομαλή λειτουργία του Τμήματος 
Συντήρησης. Συνεχίστηκαν οι εκτεταμέ-
νες εργασίες επισκευής στα σχολεία του 
Δήμου. Προγραμματίστηκαν εργασίες 
για το επόμενο διάστημα, όπως ασφαλ-
τοστρώσεις, ανανέωση των διαγραμμί-
σεων των οδών, καθώς και η κατεδάφι-
ση του βατήρα του Κολυμβητηρίου.

Ελένη Ζέππου
Αντιδήμαρχος Θεμάτων  
Φυσικού Περιβάλλοντος 

Νίκος Ζερβός 
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 

Δομημένου Περιβάλλοντος 
και Τοπικής Ανάπτυξης  
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Ο   Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, 
σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Αττικής, υλοποί-

ησε τη διανομή έτοιμων γευμά-
των στις ευπαθείς και ευάλωτες 
ομάδες του Δήμου μας, λόγω της 
πανδημίας του Covid -19. Για τον 
σκοπό αυτό χρειαστήκαμε την πο-
λύτιμη βοήθεια Εθελοντών, που να 
διέθεταν λίγο χρόνο, αλλά κυρί-
ως διάθεση να βοηθήσουν σε μια 
συλλογική προσπάθεια. Η πράξη 
αυτή είναι μια πράξη αγάπης που 

συμβάλλει ουσιαστικά στη στήρι-
ξη των ευπαθών ομάδων του Δή-
μου μας αυτές τις δύσκολες ώρες 
που περνάμε όλοι, δείχνοντας ότι 
είμαστε όλοι μαζί και είμαστε εδώ 
γι’ αυτούς. Επίσης, είναι μια πρά-
ξη ατομικής και ομαδικής ψυχικής 
ικανοποίησης, με ευχάριστα συ-
ναισθήματα και όμορφες αναμνή-
σεις για όλους μας.  

Γίνε κι εσύ εθελοντής, καλώντας 
στο 15310.

ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

”

”

Σας ενημερώνουμε ότι 
ο Δήμος Φιλοθέης-

Ψυχικού έχει 
αναπτύξει μια ομάδα 

εθελοντών, ώστε 
μαζί με τη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

να μπορούμε να 
είμαστε δίπλα σε 

οποιονδήποτε έχει 
ανάγκη. Καλώντας 
στον πενταψήφιο 
αριθμό 15310, τη 

Γραμμή Εξυπηρέτησης 
Ευπαθών Ομάδων 

του Δήμου μας, που 
λειτουργεί για εσάς 
24 ώρες το 24ωρο.

Διανομή γευμάτων – Γίνε εθελοντής

Ηυπηρεσία καθαριότητας του 
Δήμου συνεχίζει και εντα-
τικοποιεί τις απολυμάνσεις 

στο προάστιό μας. Ξεκινήσαμε από 
την περιοχή της Φιλοθέης, απολυμαί-
νοντας τα παγκάκια της Πλατείας Κο-
ρυζή και του Πέτρινου Περιπτέρου, 
ενώ συνεχίσαμε με την απολύμανση 
των υπαίθριων οργάνων γυμναστι-
κής στο Άλσος Πουλάκη και στην 
περιοχή της Άνω Αγοράς. Συνεχίσαμε 

με την απολύμανση της περιοχής των 
ταξί στο Ψυχικό, προχωρήσαμε στην 
Α’ Πλατεία (Blue Bell), καθώς και στα 
παγκάκια και στις τσιμεντένιες κερ-
κίδες της Β’ Πλατείας. Ακολούθησαν 
η Πλατεία Πίνδου και η στάση λεω-
φορείου της, η Νέα Αγορά Παλαιού 
Ψυχικού και οι βυθιζόμενοι κάδοι της, 
καθώς και η περιοχή του Τένις Ψυ-
χικού και της Πλατείας Καμάρα. Οι 
απολυμάνσεις ολοκληρώθηκαν στο 

Νέο Ψυχικό, ξεκινώντας από την πε-
ριοχή του Φάρου, συνεχίζοντας στο 
Ταχυδρομείο Νέου Ψυχικού, στα μα-
γαζιά επί της οδού 25ης Μαρτίου και 
στον Σκλαβενίτη. Τέλος, απολυμάν-
θηκαν οι Πλατείες Ελευθερίας, Ρήγα 
Φεραίου και Αγίας Σοφίας, καθώς 
και οι περίβολοι των εκκλησιών. Ευ-
χαριστούμε θερμά το προσωπικό της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας για την πο-
λύτιμη συμβολή και προσπάθειά του.

