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O Δήμος πάντα σε δράση μαζί με τους κατοίκους μας

Αγαπητοί Συνδημότες μου,
Πέρασε και αυτό το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που όλοι 
περιμέναμε να έρθει για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε 
από τον εγκλεισμό λόγω κορονοϊού. Τελικά, όμως, δεν 
έγιναν τα πράγματα όπως τα είχαμε ονειρευτεί! Ο κορω-
νοϊός ήταν παρών παρά τους εμβολιασμούς, αλλά μας 
περίμενε και μια καινούργια δοκιμασία. Στα τέλη Ιουλίου 
ξεκίνησε μια σειρά από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, 
οι οποίες προκάλεσαν (όχι μόνο αυτές) φωτιές παντού.

Εκ των υστέρων ένας θλιβερός απολογισμός: πάνω από 
1.000.000 στρέμματα δάσους κατακάηκαν σε όλη την 
Ελλάδα!

Ο Δήμος μας και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ήταν ενερ-
γά έτοιμος. Συγκροτήθηκαν ομάδες εθελοντών, οι οποίες 
τα βράδια σε συγκεκριμένα πάρκα και άλση πρόσεχαν 
μήπως ξεσπάσει κάποια φωτιά. Τα δύο βυτιοφόρα του 
Δήμου μας ήταν γεμάτα με νερό και μαζί με την Ομά-
δα Πολιτικής Προστασίας βρίσκονταν σε ετοιμότητα όλο 
το 24ωρο στα Τουρκοβούνια και στο Λόφο της Φιλοθέ-
ης. Τα αυτοκίνητα της Ιδιωτικής Ασφάλειας του Δήμου 
περιπολούσαν όλο το προάστιο. Επιπλέον, μόλις έγινε 
γνωστό ότι στις πυρόπληκτες περιοχές υπήρχε ανάγκη 
ειδών πρώτης βοήθειας, διοργανώθηκαν άμεσα δράσεις 
για συλλογή πραγμάτων. Υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό το 

γεγονός ότι σε αυτή την κίνηση έσπευσαν οι νέοι μας, 
μια ομάδα 45 φοιτητών και μαθητών, και κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν είδη που γέμισαν 2 φορτηγά! Αυτή η συ-
νεισφορά ήταν ανεκτίμητη και όπως μας τόνισαν από 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια), ήμασταν από 
τους πρώτους δήμους που έσπευσαν σε βοήθεια.

Όπως θα δείτε σε αυτό το τεύχος, όμως, διοργανώθη-
κε και μια σειρά από αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις για 
όλους τους κατοίκους.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη στις 24/6 μάγεψε τους μικρούς μας 
φίλους, όπως επίσης και ο κλασικός Καραγκιόζης την 
01/07. Σε ένα γεμάτο CINE ΦΙΛΟΘΕΗ ο μοναδικός τρα-
γουδοποιός Σταμάτης Κραουνάκης την 01/09 έκανε μια 
υπέροχη συναυλία.

Στις 22/07 ο Ρένος Χαραλαμπίδης παρουσίασε τον Πέτρο 
και τον Λύκο σε μια εξαιρετική παράσταση, ενώ το μου-
σικό σχήμα ΕΥΗΧΟΝ στις 10/07 έδωσε μια ξεχωριστή συ-
ναυλία ελληνικής μουσικής. Ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι 
και με το Δήμο πάντα σε δράση μαζί με τους κατοίκους.

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού
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Οι Αντιδήμαρχοι απευθύνονται στους δημότες μας

ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Η άρδευση των κοινοχρή-
στων χώρων πρασίνου του 

Δήμου μας αποτελεί ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα. Οι προσλήψεις προσωπι-
κού, από το 2010 που άρχισαν 

τα μνημόνια, απαγορεύονται με αποτέλεσμα έκτοτε 
το Τμήμα Πρασίνου να διαθέτει ένα και μοναδικό 
υδραυλικό, ο οποίος είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της άρδευσης των χώρων πρασίνου 
σε όλο το Δήμο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
ζητήσαμε συμβασιούχους, ώστε να συνδράμουν 
στην πολύ δύσκολη κατάσταση αλλά ουδεμία αντα-
πόκριση υπήρξε από το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι 
προφανές ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα 
λόγω Covid-19 απουσίαζε 3,5 μήνες με άδεια ειδικού 
σκοπού, δεν επαρκεί για να συντηρεί την άρδευση 
στα τρία προάστια. Βέβαια, η άρδευση ήταν ήδη κα-
τεστραμμένη στο μεγαλύτερο μέρος της, αφού όλοι 
βλέπουμε εδώ και χρόνια αχρηστευμένα λάστιχα να 
υπάρχουν παντού εκτός λειτουργίας και το πράσινο 
να έχει υποστεί φανερή υποβάθμιση. Για αυτό το 
λόγο, συμπεριλάβαμε στην εργολαβία πρασίνου που 
προκηρύξαμε και τη συντήρηση του αρδευτικού συ-
στήματος. Τον τελευταίο καιρό εγκαταστάθηκε, λοι-
πόν, ο εργολάβος που με τα συνεργεία του έχει κάνει 
ένα μικρό θαύμα ως προς τη συντήρηση του αρδευ-
τικού συστήματος αλλά και ως προς τη συντήρηση 
των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου γενικότερα. 
Σημειωτέον ότι αμέσως μόλις αναλάβαμε το έργο, 
εκπονήσαμε μελέτη για την επέκταση, τη συντήρηση 

και τον απομακρυσμένο έλεγχο του αρδευτικού συ-
στήματος του Δήμου μας και την καταθέσαμε στην 
Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του περιφερειάρ-
χη κ. Γ. Πατούλη, σε πρόσφατη αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας συμπεριελήφθη 
η χρηματοδότηση του έργου με ποσό 2 εκ. ευρώ. Ο 
Δήμος προσπαθεί. Ας τον βοηθήσουμε όλοι, υιοθε-
τώντας τα δέντρα ή τα φυτά που ο Δήμος έβαλε έξω 
από την πόρτα μας και ποτίζοντάς τα όταν βλέπουμε 
ότι το χρειάζονται. Επιπλέον, ας συμπεριφερθούμε 
πολιτισμένα διατηρώντας καθαρά τα πεζοδρόμιά 
μας και ελέγχοντας πού και πώς εναποθέτουν οι κη-
πουροί μας τα φυτικά απορρίμματα. Δεν επιτρέπεται 
να τους αφήνουμε να τα ρίχνουν μέσα στα πάρκα και 
στα παρτέρια του Ψυχικού και της Φιλοθέης και ταυ-
τοχρόνως να θέλουμε φροντισμένα πάρκα! Τέλος, 
επειδή είμαι υπεύθυνη για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών, σας υπενθυμίζω ότι η μάχη συνεχίζεται 
και ότι οφείλουμε όλοι να ζητήσουμε από το Δήμο 
(2132014500-3) να μας επισκεφθεί δωρεάν η εταιρεία 
που έχει αναλάβει την καταπολέμησή τους ώστε να 
ελέγξει τους κήπους μας, να εντοπίσει τυχόν εστίες 
αναπαραγωγής τους και να μας δώσει συμβουλές. Τα 
κουνούπια βρίσκονται στους κήπους μας, εκεί όπου 
υπάρχει στάσιμο νερό και αφρόντιστο πράσινο.

Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη 
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Φυσικού Περιβάλλοντος

Α γαπητοί συνδημότες, φί-
λες και φίλοι, κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, πέρα 

από τα καθήκοντά μου ως αντιδήμαρχος οικονομι-
κών και το επιβαρυμένο πρόγραμμα, ασχολήθηκα 
και με τη διοργάνωση των δύο αγαπημένων μου 
προγραμμάτων που αφορούν παιδιά και εφήβους. 
Το πρώτο ήταν οι Αθλοπαιχνιδιές, όπου συμμετεί-
χαν με επιτυχία 700 παιδιά. 
 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφενός λύνει 
κυριολεκτικά τις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών 
με το πέρας της σχολικής χρονιάς και αφετέρου 
ευχαριστεί τα παιδιά που, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
έχουν δεχτεί ψυχολογική πίεση από την πανδημία. 
Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε και δημιουργήθηκε 
εξ αρχής κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κάθε 
ηλικίας με εναλλαγές αθλητισμού, καθημερινού 
μπάνιου στην πισίνα αλλά και θεατρικού και πνευ-
ματικού παιχνιδιού. Κάλυπτε δηλαδή και τα πιο δύ-
σκολα γούστα. Το προσωπικό ήταν από πάνω τους. 
 
Το συναίσθημα ήταν μοναδικό για μικρούς και με-
γάλους. Εξίσου σημαντικό ήταν και το δεύτερο 

Μίνα Μελισσουργού 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

πρόγραμμα που αφορούσε στην κατασκήνωση. 
Πρόκειται για ένα θεσμό που μετράει πάνω από 30 
χρόνια και συνεχίστηκε και φέτος, παρά τις ιδιαίτε-
ρα δύσκολες συνθήκες που έχει επιβάλει η πανδη-
μία.