Συνεχίζουμε και εντατικοποιούμε  
τις απολυμάνσεις των Δημόσιων Χώρων

Γραμμή 15310 
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“

“

Όλος ο Δήμος σπίτι μας

Μ ια νέα ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα ξεκίνησε στον 
Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, 

με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτη-
ση των δημοτών μας. Ο Δήμος μας 
είναι σε θέση να δέχεται ηλεκτρο-
νικές αιτήσεις και να εκδίδει ψηφι-
ακά πιστοποιητικά, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η φυσική παρουσία 
των συμπολιτών μας στα δημοτικά 
μας καταστήματα ή στα ΚΕΠ.

Εύκολα, γρήγορα και κυρίως με 
ασφάλεια, κάθε Δημότης έχει τη 
δυνατότητα να εισέλθει στη νέα 
πλατφόρμα έκδοσης ψηφιακών 
πιστοποιητικών City Certify, κάνο-
ντας χρήση των κωδικών taxisnet, 
να αιτηθεί ηλεκτρονικά και στη 
συνέχεια να παραλάβει από τον 
υπολογιστή του ή το κινητό του το 
πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει. 
Ένα πρώτο, αλλά παράλληλα πολύ 

μεγάλο βήμα στην προσπάθεια 
για βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους δημότες 
γίνεται σήμερα, με την ανάρτηση 
των νέων ψηφιακών υπηρεσιών 
μας. Με ένα σύστημα που σε ελά-
χιστους Δήμους έχει εφαρμοστεί, 
ξεκινάμε με τις 13 πρώτες κατηγο-
ρίες και θα συνεχίσουμε να ανα-
βαθμίζουμε το σύστημά μας με 
όλο και περισσότερες.

1. Πιστοποιητικό Γέννησης
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
4. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
5. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
6. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Βάφτισης
7. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Εκθέσεων

9.  Βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  
(μη ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα)

10.  Βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  
(ακίνητο οικόπεδο)

11.  Βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  
(ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα)

12. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας
13. Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων για Παράβαση ΚΟΚ

Εύκολα, γρήγορα και  
κυρίως με ασφάλεια, κάθε 
Δημότης έχει τη δυνατό-
τητα να εισέλθει στη νέα 

πλατφόρμα έκδοσης  
ψηφιακών πιστοποιητικών  

City Certify.
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικούπ
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ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Online δράσεις πραγματο-
ποίησε στη διάρκεια της 
καραντίνας ο ΟΚΑΠΑ του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Γυμνα-
στική, βιβλίο, μουσική, παιδί, τέχνη 
αποτέλεσαν μερικούς από τους 
τομείς ενδιαφέροντος των οποί-
ων οι δράσεις υλοποιήθηκαν μέσα 
από τα παρακάτω προγράμματα:

1.  Τηλεδιασκέψεις Δημοτικών Παιδι-
κών σταθμών

2. Η Βιβλιοθήκη... αλλιώς!
3.  e-gymnastics: Γυμναστική στο 

σπίτι
4. Πινακοθήκη online
5.  Τηλεδιασκέψεις του Δημοτικού 

Ωδείου.

Σειρά είχαν τα online μαθήματα ζω-
γραφικής και ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, αλλά και δημιουργικής απασχό-
λησης, για τους μικρούς μας φίλους 
και τους γονείς τους. Η ΔΗΚΕΦΙΨ, με 
τη βοήθεια εκλεκτών καλλιτεχνών, 
συνέχισε τα αγαπημένα σε όλους μας 
μαθήματα ζωγραφικής ενηλίκων, παι-
διών, καθώς και τα νηπιακά τμήματα 
(για γονείς και παιδιά). Τα παιδιά μας 
είναι η κινητήριος δύναμή μας. Παρα-
μένουμε δίπλα τους, φροντίζοντας να 
τους προσφέρουμε δημιουργικά ερε-
θίσματα, τα οποία τόσο χρειάζονται 
στη νέα πραγματικότητα που έχουν 
κληθεί να αντιμετωπίσουν.

e-ζωγραφίζουμε, e-δημιουργούμε!

Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου:  
Online δράσεις από ΟΚΑΠΑ και ΔΗΚΕΦΙΨ

“

”

Σειρά είχαν τα οnline 
μαθήματα ζωγραφικής  

και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, αλλά 
και δημιουργικής 

απασχόλησης, για τους 
μικρούς μας φίλους 
και τους γονείς τους.

U
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Με την τοποθέτηση του 
κ. Τέιλορ στη θέση του 
καλλιτεχνικού διευθυ-

ντή στο ωδείο του Δήμου Φιλο-
θέης-Ψυχικού ανοίγει ο δρόμος 
για τις ανώτερες σπουδές μουσι-
κής στους μαθητές. Ο κ. Τέιλορ, 
που απολαμβάνει σειρά τιμητι-
κών διακρίσεων στο εξωτερικό, 
δέχτηκε την πρόταση του Δη-
μάρχου Δημήτρη Γαλάνη για να 

αναλάβει τη διεύθυνση, γεγονός 
που χαροποίησε τους μαθητές, 
που πλέον θα βρίσκονται υπό την 
επιρροή ενός αναγνωρισμένου 
συνθέτη, αλλά και συγγραφέα. 
Η θωράκιση των πτυχίων κάτω 
από την υπογραφή του κ. Τέι-
λορ θα παίξει μεγάλο ρόλο ώστε 
το ωδείο Φιλοθέης-Ψυχικού να 
πλασαριστεί μέσα σε αντίστοιχα 
ωδεία του εξωτερικού.

Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής 
στο Δημοτικό Ωδείο Φιλοθέης-

Ψυχικού ο διακεκριμένος συνθέτης 
Νέστωρ Τέιλορ

«Το πολιτιστικό επίπεδο 
ενός προαστίου απο-
πνέει τις αξίες του και 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 
ποιότητα ζωής των δημοτών του». 

Η  προεκλογική δήλωση – δέσμευ-
ση του νυν Δημάρχου Δημήτρη 
Γαλάνη για τον Πολιτισμό χαρα-
κτηρίζει τις επιλογές του στον  συ-
γκεκριμένο τομέα. Το πρόγραμμά 
του έχει όραμα και στόχο που πε-
ριγράφονται σε δύο λέξεις: Προ-
άστιο Πρότυπο. Η επανεκκίνηση 
δράσεων και δραστηριοτήτων στο 
πολιτιστικό κομμάτι του Δήμου 
μας είναι γεγονός με την τοποθέ-
τηση της κ. Νικόλ Δημητρακοπού-
λου ως επικεφαλής του Πολιτιστι-
κού Κέντρου Μπενετάτου.

Υλοποιώντας 
το πρόγραμμα 

για τον Πολιτισμό

U
N

SP
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SH

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικούπ
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ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
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Οι «Ομπρέλες» στο Παλαιό Ψυχικό

Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά

Το γλυπτό «Ομπρέλες»  
του Γιώργου Ζογγολόπουλου, 
που συναντάμε στην είσοδο του 
Παλαιού Ψυχικού, στον Φάρο.

Αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι,
Έναν χρόνο μετά τις δημοτικές εκλο-
γές και έχοντας δοκιμαστεί από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, 
αντιλαμβανόμαστε όλοι τον ρόλο της 
Πολιτείας και του Δήμου. Η άμεση κι-
νητοποίηση της κυβέρνησης και η συ-
νεργασία της με την αυτοδιοίκηση είχαν 
άριστο αποτέλεσμα. Η Ελλάδα είναι μία 
από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο. 
Πρέπει και θα είμαστε πιο κοντά από 
ποτέ στον Δημότη. Η Ενωμένη Δημαρ-
χία Πολιτών θα στηρίξει αυτή την προ-
σπάθεια με κάθε τρόπο, καθώς η από-
φασή μας είναι, τιμώντας το 13% των 
συμπολιτών μας που μας ψήφισαν, να 
μην κάνουμε μικροπολιτική και στείρα 
αντιπολίτευση, αλλά να προσφέρουμε 
με προτάσεις. Σε κάθε προβληματισμό 
της Δημοτικής Αρχής θα είμαστε κριτι-

κά εποικοδομητικοί. Η βελτίωση της κα-
θημερινότητας και της ποιότητας ζωής 
είναι για εμάς πολύ σημαντική. Σε θέ-
ματα που άπτονται της διατήρησης της 
οικιστικής φυσιογνωμίας του Δήμου μας 
θα είμαστε αρωγοί σε κάθε επίπεδο. Η 
διασφάλιση του οικιστικού χαρακτήρα 
της Κηπούπολης-Πρότυπο Προάστιο, 
όπως είναι διά νόμου χαρακτηρισμένα 
Φιλοθέη και Ψυχικό, αλλά και η αμιγής 
κατοικία στο Ν. Ψυχικό απαιτούν συνε-
χή εγρήγορση από τη Διοίκηση.  Έχουμε 
μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε πολ-
λές προκλήσεις και απαιτείται ευρύτερη 
συναίνεση. Ζητήματα όπως η Παλαιά 
Αγορά Ψυχικού, ο Φάρος, το ρέμα του 
Ποδονίφτη είναι επίσης ψηλά στην ατζέ-
ντα. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά. Και θα το κάνουμε, γιατί αγαπάμε 
την πόλη μας.