Με στόχο να κάνουν διακοπές όλα τα παιδιά, ορ-
γανώσαμε την κατασκήνωση του δήμου για τις οι-
κονομικά ευάλωτες οικογένειες και προσφέραμε 
διακοπές στα παιδιά τους για 15 μέρες στο Σοφι-
κό Κορινθίας. Να σημειώσω ότι πρόκειται για δύο 
προγράμματα που η επιτυχία τους έγκειται στην 
καθημερινή φροντίδα, στην προσωπική επαφή με 
παιδιά και γονείς και στην ενσυναίσθηση των ανα-
γκών τους. Τέλος, όσον αφορά στα καθήκοντα της 
αντιδημαρχίας, οι συνεργάτες μου κι εγώ ετοιμά-
ζουμε τον προϋπολογισμό του 2022 τον οποίο και 
προγραμματίζουμε να έχουμε καταθέσει μέχρι τέλη 
Οκτωβρίου. Να σημειώσω ότι η έγκαιρη κατάθεσή 
του είναι απαραίτητη για να γίνει το πρόγραμμα του 
Δημήτρη Γαλάνη χωρίς καθυστερήσεις.

Χαράλαμπος Μπονάτσος 
Αντιδήμαρχος 

Δημοτικής Διακυβέρνησης 
και Προγραμματισμού

Α λλάζουμε τα Τουρκοβού-
νια. Ανέλαβα τον ΣΠΑΤ 

(Σύλλογος Προστασίας Τουρ-

κοβουνίων) ως πρόεδρος τον Φεβρουάριο 2020 
με όραμα να δημιουργήσουμε έναν ιδανικό χώρο 
πρασίνου που θα μπορούν οι δημότες να τον απο-
λαμβάνουν με ασφάλεια. Για την πραγματοποίηση 
αυτού του σκοπού οι εθελοντές και ο σύλλογος 
εργαστήκαμε με πρόγραμμα και ξεκινήσαμε βή-
μα-βήμα να υλοποιούμε αυτό που ονειρευτήκαμε 
για το «ΒΟΥΝΟ» μας. 
 
Η πρώτη κίνηση ήταν να αντιμετωπίσουμε την 
παράνομη ρίψη σκουπιδιών και μπαζών. Φορτη-
γά και ΙΧ χρησιμοποιούσαν τα Τουρκοβούνια για 
να αδειάζουν τα άχρηστα για αυτούς οικοδομικά 
και άλλα υλικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
μέσα στο δάσος εστίες μόλυνσης και μεγάλη επι-
κινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. 
 
Τι κάναμε; Τοποθετήσαμε μεταλλικές μπάρες σε 
όλες τις εισόδους και πινακίδες για την απαγό-
ρευση των αυτοκινήτων μέσα στο δάσος κι έτσι, 
καταφέραμε να αποτρέψουμε την είσοδό τους 

και να μειώσουμε τα σκουπίδια και τα μπάζα κατά 
80%! Τοποθετήθηκαν, επίσης, σε τέσσερα σημεία 
«σημάνσεις ημερήσιας πρόβλεψης επικινδυνότη-
τας πυρκαγιάς» με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση 
των πολιτών ούτως ώστε να υπενθυμίσουμε στους 
διερχομένους ότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρ-
καγιάς. 
 
Μοιράσαμε γιλέκα εργασίας με σήμανση σε όλους 
τους εθελοντές που βρίσκονται συχνά στα Τουρ-
κοβούνια και τα προστατεύουν. Διατηρούμε το 
δάσος μας καθαρό. ΣΠΑΤ και ομάδες εθελοντών 
κάνουμε συχνά καθαρισμούς και αποψιλώσεις. 
 
Φέτος το καλοκαίρι, κατά το δύσκολο χρονικό διά-
στημα του καύσωνα και των πυρκαγιών, τα Τουρ-
κοβούνια ήταν πεντακάθαρα! Στα άμεσα πλάνα 
μας είναι η δημιουργία μιας εθελοντικής και πιστο-
ποιημένης ομάδας δασοπροστασίας, καθώς και η 
απόκτηση ενός ειδικού πυροσβεστικού οχήματος 
ελαφρού τύπου.



πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

5

Καλοκαίρι 2021 στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού
Η Κάρμεν Ρουγγέρη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο Καραγκιόζης, 

σινεμά για τα αδέσποτα, η συναυλία του Σταμάτη Κραουνάκη και ο Λουκής Λάρας

Το καλοκαίρι ξεκίνησε με χαρά για όλα τα παιδιά του Δήμου  
Φιλοθέης–Ψυχικού που υποδέχτηκαν στο Cine Φιλοθέη την  
κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα, Κάρμεν Ρουγγέρη.  
Ο όμορφος κινηματογράφος μας γέμισε με παιδικές φωνές αφού 
δεκάδες οικογένειες συνόδευσαν τα παιδιά τους για να παρακο-
λουθήσουν την αφήγηση της Κάρμεν βασισμένη στο βιβλίο της 
Έρχεσαι μαζί μου.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης καλωσόρισε την Κάρμεν Ρουγ-
γέρη με θερμά λόγια: «Είμαστε ευτυχείς και ενθουσιασμένοι που 
η καλύτερη παραμυθοποιός της Ελλάδας διάλεξε το προάστιό 
μας για να πραγματοποιήσει αυτή την έκτακτη εμφάνιση και να 
βρεθεί κοντά στα παιδιά μας αλλά και στους γονείς. Πάνω από 
25 χρόνια διασκεδάζει και διαπαιδαγωγεί τους μικρούς μας φί-
λους, διασκευάζοντας θαυμάσια έργα του ελληνικού και παγκό-
σμιου παιδικού θεατρικού ρεπερτορίου».

«Πάμε σινεμά, βοηθάμε τα αδέσποτα»:
Μια εκδήλωση που έγινε μέσα στον Ιούλιο για 11η συνεχή χρονιά με τη στήριξη του Δήμου 
Φιλοθέης–Ψυχικού και όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τις επιτακτικές ανάγκες των αδέσποτων 
ζώων της περιοχής. 

Η ταινία Ο Διάσημος Κλέφτης (Twist) υπήρξε ευγενική προσφορά της Σπέντζος Φιλμ για να 
ενισχύσει το έργο της Φιλοζωικής Ένωσης Προστασίας Αδέσποτων του Δήμου Φιλοθέης–Ψυ-
χικού (ΖΩ.ΦΙ.ΨΥ.).
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα παιδιά του Δήμου μας χόρεψαν σε μουσική Προκόφιεφ το δι-
ασημότερο μουσικό παραμύθι Ο Πέτρος και ο λύκος.

Τα παιδιά διασκέδασαν με την καρδιά τους! Από την αρχή έως το 
τέλος της παράστασης δημιουργήθηκε μια χαρούμενη ατμόσφαι-
ρα, ενώ η διαδραστική σχέση των μικρών με τον Πέτρο (Ρένο Χα-
ραλαμπίδη) δεν σταμάτησε ούτε λεπτό. Δεκάδες μικροί δημότες 
του Νέου, του Παλαιού Ψυχικού και της Φιλοθέης κατέκλυσαν το 
Αθλητικό Κέντρο του Νέου Ψυχικού και απόλαυσαν το μουσικό 
παραμύθι μαζί με τους γονείς τους. Με αμείωτο ενδιαφέρον καθ’ 
όλη τη διάρκεια της όμορφης παράστασης παρακολουθούσαν 
την όμορφη και διδακτική ιστορία.

Η σπαρταριστή κωμωδία θε-
άτρου σκιών Ο Καραγκιόζης 
στην Επανάσταση του 1821 
παρουσιάστηκε στον υπαί-
θριο χώρο του Αθλητικού 
Κέντρου του Νέου Ψυχικού 
από την Palko commedia σε 
συνεργασία με το θέατρο 
σκιών Θανάση Λιούνη, ενός 
από τους πολλά υποσχόμε-
νους Καραγκιοζοπαίχτες της 
νέας γενιάς. 

Οι μικροί μας φίλοι μετα-
φέρθηκαν στο 1821, όπου 
όλοι οι ήρωες μαζεύτηκαν 
στην παράγκα του Καρα-
γκιόζη και από εκεί ξεκίνη-
σε η επανάσταση κατά των 
Τούρκων.
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Οι δημότες μας σιγοτραγουδούσαν, συνοδεύοντας τον 
φιλοξενούμενο στο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» καταξιω-
μένο τραγουδοποιό-μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Κραουνά-
κη στο Cine Φιλοθέη. Με τη συναυλία και πολύ τραγούδι 
καλωσόρισαν τον Σεπτέμβριο σε μια ακόμη επιτυχημένη 
πολιτιστική εκδήλωση που διοργάνωσε με δωρεάν είσο-
δο για μικρούς και μεγάλους ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχι-
κού. Τον Σταμάτη Κραουνάκη συνόδευαν όπως πάντα οι 
μουσικοί αλλά και νεαροί τραγουδιστές του συγκροτή-
ματός του, Σπείρα Σπείρα. 