Τ ο γλυπτό «Ομπρέλες» του 
Γιώργου Ζογγολόπουλου (Αθή-
να, 1903-2004) αποτελεί ένα 

από τα πιο γνωστά εικονογραφικά μο-
τίβα του καλλιτέχνη. Τις συναντάμε 
στην είσοδο του Παλαιού Ψυχικού, 
στον Φάρο, όπου το 1998 τοποθε-
τήθηκε παραλλαγή του γλυπτού της 
Θεσσαλονίκης. Η περιοχή έχει συν-
δεθεί με τον καλλιτέχνη, καθώς εκεί 
βρισκόταν το σπίτι του. Σήμερα απο-
τελεί την έδρα του ομώνυμου Ιδρύ-
ματος. Το θέμα «ομπρέλα» ενδιαφέ-
ρει τον Ζογγολόπουλο από το 1987. 
Ένα οικείο, καθημερινό αντικείμενο 
γίνεται το εικαστικό θέμα του καλ-
λιτέχνη. Το πρώτο γλυπτό με το συ-
γκεκριμένο θέμα είναι μια ομπρέλα 
που αιωρείται ελεύθερα στον χώρο 
και διαπερνάται από χαλύβδινες ρά-
βδους, ένας συμβολισμός του καλ-
λιτέχνη για τον κίνδυνο των πυρη-

νικών όπλων και της ραδιενέργειας 
που διαπερνά τα πάντα. Η έμπνευση 
προήλθε πιθανότατα από το ομώ-
νυμο έργο της συζύγου του, Ελένης 
Πασχαλίδου (1909-1991).

Νίκος Κανελλάκης 
Επικεφαλής Ενωμένης 

Δημαρχίας Πολιτών

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικούπ
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ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη.  
Τηλ.: 210-6833398.  
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Καλοκαιρινές βραδιές στο Cine Φιλοθέη

Ένα από τα πιο όμορφα θε-
ρινά σινεμά της πόλης μας 
είναι αναμφίβολα το Cine 

Φιλοθέη. Η ιστορία του ξεκινάει πολύ 
πίσω στον χρόνο, καθώς εκεί που βρί-
σκεται σήμερα ο κινηματογράφος, το 
1937 στεγαζόταν το πρώτο Δημοτικό 
Σχολείο Φιλοθέης και μετατράπηκε 
σε θερινό τη δεκαετία του 1950, στο 
πλαίσιο του προγράμματος κατα-

σκευής κοινωφελών κτιρίων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κα-
τοίκων της. Ευρισκόμενο στο εσω-
τερικό της καταπράσινης πλατείας 
Δροσοπούλου, εναρμονίζεται με το 
γύρω φυσικό περιβάλλον. Εντυπω-
σιακό το τεράστιο δέντρο που υψώ-
νεται ακριβώς πίσω από τη μεγά-
λη οθόνη. Επίσης, ο άνετος χώρος, 
στρωμένος με χαλίκι, οι καρέκλες 

σκηνοθέτη και τα τραπεζάκια κα-
φενείου δημιουργούν μια ανεπιτή-
δευτη, χαλαρή ατμόσφαιρα. Όπως 
είναι φυσικό, ο κινηματογράφος και 
η τοποθεσία του προσφέρουν μια 
δροσερή αύρα τις ζεστές νύχτες του 
καλοκαιριού. Η υψηλής ευκρίνειας 
οθόνη και η άψογη ακουστική του 
μπορούν να πείσουν και τους πιο 
απαιτητικούς σινεφίλ. 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικούπ
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Eνισχύουμε την υπηρεσία καθαριότητας με 44 άτομα!

ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, 
με μότο «Η πρόληψη είναι 
η καλύτερη αντιμετώπιση» 

και στην προσπάθεια βελτιστοποί-
ησης των αποτελεσμάτων από το 
έργο καταπολέμησης των κουνου-
πιών, προέβη στην αντιμετώπισή 
τους με τη χρήση σύγχρονων ερ-
γαλείων. Καινοτόμα εργαλεία όπως 
η τηλεματική ψεκασμών σε πραγ-
ματικό χρόνο και η εφαρμογή μο-
ντέλων εξάπλωσης ασθενειών που 

μεταδίδονται από τα κουνούπια 
οδηγούν γρήγορα και προσεκτικά 
στη μείωση της όχλησης και στην 
προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος, για να αντι-
μετωπίσει το σοβαρό αυτό πρόβλη-
μα μεθοδικά και αποτελεσματικά, 
προβαίνει στις εξής ενέργειες:
•  Κάνει συχνές δειγματοληψίες 

προνυμφών στο ρέμα και ψεκα-
σμούς προνυμφοκτονίας.

•  Εκτελεί υπολειμματικό ψεκασμό 
προνυμφοκτονίας στα φρεάτια 
των όμβριων υδάτων σε δημόσι-
ους χώρους.

•  Προχωρά στην ανεύρεση και στην 
εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής 
κουνουπιών με ψεκασμούς προ-
νυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας 
σε κοινόχρηστους χώρους.