«Έχουμε όλοι μας ανάγκη να βρεθούμε ξανά μαζί, να τρα-
γουδήσουμε και να διασκεδάσουμε. Η συναυλία, η προ-
σέλευση και η αποχώρηση έγιναν με μεγάλη ασφάλεια, 
αυστηρή προσήλωση στους υγειονομικούς κανόνες ενώ 
η ομάδα μουσικών του εκλεκτού μας καλεσμένου καλλι-
τέχνη είναι όλη εμβολιασμένη», τόνισε ο δήμαρχος Δημή-
τρης Γαλάνης.

Ο ηθοποιός Μανώλης Μαυτοματάκης καθήλωσε το κοινό 
που παρακολούθησε την παράσταση Λουκής Λάρας, ερ-
μηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο σε μία και μοναδική πα-
ράσταση που δόθηκε στο Cine Φιλοθέη.

Με πρωτοβουλία της Μορφωτικής και Πολιτιστικής Λέ-
σχης Φιλοθέης παρουσιάστηκε δωρεάν η θεατρική δια-
σκευή του ομώνυμου διηγήματος «Λουκής Λάρας» (1883) 
του Έλληνα λόγιου Δημητρίου Βικέλα.
 
Ενθουσίασε τελικά ο εξαιρετικός ηθοποιός στην εναλ-
λακτική πρόταση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και 
του καλλιτεχνικού του διευθυντή, Λευτέρη Γιοβανίδη, 
για τον εορτασμό της επετείου για την Επανάσταση του 
1821.
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Οικολογικό Πάρκο
Το Οικολογικό Πάρκο άνοιξε τις πόρτες του ξανά, 
ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, 

με μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους.

29 χρόνια μετά τα εγκαίνιά του και την εντυπωσιακή πο-
ρεία του επί πολλά χρόνια, ξεκινά μια νέα σελίδα για το 
στολίδι του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού. Ο δήμαρχος Δη-
μήτρης Γαλάνης έθεσε ως στόχο από την πρώτη στιγμή 
της θητείας του την πλήρη επαναλειτουργία του Οικολο-
γικού Πάρκου. 

Όπως τόνισε: 
«Ξαναδώσαμε ζωή σε ένα σπουδαίο έργο που είχε πα-
ρακμάσει, ενεργοποιήσαμε όλους τους μηχανισμούς και 
δουλέψαμε εντατικά, ώστε να παραδώσουμε σήμερα το 
νέο κλειδί για το Οικολογικό Πάρκο του Δήμου μας. Ένας 
πρωτοποριακός χώρος που μυεί τα παιδιά στις αρχές της 
ανακύκλωσης, τα εξοικειώνει με την κυκλική οικονομία 
και μέσα από το παιχνίδι τα εκπαιδεύει στους όρους 

της βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα τιμάμε και τον αείμνη-
στο Θάνο Βεζυργιάννη, η διορατικότητα του οποίου τον 
οδήγησε σε ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών πάρκο-αρι-
στούργημα. Όλα τα έργα όμως απαιτούν συντήρηση, εκ-
συγχρονισμό, αναστόχευση και αναβάθμιση. Ήταν θέμα 
τιμής για μένα να ολοκληρώσω αυτή την όαση της φύσης 
μέσα στο αστικό περιβάλλον του προαστίου μας!»

H πρόεδρος του ΔΗΚΕΦΙΨ, Παυλίνα Πανταζή, τόνισε: «Η 
συγκίνησή μου είναι μεγάλη σήμερα γιατί ξαναβλέπω τα 
παιδιά και ακούω τις χαρούμενες φωνές τους στο Οικολο-
γικό Πάρκο που είχε αφεθεί στη μοιρα του. Όταν ανέλαβε 
ο Δ. Γαλάνης είχα την τύχη να μου αναθέσει την επίβλεψη 
του έργου και η επίπονη, μακρά διαδικασία αποπεράτω-
σης έγινε στοίχημα που σήμερα κερδίζουν τα παιδιά του 
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Δήμου μας. Εύχομαι το πάρκο να ζήσει πάλι μέρες χαράς 
και γέλιων από τα παιδιά μας που θα το απολαύσουν, θα 
μάθουν όλα όσα αφορούν στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και θα παίζουν σε έναν ασφαλή χώρο».

Η ολοήμερη γιορτή του Οικολογικού Πάρκου περιελάμ-
βανε ένα πρόγραμμα που ενθουσίασε γονείς και παιδιά 
με κατασκευές κολάζ, χειροτεχνίες, κουκλοθέατρο, θε-
ατρικό παιχνίδι, τραγούδια, εκπαιδευτικά προγράμματα 
και βιωματικά παιχνίδια. Τηρήθηκε αυστηρή σειρά προ-
τεραιότητας για ενα μέγιστο αριθμό 150 ατόμων και ελή-
φθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προ-
στασίας για τον COVID-19.

Συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά, η Παγκόσμια Ημέρα Πε-
ριβάλλοντος γιορτάστηκε στο Οικολογικό Πάρκο και στο 
Δήμο μας από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ. με τα εξής:
1. Γωνιά κατασκευών από ανακυκλωμένα υλικά
2.  Το  πρόγραμμα «Νερό»  με  ενημέρωση για τη  σπουδαιότητα  
    του νερού, παιχνίδια για μικρά και μεγάλα παιδιά, «mess 
    play» σε ολιγομελή γκρουπάκια
3. Το πρόγραμμα «Δάσος και Ζώα» με κουκλοθέατρο για   
    τα ζώα του δάσους, επαναλαμβανόμενο σε γκρουπ
4. Το πρόγραμμα «Ενέργεια»  με πειράματα όπου μάθαμε 
  τι είναι ενέργεια και πώς πετυχαίνουμε την αειφόρο 
    ανάπτυξη

5. Το πρόγραμμα «Ανακύκλωση/Επαναχρησιμοποίηση –  
 Κομποστοποίηση» με ενημέρωση σχετικά με την 
   κομποστοποίηση και την ανακύκλωση υλικών
6. Το διαδραστικό πρόγραμμα ζωγραφικής για το  
     περιβάλλον από την εικαστικό Ελένη Παναγιωτοπούλου
7. Έκθεση έργων με θέμα το περιβάλλον από μαθητές  
  που συμμετέχουν στα προγράμματα ζωγραφικής της 
    ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ. με την εικαστικό Άντα Τσιροπούλου.

Ο Πέρι, η μασκότ της μεγάλης εκδήλωσής μας, υποδε-
χόταν τον κόσμο, ενώ οι εργαζόμενοι–εμψυχωτές ήταν 
ομοιόμορφα και χαρούμενα ντυμένοι. Σε κάθε επισκέπτη 
μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα με ανακυκλωμένες τσά-
ντες, σημειωματάριο από ανακυκλωμένα υλικά και φυ-
σικά, υπήρχαν κεράσματα σε ατομικές συσκευασίες. Η 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ διέθεσε τους κάδους ανακύ-
κλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Ακόμη, υπήρχαν δύο στήλες προσφορά από την ΑΦΗΣ 
για συλλογή φορητών συσσωρευτών-μπαταριών αλλά 
και ενημερωτικό υλικό.

Τέλος, το πολύ σπουδαίο νέο: το τρενάκι του Οικολογικού 
Πάρκου επισκευάστηκε, αναβαθμίστηκε, πιστοποιήθηκε 
και σύντομα θα μεταφέρει τους μικρούς μας φίλους.
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Ο Αύγουστος έκλεισε με ένα θετικό πρόσημο 
για το Δήμο μας που έσπευσε να δρομολογή-
σει πρώτος απ’ όλους τους δήμους της Αττικής 
τη βοήθεια και τη συγκέντρωση ειδών πρώτης 

ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Εύβοιας αλλά και 
άλλων περιοχών της Ελλάδας που δοκιμάστηκαν από τις 
καλοκαιρινές φωτιές.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης πήρε την πρωτοβουλία 
να συνδράμει τους συμπολίτες μας από την πρώτη στιγμή 
που ξεκίνησαν οι πυρκαγιές σε Βαρυμπόμπη, Εύβοια και 
Πελοπόννησο. Τα δικά του γρήγορα αντανακλαστικά και 
η έκκληση προς τους δημότες να βοηθήσουν οδήγησαν 
σε δύο δράσεις στις 7 και 9 Αυγούστου με αποστολή να 
ανακουφιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι συνάνθρω-
ποί μας. Αυτές οι δράσεις είχαν εντυπωσιακή ανταπόκρι-
ση, ειδικά από τη νεολαία. «Οι νέοι φοιτητές και σπου-
δαστές που ζουν στο Δήμο μας, δούλεψαν από το πρωί 
ως το βράδυ για να παραλάβουν, να συγκεντρώσουν, να 
ταξινομήσουν, να αμπαλάρουν και να μεταφορτώσουν 
σε ειδικά φορτηγά όλα τα είδη πρώτης ανάγκης που με 
μεγάλη προθυμία έφεραν οι κάτοικοι του προαστίου μας 
στηρίζοντας τους συνανθρώπους μας σ’ αυτή τη δύσκο-
λη στιγμή», τόνισε ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης κάνο-
ντας ένα πρώτο απολογισμό αυτής της έκτακτης δράσης.  
Επί δύο μέρες, 7 και 9 Αυγούστου, η Α πλατεία του Παλαιού  
Ψυχικού (Blue Bell) μετατράπηκε σε ένα τεράστιο αυτο-
σχέδιο χώρο συγκέντρωσης για τα παρακάτω είδη πρώ-
της ανάγκης:
• Χυμοί και αναψυκτικά • Συσκευασμένα τρόφιμα μα-
κράς διαρκείας έτοιμα προς κατανάλωση και κονσέρβες 
• Παιδικό γάλα σε κονσέρβες • Πάνες και μωρομάντηλα 
• Εμφιαλωμένα νερά • Γάζες και επιδέσμους • Pulvo και 
Betadine • Αλοιφές εγκαυμάτων • Φακούς • Μπαταρίες 

• Μάσκες ΚΝ95 • Παυσίπονα • Φυσι-
ολογικό ορό • Κολλύρια • Πετσέτες  
 • Υποσέντονα • Ζωοτροφές

Δύο φορτηγά με προορισμό την Εύβοια 
γέμισαν με είδη πρώτης ανάγκης, συ-
σκευασμένα τρόφιμα και φάρμακα. Σε 
αυτή την προσπάθεια των νέων μας 
πρωτεργάτες ήταν ο Στέλιος Πρωτο-
ψάλτης και η Αντιγόνη Βασιλαρέα.

«Οι νέοι στο Δήμο μας έχουν 
ψυχή»: Ας γίνει αυτή η φράση,  
υπογράμμισε ο Δήμαρχός μας, 
το ενθαρρυντικό και θετικό  
μήνυμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε αι-
σιόδοξα αυτό το δύσκολο φθινόπωρο 
αφού η πανδημία και τα επακόλουθά 
της εξακολουθούν να ταλανίζουν τη 
χώρα και το καλοκαίρι δεν μας χαρί-
στηκε. Είναι το μέλλον του προαστίου 
μας. Είναι ώριμοι, αποτελεσματικοί, 
ακούραστοι και ήρθαν με μοναδικό 
σκοπό να βοηθήσουν».

Ο κ. Γαλάνης θέλει να ευχαριστήσει και 
δημόσια όλους τους νέους εθελοντές αλλά και όλους τους 
δημότες του προαστίου μας έναν-έναν ξεχωριστά που 
στήριξαν τους συνανθρώπους μας και τα ζώα τους αλλά 
φυσικά, και όσους βρίσκονταν στη μάχη της κατάσβεσης. 

Άμεση βοήθεια στους πυρόπληκτους
Δύο φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης εστάλησαν στους πυρόπληκτους της Εύβοιας. Συγκεντρώθηκαν 
από εθελοντές του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού: η πρωτοβουλία του Δημάρχου και η  άμεση ανταπόκριση



11

πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

11

Σε εγρήγορση όλος ο μηχανισμός του Δήμου 
Φιλοθέης–Ψυχικού με προεξάρχοντα τον Δήμαρχο 

όλο τον Αύγουστο για την πρόληψη πυρκαγιών

Τ
ις δύσκολες νύχτες του παρατεταμένου καύ-
σωνα του Αυγούστου με τον συνεχή υψηλό 
κίνδυνο πυρκαγιάς ο δήμαρχος Φιλοθέης–
Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης ήταν συνεχώς 

στους δρόμους, οργάνωνε και παρακολουθούσε τα 
μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Με εντολή 
του γίνονταν αυξημένες περιπολίες των αυτοκινήτων 
της STARGUARD ενώ παράλληλα δύο υδροφόρες πα-
ρέμεναν όλο το εικοσιτετράωρο στην κατάλληλη θέση 
στα Τουρκοβούνια και στο λόφο της Φιλοθέης σε πε-
ρίπτωση που χρειαζόταν να επέμβουν για κατάσβεση.

Κατά τις κρίσιμες μέρες η διάταξη πρόληψης και ελέγ-
χου είχε ως εξής: 
Ένα αυτοκίνητο της STARGUARD παρέμενε στο λόφο 
της Φιλοθέης για να ελέγχει από ψηλά, ένα όχημα 

ασφαλείας βρισκόταν στα ψηλά μέρη του Ψυχικού 
στην οδό Περσέως, ενώ ένα τρίτο περιπολούσε στα 
Νταμάρια. Άλλα δύο περιπολικά διεξήγαγαν συνεχείς 
ελέγχους στα πάρκα και στις πλατείες όλου του Δή-
μου. Τέλος, είχαν συγκροτηθεί ομάδες εθελοντών με 
έμπειρους πολίτες του προαστίου μας, οι οποίοι πε-
ριπολούσαν πεζοί σε διάφορα σημεία σε Νέο Ψυχικό, 
Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη.

Ο δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης 
ευχαρίστησε όλους και όλες θερμά για τη συμβολή 
τους στην αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών ενώ συνε-
χάρη όλους τους εργαζόμενους για το υψηλό αίσθημα 
ευθύνης που επέδειξαν στο κρίσιμο διάστημα των επι-
κίνδυνων ημερών.
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Ο
λοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 4 Μαθήματα Αστικής 
Ποδηλασίας και Κυκλοφοριακής Αγωγής που διορ-
γάνωσε ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού και ο ΟΚΑΠΑ 
(Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασί-

ας Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου) μέσα στον Ιούνιο για 
δεύτερη συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα με τίτλο «Ποδηλατώντας 
με ασφάλεια στην πόλη» αποτελεί μια καινοτόμο δράση που δι-
αμορφώθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου Φιλοθέης–Ψυχικού 
Δημήτρη Γαλάνη και της προέδρου του ΟΚΑΠΑ Σοφίας Βυθού-
λκα στο Δήμο μας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς (Ι.Ο.ΑΣ.) υπό 
την αιγίδα της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες  
(Ε.Σ.Ο.Α.). Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της γνώ-
σης των παιδιών, μέσω βιωματικής και πρακτικής εκπαίδευσης, 
σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του ποδηλάτου, με βασικό 
στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση της ακεραιότητάς τους.

O δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης που αγκάλιασε προσωπικά αυτή 
την πρωτοβουλία επισήμανε κατά την έναρξη του προγράμμα-
τος: «Προχωρήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε οργανω-
μένη εκμάθηση κυκλοφοριακής αγωγής και αστικής ποδηλασίας 
πέρυσι ενώ φέτος αφιερώσαμε όλο τον Ιούνιο στην ολοκλήρωση 
της σωστής χρήσης του ποδηλάτου. Είναι απαραίτητο να καλλι-
εργήσουμε την υπεύθυνη κυκλοφοριακή συνείδηση, ώστε οι κά-
τοικοι του προαστίου μας να κυκλοφορούν με άνεση, ασφάλεια 
και αυτοπεποίθηση στους δρόμους μας. Πρώτοι μαθητές είναι 
πάλι τα παιδιά μας! Στόχος μας είναι να κάνουμε την ποιότητα 
ζωής στο προάστιό μας κάθε μέρα πιο ασφαλή! Γνωρίζοντας 
τους κανόνες, τηρώντας τα σήματα, φορώντας κράνος, ποδηλα-
τούμε με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση».

Η πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ Σοφία Βυθούλκα τόνισε: «Με τα εφόδια 
που παρέχει το Πρόγραμμα επιτυγχάνεται μια σημαντική βελτίω-
ση των βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων που προάγουν την 
οδική ασφάλεια των ποδηλατών, των οποίων η πιθανότητα για 
συμμετοχή σε δυστυχήματα είναι αυξημένη. Παράλληλα, τα παιδιά 
συνειδητοποιούν την αξία της ασφαλούς χρήσης του πρώτου με-
ταφορικού τους μέσου, καλλιεργώντας πρότυπα υγιούς συμπερι-
φοράς στο δρόμο που θα τους ακολουθούν για όλη τους τη ζωή». 
Κατά τη διάρκεια του θεωρητικού μέρους, τα παιδιά συμμετείχαν 
σε διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια με τους εκπαιδευτές τους 
(Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς), εστιάζοντας κυ-
ρίως στο θέμα της ασφάλειας και στους κανόνες οδικής κυκλο-
φορίας του ποδηλάτη. Ταυτόχρονα αποκόμισαν γνώσεις για τον 
εξοπλισμό του αναβάτη, αλλά και τον εξοπλισμό, την καταλλη-
λότητα και τις ρυθμίσεις του ποδηλάτου. Στη δράση του Ιουνίου 
συμμετείχαν 67 παιδιά ηλικίας 7-17 ετών και πραγματοποιήθηκαν 
4 εβδομαδιαίες συναντήσεις στον προαύλιο χώρου του Γυμνασίου 
Φιλοθέης, κατά τις οποίες τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν θεωρητική εκπαίδευση από διακεκριμένους αθλη-
τές αλλά και να συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, ποδηλατώντας 
στην πόλη, καθοδηγούμενοι από εθελοντές πρωταθλητές ποδη-
λάτες, με τη συνοδεία δύο διασωστών και της τροχαίας.