•  Ενημερώνει τους κατοίκους για 
πιθανές εστίες που υπάρχουν 
στους ιδιωτικούς τους χώρους.

Κουνούπια: Θετικά τα πρώτα μέτρα!

Ο Δήμος μας, με το που ξεκί-
νησε η κρίση του κορωνοϊού, 
εκμεταλλευόμενος τη δυ-

νατότητα της άμεσης ανάγκης Πρό-
σληψης Νέου Προσωπικού, ήταν από 
τους ελάχιστους Δήμους που προχώ-
ρησε άμεσα στη δίμηνη πρόσληψη 
13 ατόμων στον τομέα της καθαρι-
ότητας. Έτσι, μπόρεσε να αντιμετω-
πίσει επιτυχώς τις έντονες ανάγκες 

από τα κενά που δημιούργησαν οι 
άδειες ειδικού σκοπού και η απομά-
κρυνση των ευπαθών ομάδων από 
τις εργασίες τους. Αυτός ήταν και ο 
λόγος που μπορέσαμε να αντιμετω-
πίσουμε επιτυχώς τους καθαρισμούς 
και τις απολυμάνσεις που χρειάστη-
καν όλο αυτό το διάστημα, με μόλις 
50% του ενεργού προσωπικού στη 
θέση του. Αμέσως μόλις έληξε η σχε-

τική σύμβαση (Μαρτίου-Απριλίου), 
προχωρήσαμε σε νέες προσλήψεις, 
ώστε να μην προκύψει οποιοδήπο-
τε κενό στο τόσο σημαντικό κομμά-
τι της καθαριότητας του Προαστίου 
μας. Έτσι, την Τετάρτη 13/05, ο Δή-
μος Φιλοθέης-Ψυχικού προχώρησε 
στην πρόσληψη 40 νέων εργατών 
καθαριότητας, καθώς και 4 οδηγών 
απορριμματοφόρων, για 4 μήνες. Η 
ανάγκη για τη συγκεκριμένη πρό-
σληψη κρίθηκε επιτακτική, καθώς η 
εκτεταμένη παραμονή των δημοτών 
μας στις οικίες τους και η ενασχόλη-
ση με την εκκαθάριση των νοικοκυ-
ριών τους δημιούργησαν αυξημένη 
ποσότητα απορριμμάτων και μπα-
ζών, τα οποία πρέπει άμεσα να κα-
θαριστούν. Σε συνδυασμό, δε, με τις 
επιβεβλημένες και επαναλαμβανόμε-
νες απολυμάνσεις και καθαρισμούς 
των δρόμων του Προαστίου μας, η 
συγκεκριμένη πρόσληψη κρίνεται 
ιδιαίτερα πολύτιμη. Τους καλωσορί-
ζουμε όλους. Η συμβολή τους είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
καθαριότητας του Δήμου μας.
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Αύξηση κατά 60% στην προσφορά ζωής!

Γ ια πρώτη φορά αιρετοί, με 
προεξάρχοντα τον Δήμαρ-
χο  Φιλοθέης-Ψυχικού, προ-

σέφεραν αίμα. Υπάρχει, ωστόσο, 
ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης ευαι-
σθητοποίησης. Ο Δήμος Φιλοθέ-
ης-Ψυχικού, σε συνεργασία με την 
κινητή μονάδα αίματος του Λαϊκού 
Νοσοκομείου, διοργάνωσε στο Γυ-
μνάσιο Φιλοθέης την καθιερωμέ-
νη εθελοντική αιμοδοσία, που έχει 
σκοπό τη διατήρηση της Τράπεζας 
Αίματος του Δήμου μας.

Η συμμετοχή ήταν σχετικά ικανο-
ποιητική, αν αναλογιστούμε πως 
από τις 22-24 φιάλες που συγκε-
ντρώνονταν κατά μέσο όρο τα προ-
ηγούμενα χρόνια, φέτος φτάσαμε 
τις 38, δηλαδή είχαμε μια αύξηση 
κατά 60%. Μεταξύ των αιμοδοτών 
αρκετοί ήταν και οι αιρετοί, με προ-
εξάρχοντα τον Δήμαρχο Δημήτρη 

Γαλάνη, που με χαρά και ικανοποί-
ηση προσέφεραν 10 λεπτά από τον 
χρόνο τους για να γεμίσουν με «εν 
δυνάμει ζωή και ελπίδα» κάποιες 
από αυτές, και μπράβο τους. Αρκεί 
όμως αυτό ή και η εθελοντική πα-
ρουσία τριών προσκόπων (από το 
Σύστημα της Ηλιούπολης) για να 
καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου 
μας; Προφανώς και όχι.