Οι προπονητές του Προγράμματος που ανέλαβαν την εκπαίδευ-
ση των παιδιών είναι:
•  η Ντενίζ Δημάκη, Olympian Triathlon
• ο Θεόδωρος Τσικούρης, πρωταθλητής ποδηλασίας  
   Δωδεκανήσων και τριαθλητής
•  και ο Παντελής Κουτσούκος, πρωταθλητής ποδηλασίας πίστας.
Τα παιδιά συνοδεύτηκαν επίσης στους ποδηλατικούς γύρους 

από καταξιωμένους αθλητές όπως:
• η Αθηνά Χατζηστύλη, πρωταθλήτρια ποδηλασίας δρόμου 2020
• ο Σήφης Τζουγανάκης, πρωταθλητής ποδηλασίας και  
 τριάθλου και ο μοναδικός μεταμοσχευμένος αθλητής που 
   τρέχει στον Μαραθώνιο, μέλος ΑΟΜΝ
•    και ο Δημήτρης Κοντονίνας, 5 φορές πανελλήνιος  
  πρωταθλητής, μία φορά ευρωπαϊκός πρωταθλητής, μέλος  
    ΑΟΜΝ.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων το Πρόγραμμα τίμησαν με την 
παρουσία τους σπουδαίοι αθλητές, μέλη της Ένωσης Συμμετα-
σχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΕΣΟΑ, οι οποίοι και ποδηλά-
τησαν με τα παιδιά:
 
• Όλγα Βασδέκη (τριπλούν)
• Φανή Ψαθά (πάλη)
• Αγγελική Εξάρχου (κολύμβηση) και
• Βιργινία Κραβαριώτη (ιστιοπλοΐα).
 
Συγκινητική ήταν, επίσης, η ιδιαίτερης βαρύτητας παρουσία 
της Παραολυμπιονίκη Κοροκίδας Δήμητρας, υπό την αιγίδα 
της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και του 
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», η οποία 
επιμόρφωσε και ευαισθητοποίησε το κοινό σε θέματα οδικής 
ασφάλειας, παραδίδοντας με αυτό τον τρόπο μαθήματα ζωής 
στα παιδιά. Εξίσου σημαντική ήταν και η συνδρομή των στε-
λεχών του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, με πρόεδρο την Μα-
ριάννα Βαρδινογιάννη, που ενημέρωσαν τους γονείς των συμ-
μετεχόντων για τη σημασία και τη διαδικασία της εθελοντικής 
προσφοράς μυελού των οστών.
 
Η δράση τιμήθηκε και με τη συμβολική κίνηση του δημάρχου 
Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρη Γαλάνη, ο οποίος μαζί με την πρόε-
δρο του ΟΚΑΠΑ Σοφία  Βυθούλκα, τον εκπρόσωπο επικοινωνίας 
της ΕΣΟΑ Ιωάννη Σταθόπουλο, τον γυμνασιάρχη Σταμάτη Κο-
σμά, την αντιδήμαρχο πρασίνου κ. Ελένη Ζέππου και την πρόε-
δρο της κοινότητας Φιλοθέης Πένυ Ζαφειροπούλου, παρουσία 
των παιδιών, των προπονητών και των διακεκριμένων αθλητών, 
φύτεψαν μια ελιά στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου Φιλοθέης. 
Από τους κλάδους της ελιάς αυτής θα φτιάχνονται οι κότινοι για 
τους νικητές των αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου με στόχο 
τη συμβολική πρωτοβουλία, την ανάδειξη του ολυμπισμού, της 
ειρήνης και της περιβαλλοντικής ευθύνης.

Μαθήματα Αστικής Ποδηλασίας & Κυκλοφοριακής 
Αγωγής στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού
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Η Πέλλη είχε τη στόφα του δημοσιογράφου και κατάφερε να πε-
ράσει  σε μια τοπική εφημερίδα το ταλέντο του ρεπορτάζ,  το χά-
ρισμα του άριστου κειμένου και την ευαισθησία της πένας της. 
Πορευόταν με σημαία της την ηθική στο σκληρό  επάγγελμα της 
δημοσιογραφίας εξού και είχε την αναγνώριση όλων μας. Γνώρι-

σα την Πέλλη από την αρχή της ενασχόλησής μου με την τοπική 
αυτοδιοίκηση και με εντυπωσίαζε πάντα ότι το πιο απλό θέμα γι-
νόταν, με τη δική της ματιά και κυρίως με το δικό της γράψιμο, μια 
ολοκληρωμένη πληροφορία.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η Πέλλη αγαπούσε τον τόπο που έγινε η δεύ-
τερη πατρίδα της μετά την Ηλεία, εκεί όπου παντρεύτηκε και με-
γάλωσε τα παιδιά της: το Νέο Ψυχικό. Στην πόλη μας αποφάσισε 
να δουλέψει με ζέση και ενέργεια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό 
της, να καταγράφει τα καλώς και τα κακώς κείμενα, πάντα με αντι-
κειμενικότητα, με σύνεση και κυρίως με την έγνοια της έγκαιρης 
ενημέρωσης των αναγνωστών της. Προσωπικά ήμουν πάντα στη 
διάθεσή της γιατί δεν μπορούσα να αντισταθώ στο σπινθηροβόλο 
βλέμμα της, στο βλέμμα του δημοσιογράφου που έχει πάθος αλλά 
το σπουδαιότερο ήταν ότι την εμπιστευόμουν γιατί γνώριζα την 
ποιότητά της ως άνθρωπο και ως επαγγελματία. Είχα την τύχη να 
με περιβάλλει  και αυτή με εμπιστοσύνη στο έργο μου στην αρχή 
ως αντιδήμαρχο και στη συνέχεια, να με στηρίξει στο όραμά μου 
να δημιουργήσω ως δήμαρχος ένα προάστιο-πρότυπο. Η Πέλλη 
δεν στεκόταν στη «μικρή» είδηση, στη σύντομη πληροφορία. Ανί-
χνευε, ερευνούσε και αναζητούσε το παραπάνω για να προσφέρει 
σφαιρική, εμπεριστατωμένη, διασταυρωμένη και ορθή πληροφό-
ρηση.

Αποχαιρετώ την εκλεκτή δημοσιογράφο και αγαπημένη φίλη και 
εύχομαι  στους συνεργάτες της έγκριτης εφημερίδας που θα συ-
νεχίσουν το έργο της να διδαχτούν από το παράδειγμά της.

Θα μας λείψει η Πέλλη. Θα μας λείψει πολύ.

Ο δήμαρχος Φιλο-
θέης–Ψυχικού Δη-
μήτρης Γαλάνης πα-
ρακολούθησε τους 
αγώνες και τόνισε: 
«Υποδεχόμαστε κο-
ρυφαίες αθλήτριες 
του κλασικού αθλη-
τισμού και τιμάμε 
την Ελληνίδα γυναί-
κα - αθλήτρια από 
το 2000, δίνοντας 
την ευκαιρία στους 

φιλάθλους να θαυμάσουν από κοντά τις πρωταγωνίστριες του 
παγκόσμιου στίβου.

Περήφανοι για τον ελληνικό αθλητισμό λίγες ώρες μετά τις τερά-
στιες επιτυχίες του Στέφανου Τσιτσιπά και της «δικής» μας Μα-
ρίας Σάκκαρη στο Παρίσι ανοίξαμε το στάδιο «Στέλιος Κυριακί-
δης» για να φιλοξενήσουμε για 22η χρονιά τη γιορτή της ευγενούς 
άμιλλας. Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες, Ελληνίδες και ξέ-
νες, που αγωνίστηκαν σήμερα στο Δήμο μας».

Στο ύψος η Μαρίγια Βούκοβιτς με άλμα στα 1,93 μ. πέτυχε επίδο-
ση που βελτιώνει το φετινό της ρεκόρ. Φετινό ρεκόρ σημείωσε η 
Ιωάννα Ζάκκα που ήρθε δεύτερη σήμερα με 1,90 μ. Την τρίτη θέση 
στον αγώνα κατέλαβε η Τατιάνα Γκούσιν με 1,87 μ. Η Παναγιώτα 
Δόση με το άλμα της στα 1,84 μ. δείχνει πως είναι στη σωστή κατεύ-
θυνση ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ταλίν. Το όριο 

για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 πέτυχε η Κωνσταντίνα Κου-
τσούκη που ξεπέρασε τα 1,81 μ. Τα 1,81 μ. ξεπέρασαν ακόμη η Δέ-
σποινα Μαλταμπέ, η Ελευθερία Χριστογεώργου και Αλίκη Βαγγέ-
λη. Στο μήκος των γυναικών η Ναστάσια Μίροντσικ-Ιβάνοβα με 
6,79 μ. αναδείχθηκε νικήτρια και η Σπυριδούλα Καρύδη κατέλαβε 
την τρίτη θέση με επίδοση 6,48 μ. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν το 
μεγάλο όνομα στο 22ο Filothei Women Gala, ωστόσο ο ισχυρός 
κόντρα άνεμος δεν 
την άφησε να αγω-
νιστεί. Τη δεύτερη 
θέση στο αγώνισμα 
κατέλαβε η Μίλι-
τσα Γκαρντάσε-
βιτς (Σερβία) με 
6,48 μ. Η Βούλα 
Παπαχρήστου πέ-
τυχε 6,20 μ. (-0,7) 
και κατέλαβε την 
έκτη θέση και η Έφη 
Κολοκυθά 6,13 μ. 
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη με 11.59 τερμάτισε πρώτη στα 100 μ. Στο 
επί κοντώ νικήτρια αναδείχθηκε η Αντρίνα Χόντελ (Ελβετία) με 
4,35 μ. και ακολούθησε η Κατερίνα Βαγενά με 4,05 μ. Η Τίνα Σού-
τεϊ (Σλοβενία) δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 4,35 μ. που ήταν το 
ύψος που  επέλεξε για να μπει στον αγώνα.

Το Filothei Women Gala ανήκει στην κατηγορία Silver της σειράς 
Continental Tour και το διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Φιλοθέ-
ης με τη στήριξη του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού.

Σπουδαίες αθλήτριες  του ελληνικού στίβου πέτυχαν ρεκόρ ή βελτίωσαν τις επιδόσεις τους

22ο Filothei Women Gala

Ο Δήμαρχος αποχαιρετά την Πέλλη Ζωγοπούλου
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Το πρώτο lockdown μας βρήκε όταν σχεδιάζαμε στο 
Δήμο μας μια μεγάλη συναυλία σας στο άλσος Πικιώνη. 
Ένα χρόνο μετά ετοιμάζεστε και πάλι για νέες συναυλί-
ες. Πώς σας επηρέασε αυτό το διάστημα; Πώς βιώσατε 

την απουσία επαφής με το κοινό σας;
Μου έλειψε βέβαια το κοινό, μου έλειψε η σκηνή αλλά 
και η μοναξιά ξέρετε μπορεί να έχει πολύ πλούτο διότι 
σκέφτεσαι, διαβάζεις, συναντάς την οικογένεια σου και 

Πορτρέτα του Δήμου
Γνωρίστε τους ανθρώπους που δίνουν ζωή και χρώμα στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού

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

Διονύσης Σαββόπουλος
«Μπορεί να πάθαμε μια ζημιά, αλλά ελπίζω να βγούμε σοφότεροι από όλο αυτό. 

Τέτοιες επιδημίες βιβλικών διαστάσεων είναι σαν να χτυπάει ένας κώδων κινδύνου. 
Πώς ζούμε; Πώς φερόμαστε στο περιβάλλον; Πώς τρώμε και πώς καταναλώνουμε τους πόρους;»

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
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τον εαυτό σου πιο βαθιά. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπει-
ρία όλο αυτό. Τώρα εύχομαι και περιμένω να ανοίξουν 
όλα. Με υγεία όμως. Με προσοχή και υγεία.

Για πάνω από 60 χρόνια η μουσική σας βρίσκεται μέσα 
στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Εμείς που σας έχουμε 
γείτονα νιώθουμε ακόμη πιο κοντά σας. Για σας τι ρόλο 
παίζει ο τόπος όπου κατοικείτε; Έχετε συνδέσει την πε-
ριοχή όπου ζείτε με κάποια προσωπική σας ανάμνηση;
Με πολλές προσωπικές αναμνήσεις. Ήρθαμε στο Ψυχι-
κό το 1974 και καταλήξαμε στη Φιλοθέη από το '88 και 
μετά. Μεγάλωναν τα αγόρια μου κι όταν αποφοιτούσαν, 
έδινα για χάρη τους συναυλίες στο σχολείο τους, στον 
Μωραΐτη. Μετά, πήγαν φαντάροι, έφυγαν, παντρεύτη-
καν κι έκαναν τα δικά τους σπιτικά. Τις πρώτες βόλτες 
με τα εγγόνια μου στη Φιλοθέη τις έκανα. Έχω γράψει 
πάνω από 200 τραγούδια όλο αυτό το διάστημα εδώ.

Πώς αποφασίσατε να ζήσετε στη Φιλοθέη; Τι ξεχωρίζε-
τε στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού;
Τους κήπους, το ανθρώπινο μέτρο, τις βόλτες. Ήταν 
πολύ καλύτερα για τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά και 
για τα εγγόνια μας τώρα. Άσε που έχει υπέροχο θερινό 
κινηματογράφο και πολύ δροσερά και διακριτικά στέκια.

Πέρυσι ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού σας βράβευσε για 
το έργο σας. Αποδεχθήκατε με χαρά αυτό το βραβείο. 
Τι σημαίνει για έναν τόσο καταξιωμένο καλλιτέχνη μια 
πράξη θαυμασμού και επιβράβευσης;
Είναι τιμητικό, βέβαια, όπως και να το κάνουμε αλλά 
όταν σε βραβεύει η ίδια σου η γειτονιά, τότε είναι τόσο 
χαρούμενο, τόσο ενθουσιαστικό που με συγκινεί. Σας 
ευχαριστώ.

Το τραγούδι Βιετνάμ Γιε Γιε είναι ένα αντιπολεμικό τρα-
γούδι που περιγράφει πώς θα ζούσαμε τον έρωτα αν 
δεν υπήρχε ο πόλεμος, μια περιγραφή της συνέχειας 
της ζωής υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες. Ο χρόνος που 
πέρασε μέσα σε αυτές τις συνθήκες απομόνωσης με κά-
νει να τοποθετώ τους στίχους του στην περίοδο που 
βιώσαμε σε μια διαφορετική έκτακτη ανάγκη. Πολλά θα 
ήταν αλλιώς αν δεν έπρεπε να απομονωθούμε. Πιστεύ-
ετε πως αυτή η ανθρώπινη επαφή που στερηθήκαμε θα 
αναπληρωθεί κάπως; Θα είναι ένα τραύμα για την αν-
θρωπότητα που θα το κουβαλάει;
Μπορεί να πάθαμε μια ζημιά αλλά ελπίζω να βγούμε σο-
φότεροι από όλο αυτό. Τέτοιες επιδημίες, βιβλικών δι-
αστάσεων είναι σαν να χτυπάει ένας κώδων κινδύνου. 
Πώς ζούμε; Πώς φερόμαστε στο περιβάλλον; Πώς τρώμε 
και πώς καταναλώνουμε τους πόρους; Η κλιματική αλ-
λαγή σημαίνει κάτι για τις αρμόδιες αρχές και για μας; Ή 
δεν μας νοιάζουν όλα αυτά; Καιρός να αρχίσουμε να  το 
σκεφτόμαστε. Η απομόνωση που προηγήθηκε ίσως είναι 
μια ευκαιρία για βαθύτερες σκέψεις. 

Ζούμε μια υγειονομική κρίση με έναν ιό, ο οποίος έχει 
αλλάξει τις συμπεριφορές μας τόσο σε κοινωνικό επί-
πεδο όσο και ατομικό επίπεδο. Σε τι διαφέρει αυτή η 
κρίση από μια πολιτική ή οικονομική κρίση που έχει 
επηρεάσει τόσο το έργο σας; Οι μουσικές σας και οι 
στίχοι σας πιστεύετε πως θα αποκτήσουν ένα νέο νό-
ημα;
Το τραγούδι «Δημοσθένους λέξη», για παράδειγμα, είχε 
μια πολιτική σημασία. Μπορεί να υπαινίσσεται ότι δεν 
έχει μεγάλη σημασία να βγούμε έξω αν πρόκειται να μην 

αλλάξει τίποτα και συνεχίσουμε να είμαστε ψεκασμένοι, 
ανεμβολίαστοι, ο ένας πάνω στον άλλον σαν χαζοχαρού-
μενοι, να κανιβαλίζουμε τη φύση κ.ά.

Ο χώρος του πολιτισμού βίωσε ένα μεγάλο πλήγμα αυτή 
την περίοδο. Όμως, πολύς κόσμος βρήκε την επαφή 
που στερήθηκε με τους ανθρώπους στα έργα τέχνης, 
στη μουσική, στα βιβλία και στις ταινίες. Ταυτόχρονα 
ένιωσε την έλλειψη του πολιτισμού με τον τερματισμό 
των παραστάσεων, των συναυλιών κτλ. Πώς αφουγκρά-
ζεται για εσάς ο καλλιτέχνης αυτή την ιδιαίτερη στιγμή 
και ποιος είναι ο ρόλος που επιτελεί;
Ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνο για να εμφανίζεται στον 
κόσμο. Έχει πολλά να σκεφτεί, να μελετήσει και να προ-
ετοιμάσει όταν είναι μόνος του. Δυστυχώς μπορεί να 
περνάει δύσκολα σε συνθήκες απομόνωσης  αλλά αυτό 
το ήξερε όταν διάλεγε το δρόμο του. Τι να πρωτοκάνει 
και το υπουργείο; Ό,τι μπορούσε έκανε. Ευτυχώς τελειώ-
νουν όλα αυτά. Όλα θα ανοίξουν σιγά-σιγά. Η πληρότη-
τα στους χώρους αυξάνεται. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.