Σύμφωνα με στατιστικές, το 80% 
του πληθυσμού που δεν έχει δώ-
σει αίμα υποστηρίζει πως ήταν 
από αμέλεια, επειδή δεν ήταν απα-
ραίτητο ή επειδή δεν χρειάστηκε. 
Αυτό ακριβώς αποδεικνύει την 
απόλυτη ανάγκη για μεγαλύτερη 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών. Όλοι έχουμε ευθύνη 
απέναντι στον συνάνθρωπό μας 
του οποίου η ζωή κινδυνεύει ή 
πρόκειται να κινδυνεύσει λόγω έλ-

λειψης αίματος. Η Τράπεζα Αίμα-
τος του Δήμου μας χρειάζεται του-
λάχιστον 60 φιάλες για να υπάρχει 
επάρκεια αίματος για όποιον το 
χρειαστεί. Επίσης, ας γνωρίζουμε 
ότι «χρωστάμε» γύρω στις 48 φιά-
λες στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ επί 
θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής 
έχουν ήδη διατεθεί 18 φιάλες για 
επείγοντα περιστατικά!

Αλήθεια, μια καλοπροαίρετη απο-
ρία: Ένας Δήμος σαν τον δικό μας, 
με τόσα σωματεία (αθλητικά και 
μη) και τόσους συλλόγους (φιλαν-
θρωπικούς και μη), θα έπρεπε να 
νιώθει ικανοποιημένος από τις 38 
φιάλες; Επειδή πάντα «Των φρονί-
μων τα παιδιά πριν πεινάσουν μα-
γειρεύουν», ευχόμαστε ολόψυχα η 
επόμενη Εθελοντική Αιμοδοσία να 
υπερδιπλασιάσει το απόθεμα της 
Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας!
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Μ ια νέα δράση ξεκίνησε 
στον Δήμο μας με στόχο 
τη φροντίδα και την καθα-

ριότητα των σχολείων μας. Η αρχή 
έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέ-
ης, όταν ο ενεργός σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων ζήτησε τη συνεργα-
σία της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
για να καθαριστεί το σχολείο. Ο 
αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Παπαχρό-
νης στο πλαίσιο του «πράττουμε 
ό,τι καλύτερο με στόχο το πρότυπο» 
οργάνωσε μια δράση που ξεπέρασε 
κάθε προσδοκία. Εργάτες, πλυστικά 
μηχανήματα, οι γονείς των παιδιών 
και ο ίδιος παρών όλη μέρα με κέφι 
και ενέργεια παρέδωσαν στους 
μικρούς μαθητές ένα σχολείο πε-
ντακάθαρο και περιποιημένο (οι 
φωτογραφίες μαρτυρούν τα προα-
ναφερόμενα).

Την ιδέα ενστερνίστηκε άμεσα ο 
Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης και 
έδωσε εντολή η δράση αυτή να 
επεκταθεί σε όλα τα σχολεία και 
να γίνεται σε μόνιμη βάση, ώστε 
κάθε Σάββατο να καθαρίζεται –σε 
συνεργασία με τους Συλλόγους Γο-
νέων– και από ένα σχολείο. Δρά-
σεις τέτοιου είδους που βγαίνουν 

λίγο από τα στενά όρια υποχρεώσε-
ων και τα «πρέπει» των υπηρεσιών 
πραγματοποιούνταν μόνο αποσπα-
σματικά από εθελοντές. Και επειδή 
ο ρόλος των εθελοντών είναι πάντα 
επικουρικός και οι εθελοντές στη 
χώρα μας λίγοι, ο περιβάλλων χώ-
ρος όλων των σχολείων μας παρου-
σιάζει σημάδια εγκατάλειψης και 
δεν μου φαίνεται υπερβολικό για 
κάποια σχολεία να μιλήσω και για 
πλήρη εγκατάλειψη. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης δή-
λωσε τα εξής: «Ο σκοπός της δρά-

σης είναι διττός. Ο πρώτος είναι 
αυτός που φαίνεται: η καθαριότη-
τα και το περιβάλλον. Ο δεύτερος 
αφορά την Παιδεία, τη συνεργασία 
με τους Συλλόγους Γονέων και τα 
θεμέλια που βάζουμε στον Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού ώστε να δημι-
ουργήσουμε στο μέλλον ενεργούς 
δημότες. Εμείς πρώτοι θα δώσουμε 
το παράδειγμα στα παιδιά μας με 
τις πράξεις και τις συμπεριφορές 
μας. Θα τους εμπνεύσουμε με τον 
τρόπο ζωής μας, γιατί μόνο έτσι θα 
πορευτούμε με σιγουριά στο μέλ-
λον. Η αρχή έγινε... Συνεχίζουμε!»