Ποιο τραγούδι σας θα μας αφιερώνατε σήμερα;
Το «Καλοκαίρι». Είναι το 8ο τραγούδι από τη συλλογή 
ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ.
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Πόσα χρόνια εργάζεστε στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού και ποιες 
οι αρμοδιότητές σας;
Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, μετρώντας και τη μακρινή περίοδο του 
Δήμου Φιλοθέης. Tα τελευταία επτά χρόνια είμαι προϊσταμένη σε 
ένα από τα τέσσερα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
στο Τμήμα Μελετών. Βασικά μου καθήκοντα είναι η διαχείριση μελε-
τών και έργων, η τήρηση του αρχείου ακινήτων, η εξασφάλιση εθνι-
κών και κοινοτικών πόρων και ο έλεγχος των διαδικασιών ανάθεσης 
σε τρίτους έως τη συμβασιοποίηση. Επιπλέον, παρακολουθώ το Τε-
χνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Πώς αισθάνεστε δημιουργική στην καθημερινότητά σας;
Όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται, το δημόσιο προσφέρει ευκαιρίες για 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Τα θέματα που μπορεί να διαχειρι-
στεί κάποιος είναι ποικίλα, καθένα με τη δική του ιδιαιτερότητα. Το 
2003 σχεδίαζα κοιμητήρια. Το 2013 αναλάμβανα τον εκσυγχρονισμό 
των παιδικών χαρών, σε μια περίοδο που στην Ελλάδα δεν ξέραμε τι 
σημαίνει ευρωπαϊκή παιδική χαρά. Το 2023 φιλοδοξώ να συμμετέχω 
στην υλοποίηση της αστικής ανάπλασης του Νέου Ψυχικού, έχοντας 
ήδη αφήσει πίσω μου την αποκατάσταση του Παιδικού Κήπου Φι-
λοθέης του Δημήτρη Πικιώνη, άρτια και ολοκληρωμένη. Νομίζω ότι 
τελικά η δημιουργικότητα μπορεί να αξιολογηθεί μόνο εκ του απο-
τελέσματος.   

Για ποιο έργο του Δήμου μας είστε περήφανη και ποιο περιμέ-
νετε με προσμονή;
Είμαι περήφανη για κάθε προηγούμενο έργο που έχει υλοποιηθεί 
από την Τεχνική Υπηρεσία και αναμένω κάθε επόμενο είτε είναι 
μικρό είτε μεγάλο, είτε είμαι άμεσα εμπλεκόμενη είτε όχι. Θεωρώ 
εξαιρετικά σημαντικό έργο την ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχι-
κού, μια μεγάλη αστική ανάπλαση που καλείται να προσαρμοστεί 
στον ήδη διαμορφωμένο οικιστικό χαρακτήρα του Νέου Ψυχικού, 
με λειτουργικά, μορφολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία και από 
τα τρία προάστια. Πρόκειται δηλαδή για μια αναβάθμιση του δη-
μόσιου χώρου που θα σχεδιαστεί από μελετητές που θα επιλεγούν 
μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Η υλοποίηση θα γίνει σταδιακά. 
Μιλάμε για ένα δύσκολο εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο 
Φιλοθέης–Ψυχικού, για έναν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της 
διαχείρισης του αστικού χώρου με τα εχέγγυα που προσδίδει ο πο-
λιτιστικός θεσμός του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Όμως, η κρυφή 
προσμονή μου είναι η μετατροπή του κληροδοτήματος του Σούρλου 
σε μουσείο. Κάθε φορά που περνάω από την πλατεία Αγίας Σοφίας 
στο Νέο Ψυχικό, αντί για μια μεσοπολεμική διπλοκατοικία βλέπω 
ένα σύγχρονο μουσείο, σημείο αναφοράς της  πολιτιστικής ζωής  
του προαστίου.  

Πώς κυλάει η συνεργασία σας με τη δημοτική αρχή στο σχεδι-
ασμό των προτεραιοτήτων; Ποιο θεωρείτε πως είναι το όραμα 
αυτής της δημοτικής αρχής στο κομμάτι της αστικής στο πλαί-
σιο του Δήμου μας;
Έχω άριστη συνεργασία με τη δημοτική αρχή και ευχαριστώ θερμά 
τον δήμαρχο κ. Δημήτρη Γαλάνη που όχι μόνο μου έχει εμπιστευ-
τεί ένα μέρος του οράματός του, εκείνο των αστικών αναπλάσεων, 
αλλά είναι πάντα διαθέσιμος να λύσει προβλήματα και να προτείνει 
νέες ιδέες. Θεωρώ ότι το όραμα της δημοτικής αρχής είναι η διαφύ-
λαξη του χαρακτήρα του προαστίου, ο εκσυγχρονισμός του δημόσι-
ου χώρου, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και η αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο.  

Πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί το προάστιό μας πράσινο; Τι 
συνεργασία χρειάζεστε από τους δημότες προκειμένου να δια-
σφαλιστεί αυτή η ομορφιά; 
Tα πρώτα δύσκολα εκατό χρόνια πέρασαν. Μέσα σε αυτό τον αιώ-
να εξέλιξης των τριών προαστίων διαμορφώθηκε ένα οικιστικό πε-
ριβάλλον με επαρκές πράσινο και υποδειγματική αναλογία μεταξύ 
κτισμένου και ελεύθερου χώρου. Αυτή η αστική εικόνα είναι πλέον 

παγιωμένη στη συνείδηση κάθε κατοίκου της μητροπολιτικής Αθή-
νας, χωρίς πιθανότητες για περιορισμό της φύτευσης ή αύξηση της 
δόμησης. Αυτή η αυστηρή θέση της δημοτικής αρχής υποστηρίζεται 
σθεναρά από τους δημότες, τους οποίους βρίσκω εξαιρετικά ευαι-
σθητοποιημένους και ενεργούς σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Ξέρω ότι αφιερώνετε πολλές ώρες της μέρας σας στην εργασία 
σας ακόμη και εκτός ωραρίου. Τι σας δίνει κίνητρο; Πώς θα 
περιγράφατε στο γιο σας την εργασία σας για να την καταλάβει; 
Τα κίνητρα σε ό,τι κάνουμε είναι συνήθως προσωπικά. Είναι αλήθεια 
ότι αφιερώνω πολύ περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο στην 
εργασία μου, αλλά όχι άνευ όρων. Ασχολούμαι εκτός ωραρίου με 
αυτά που μου αρέσουν, υποκινούμενη – για να επανέλθω σε προη-
γούμενη ερώτηση – από την εσωτερική ανάγκη μου να διοχετεύσω 
κάπου εκείνο το πλεόνασμα δημιουργικότητας που δεν χώρεσε στην 
καθημερινότητά μου. Σε ένα παιδί, που κατά κανόνα έχει εγωκεντρι-
κή σκέψη, – πώς αλλιώς να αντιληφθεί τον κόσμο; – θα έλεγα ότι η 
αρχιτεκτονική είναι το μέσο για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον 
βολικό για εμάς τους ίδιους. «Εάν η φύση είχε ανέσεις, ο άνθρωπος 
δεν θα είχε εφεύρει την αρχιτεκτονική», λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ. 

Για σας πλέον η περιοχή αυτή που εργάζεστε τόσα χρόνια και 
επενδύετε χρονικά και συναισθηματικά θα πρέπει να είναι κάτι 
σαν σπίτι σας. Αισθάνεστε έτσι στην Υπηρεσία σας και με τους 
συναδέλφους σας;
Μετά από τόσα χρόνια, ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού είναι μια περιο-
χή που πράγματι γνωρίζω πολύ καλά και αγαπώ, όχι μόνο ως εργα-
ζόμενη αλλά και ως αρχιτέκτων. Μετά τη διοικητική συνένωση των 
τριών προαστίων προ δεκαετίας, ακολούθησε μια δύσκολη περίο-
δος ψυχολογικής συνένωσης των ανθρώπων που σχετίζονταν, καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, με τους τρεις πρώην δήμους. Η μετακόμιση σε 
μεγαλύτερο σπίτι πάντα φαντάζει ελκυστική, αλλά έχει τις δυσκολί-
ες της. Για εμάς τους εργαζόμενους η συνένωση επήλθε με αργούς 
ρυθμούς, δημιουργώντας άτυπες ομάδες συνεργασίας, φιλίες, δια-
φωνίες, σχέσεις εμπιστοσύνης και ό,τι άλλο περιέχει η καθημερινό-
τητα. Επιπλέον, η Τεχνική Υπηρεσία παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. 
Οι μηχανικοί δεν εγκαταλείπουμε εύκολα το τεχνικό αντικείμενο και 
συνεπώς, οι μετακινήσεις μας σε άλλες διευθύνσεις είναι σπάνιες. 
Οπότε, μετά από τόσα χρόνια στενής συνεργασίας έχει δημιουργηθεί 
ένα σύνολο μέσα στο οποίο ο καθένας μας έχει διακριτό ρόλο, όχι 
μόνο ως προς τα υπηρεσιακά καθήκοντα αλλά και ως προς τις δια-
προσωπικές μας σχέσεις. Όλοι εμείς, τα στοιχεία του συνόλου, έχου-
με βρει τη χρυσή τομή ώστε να παράγουμε αποτέλεσμα. Αυτό που 
πιστεύω, γνωρίζοντας τι συμβαίνει και έξω από το σπίτι μας, είναι ότι 
η δική μας υπηρεσία, η Τεχνική Υπηρεσία, αποτελείται από αξιόλο-
γους, ευέλικτους, καταρτισμένους και παραγωγικούς συναδέλφους.