Κάθε εβδομάδα καθαρίζουμε και ένα σχολείο
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Tην Τρίτη 2 Ιουνίου, το Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου 
μας, λαμβάνοντας υπόψη 

τον οικιστικό χαρακτήρα του Προ-
αστίου μας και τον σεβασμό προς 
το Περιβάλλον, καθώς και το γεγο-
νός ότι δεν υπάρχει κοινόχρηστος 
χώρος για όλα τα καταστήματα, 
αποφάσισε ομόφωνα πως η επέ-
κταση τραπεζοκαθισμάτων στους 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
μας θα αλλοίωνε τη φυσιογνωμία 
της πόλης μας. Γι’ αυτό, λαμβά-
νοντας υπόψη και την οικονομική 
συγκυρία που βιώνουν οι πληττό-
μενες επιχειρήσεις και θέλοντας 
να σταθεί στο πλευρό της τοπικής 
επιχειρηματικότητας, αποφάσισε 
τα ακόλουθα:

1) 40% μείωση στο ετήσιο τέλος 
κοινοχρήστων χώρων και στα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού, η 
οποία αφορά τα καταστήματα και 
τους μη στεγασμένους χώρους.
2) Mηδενική χρέωση στα τέλη κα-
θαριότητας και φωτισμού για δι-
άστημα τεσσάρων (4) μηνών όλων 
των καταστημάτων με υποχρεωτική 
διακοπή λειτουργίας.
3) 40% μείωση στο ετήσιο τέλος 
κοινοχρήστων χώρων, η οποία 
αφορά μόνο τους πληττόμενους 
ΚΑΔ που ανέπτυσσαν τραπεζοκα-
θίσματα σε κοινόχρηστο χώρο τα 
προηγούμενα έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις 
παραπάνω περιπτώσεις υποχρεού-

νται να προσκομίσουν φωτοτυπία 
του λογαριασμού ΔΕΗ (μόνο για την 
περίπτωση 1α), καθώς και υπεύθυ-
νη δήλωση περί υποχρεωτικής δια-
κοπής λειτουργίας σύμφωνα με την 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί 
να γίνει έως τις 30/07/2020.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης δή-
λωσε πως η συγκεκριμένη απόφαση 
βρίσκεται εντός του πλαισίου της φι-
λοσοφίας της Δημοτικής Αρχής για 
την προστασία της φυσιογνωμίας του 
Προαστίου μας, αλλά λαμβάνει και 
γενναία μέτρα για τη στήριξη της επι-
χειρηματικότητας στον Δήμο μας που 
αναμφισβήτητα επλήγη τους τελευ-
ταίους μήνες».

Mείωση τελών
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
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Μ ία μία οι δουλειές προχω-
ράνε! Μετά τις τέσσερις 
παιδικές μας χαρές, ολο-

κληρώθηκε και η ανακαίνιση των 
εξωτερικών όψεων του σχολικού 
συγκροτήματος της Φιλοθέης. 

Διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι 
πλήρως προσαρμοσμένο στο πε-
ριβάλλον. Ξεκινάμε από εδώ και 
συνεχίζουμε βήμα βήμα να ομορ-
φαίνουμε τον Δήμο μας!

Σειρά παίρνει και το 2ο Γυμνάσιο 
Ν. Ψυχικού.
Έχοντας ως βασική αρχή την ασφά-
λεια των παιδιών μας, προχωρήσα-
με και σε έλεγχο και αντικατάσταση 
όλων των αθλητικών εγκαταστάσε-
ων, βάσει των απαραίτητων προδι-
αγραφών ασφαλείας. Πάντα δίπλα 
στα παιδιά μας, ξεκινάμε από εδώ 
και θα συνεχίσουμε να ομορφαί-
νουμε τον Δήμο μας και να ανακαι-
νίζουμε τα σχολεία μας!

Ανακαινίστηκε το Λύκειο της Φιλοθέης   

Είμαστε πάντα κοντά στα παιδιά μας!“

“

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Παιδική Χαρά Μάνθου Μεταλληνού

Ο ι παιδικές χαρές ανακαι-
νίστηκαν η μία μετά την 
άλλη, αποκτώντας πα-

ράλληλα πιστοποίηση με βάση 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παρά-
δειγμα, η  Παιδική Χαρά Μάνθου 
Μεταλληνού, στην οδό Αλ. Παπα-
ναστασίου 55 στο Παλαιό Ψυχικό, 
δίπλα στη Σχολή Μωραΐτη, στην 
οποία ανανεώθηκε εξ ολοκλήρου 
ο εξοπλισμός. Μέσα στο πράσι-
νο, είναι ιδανική για οικογένειες,  
για να περάσουν όμορφα τα πι-
τσιρίκια. Διαθέτει κούνιες, τσου-
λήθρες, τραμπάλες και μια μικρή 
στρογγυλή πίστα για ποδήλατα 
και πατίνια. Τα παιδιά παίζουν ξέ-
γνοιαστα, φτιάχνοντας πύργους 
στην άμμο και παίζοντας στα 
σκάμματα του πάρκου. Στα ξύλινα 
τραπεζάκια κάτω από τα δέντρα, 
οι γονείς και οι συνοδοί των παι-
διών χαλαρώνουν απολαμβάνο-
ντας τον καφέ τους.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικούπ



ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Η δουλειά που γίνεται στα άλση, στις πλατείες 
και στα δάση από την Υπηρεσία Πρασίνου 
έχει εντυπωσιάσει πραγματικά όλους τους 

δημότες μας. Όπως φαίνεται και από τα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα, έχουν καθαριστεί η Πλατεία Αγίας Σοφί-
ας και η Πλατεία Ελευθερίας στο Νέο Ψυχικό, καθώς 
και η Πλατεία Δροσοπούλου στη Φιλοθέη. Τα δέντρα 
έχουν κλαδευτεί, ενώ συνεχίζονται οι αποψιλώσεις, 
ώστε να αλλάξουν όψη.

Βελτιώνουμε την όψη  
στο Προάστιό μας

21
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Οι παιδικές χαρές ανακαινίζονται

Ο ι παιδικές χαρές ολοκλη-
ρώνονται η μία μετά την 
άλλη, αποκτώντας πα-

ράλληλα πιστοποίηση με βάση τα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Επαναλει-
τουργεί η Παιδική Χαρά της Νέας 
Αγοράς, όπου τοποθετήθηκαν τρία 
ολοκαίνουργια όργανα και συντη-
ρήθηκαν τα υπόλοιπα.

Ακολούθησε η Παιδική Χαρά Ιγνατίου 
Καλλέργη (οδός Βαλαωρίτου), όπου 
τοποθετήθηκαν δύο νέα όργανα και 
έγιναν γενικές εργασίες συντήρησης 
(φράχτες, παρτέρια κ.λπ.). Οι εργασί-
ες στις τουαλέτες ολοκληρώθηκαν 
και παραδόθηκαν και αυτές.

Παραδόθηκε επίσης και η Παιδική 
Χαρά Μάνθου Μεταλληνού (Μω-
ραΐτης), στην οποία ανανεώθηκε 
εξ ολοκλήρου ο εξοπλισμός. Στην 
Παιδική Χαρά της Πλατείας Δρο-
σοπούλου ολοκληρώθηκε η τοπο-
θέτηση δύο νέων οργάνων, χωρίς 
αυτή να κλείσει, ενώ τοποθετήθηκε 
και η περίφραξη.

Συνεχίζουμε με την πλήρη ανακαίνι-
ση στην Παιδική Χαρά Μακεδονίας, 
η οποία θα παραδοθεί προς τα τέλη 
Μαΐου 2020. Ευχαριστούμε τους κα-
τοίκους για την υπομονή που δεί-
χνουν, καθώς η ασφάλεια των παι-
διών μας είναι πρώτο μας μέλημα!

Οι παιδικές χαρές 
ολοκληρώνονται 
η μία μετά την 

άλλη, αποκτώντας 
παράλληλα 

πιστοποίηση με 
βάση τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα.

“

”

Η Παιδική Χαρά της Πλατείας Δροσοπούλου

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΦΙΛΟΖΩΙΑ
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Αγαπάμε τα ζώα! Φροντίζουμε την καθαριότητα

Ε ίμαστε κοντά στα κατοι-
κίδιά μας! Ξεκινήσαμε και 
τοποθετήσαμε σε όλο το 

Προάστιό μας μια έξυπνη εφεύρε-
ση, το γνωστό «φτυαράκι», προ-
σφέροντας μια ιδανική λύση στο 
χρόνιο πρόβλημα καθαρισμού των 
ακαθαρσιών των κατοικιδίων μας! 
Πρόκειται για ένα χάρτινο φτυα-

ράκι μιας χρήσεως, το οποίο συ-
ναρμολογείται εύκολα, διατίθεται 
από τον Δήμο μας και θα μπορεί 
κάποιος να το βρει σε περισσότερα 
από 15 σημεία και στις τρεις Κοι-
νότητές μας. Εμείς προσφέρουμε 
τη λύση και αναλάβαμε το κόστος 
της. Η ευθύνη, πλέον, ανήκει στις 
οικογένειες των μικρών μας φίλων!

“

”

Τα 15 σημεία όπου μπορείτε να 
βρείτε το «φτυαράκι» είναι τα 

ακόλουθα:

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, Ρήγα 

Φεραίου
• Πλ. Αγίας Σοφίας,

Φάρος
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«Στο Προάστιό μας άνοιξε 
η καρδιά της Γειτονιάς μας»

 

Cine Φιλοθέη

«Στο Προάστιό μας άνοιξε 
η καρδιά της Γειτονιάς μας»

Cine Φιλοθέη