Δήμητρα Σταύρου
Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Αρχιτέκτων Mηχανικός Α.Π.Θ. MArch, MEnv
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Την Παγκόσμια Ολυμπιακή Ημέρα τίμησε ο Δήμος Φι-
λοθέης–Ψυχικού με την έναρξη κύκλου ενημερωτικών 
συναντήσεων για τον αθλητισμό των μαθητών του δη-
μοτικού του προαστίου μας με διακεκριμένους Έλλη-
νες αθλητές και με πρωτοβουλία του δημάρχου Δη-
μήτρη Γαλάνη και της προέδρου του ΟΚΑΠΑ Σοφίας  
Βυθούλκα.

Η πρώτη αθλητική επιμορφωτική εκδήλωση διοργανώ-
θηκε με τη συνεργασία της Ένωσης Συμμετασχόντων σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ). Συμμετείχαν κορυφαίοι 
αθλητές:
•  Όλγα Βασδέκη, Ολυμπιονίκης τριπλούν και παγκόσμια  
   πρωταθλήτρια,
• Ντενίζ Δημάκη, η πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε σε  
   Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα του τριάθλου,
• Γιώργος Χαλκίδης, Ολυμπιονίκης στο handball,
•  Φ α ν ή  Ψα θ ά ,  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ τ ο υ ς  Ολ υ μ π ι α κο ύ ς 
   Αγώνες στο άθλημα της πάλης,
•      Ελένη Καπογιάν νη , προπονήτρια μπάσκε τ γ ια την 
   πρωταθλήτρια ομάδα του Παναθηναϊκού,
• καθώς και ο κ. Δημήτριος Κυριακίδης, γιος του 
   εμβληματικού μαραθωνοδρόμου, Στέλιου Κυριακίδη. 

Οι αθλητές παρουσίασαν στους μαθητές τα αγωνίσμα-
τά τους ένα-ένα, τις προσωπικές διαδρομές τους μέχρι 
να πετύχουν νίκες και στόχους, τα μαθήματα που πήραν 
από τις αποτυχίες ενώ έδειξαν και βίντεο από τις συμ-
μετοχές τους σε αγώνες. Ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλά-
νης μιλώντας στους μαθητές για το ολυμπιακό πνεύμα 
επεσήμανε: «Εγκαινιάζουμε ένα κύκλο επιμόρφωσης 
όλων των μαθητών των δημόσιων σχολείων μας για τον 
αθλητισμό και είμαι βέβαιος ότι θα εμπνευστούν από τις 
συναντήσεις τους με μεγάλους Έλληνες αθλητές μας. Το 
αθλητικό ιδεώδες είναι ένα και μόνο και κανείς δεν μπο-
ρεί να το αμφισβητήσει , δηλαδή να αγωνίζεται ο αθλητής 
για τη νίκη, προτάσσοντας το σεβασμό στον αντίπαλο 
και την αρμονική ανάπτυξη σώματος και ψυχής». Όσο για 
την πνευματική διάσταση των αγώνων, αυτή επισημάν-
θηκε εξ αρχής από τον ίδιο τον «πατέρα» των σύγχρο-
νων Ολυμπιακών Αγώνων Pierre de Coubertin και πάνω 
σ’ αυτή βασίστηκαν οι Ολυμπιακές αξίες, που αποτελούν 
τον θεμέλιο λίθο για την αθλητική και Ολυμπιακή παι-
δεία. Η συμβολή αυτών των αξιών στην εκπαίδευση και 
στην κοινωνία κρίνεται θεμελιώδης.

Η Σοφία Βυθούλκα, πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ, υπογράμμισε 
ότι η επίτευξη των στόχων χρειάζεται προσπάθεια, μεθο-
δικότητα και πνευματική δύναμη. Συμβούλεψε τα παιδιά 
να μην σταματήσουν ποτέ να διεκδικούν τα όνειρα τους! 
Συμμετείχε η πρόεδρος της κοινότητας Φιλοθέης κ. Πένυ 
Ζαφειροπούλου μαζί με τις «Ιστορικές διαδρομές οχημά-
των με ρόδες» (ΙΔΟΡΟ). Ο κύκλος της αθλητικής επιμορ-

φωτικής εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς. Τη διοργάνωση είχαν αναλάβει 
από κοινού η Σοφία Βυθούλκα και ο Γιάννης Σταθόπου-
λος εκ μέρους του ΕΣΟΑ. 

Λίγα Λόγια για την ΕΣΟΑ
Η ΕΣΟΑ ιδρύθηκε το έτος 1987 με παγκόσμια πρωτοπο-
ριακή έμπνευση του Γεωργίου Βήχου, ο οποίος ήταν και 
ο πρώτος πρόεδρός της. Ακολούθησαν στη θέση αυτή ο 
Γεώργιος Ζαΐμης, ο Δημήτρης Σκούρτης και ο Γεώργιος 
Ανδρεάδης. Το 1993 η ιδέα υιοθετήθηκε από τη ΔΟΕ, η 
οποία δημιούργησε τη World Olympians Association με 
έδρα τη Λωζάνη. Η WOA σήμερα έχει ως μέλη της 128 
εθνικές ενώσεις, τελεί υπό την αιγίδα της ΔΟΕ και απο-
τελεί το επίσημο σωματείο των απανταχού Olympians.

Δημήτρης Γαλάνης: Αθλητισμός για αρμονική ανάπτυξη σώματος και πνεύματος

Μεγάλοι Έλληνες αθλητές 
επιμορφώνουν τους μαθητές των σχολείων μας
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Ο Δήμος μας σας ευχαριστεί

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους πολίτες του Δήμου μας βοήθησαν 
οικονομικά μια οικογένεια συνδημοτών μας που είχε ανάγκη

Αγαπητοί μας πολίτες, όλοι μαζί ενωμένοι στηρίξαμε μια οικογέ-
νεια με πολλαπλά οικονομικά προβλήματα και με παιδί στο φάσμα 
του αυτισμού.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε οικο-
νομική βοήθεια και στη συνέχεια, με τη διενέργεια εράνου κατα-
φέραμε να βοηθήσουμε την οικογένεια να ορθοποδήσει και πάλι 
και να επιλύσει τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που είχε.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονες διότι η ελπίδα για 
βοήθεια και η προσπάθεια είχαν θετική έκβαση.

Με τη δική σας ουσιαστική συμβολή καταφέραμε να συγκεντρώ-
σουμε ένα ικανοποιητικό ποσό προς ανακούφιση των χρεών της 
αδύναμης οικονομικά οικογένειας των συνδημοτών μας. Το πιο 
σημαντικό, όμως, είναι η εύρεση εργασίας για τη μητέρα του παι-
διού.

Ευχαριστούμε θερμά τον κάθε συμπολίτη μας ξεχωριστά, που 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, έκανε την υπέρβα-
ση και έδειξε με πράξη αγάπης πως η ανθρώπινη αξία της αλλη-
λεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη υπερισχύει 
όλων των δυσκολιών.

Επίσης, για τη συνεισφορά τους ευχαριστούμε:
•  το Σύλλογο Κρητών Μίνως Φιλοθέης–Ψυχικού,
• την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, παράρτημα Δήμου  
   Φιλοθέης–Ψυχικού,
• την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, παράρτημα 
   Νέου Ψυχικού και
•  τη Μορφωτική & Πολιτιστική Λέσχη Φιλοθέης.

Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί, με τρόπο 
μεθοδικό, τα προβλήματα που δημιουργεί η ποικιλόμορφη κρίση 
που βιώνουμε και να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο 
το προνοιακό έργο για τους συμπολίτες μας που χρειάζονται τη 
βοήθειά μας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη θετική ανταπόκρισή σας 
και την έμπρακτη στήριξή σας!

•          Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Φιλοθέης– 
   Ψυχικού.
•  Μορφωτικός Εξωραϊστικός Όμιλος (Μ.Ε.Ο.) Νέου Ψυχικού
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Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού ζωγράφισαν με 
χρώματα και φαντασία τις οδούς και τους δρόμους του Δήμου μας, 
συνθέτοντας ένα πίνακα μοναδικό. Αυτό το υπέροχο πολύχρωμο 
κολάζ με όλα τα οικοδομικά τετράγωνα του Νέου, του Παλαιού 
Ψυχικού και της Φιλοθέης κοσμεί την αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου μας και δίνει μια αίσθηση καλλιτεχνικής φρεσκάδας.

Όταν ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης επισκέφθηκε το σχολείο για 
να παραλάβει το έργο, ευχαρίστησε τα παιδιά, τους μίλησε για τη 
σημασία της τέχνης και της δημιουργικότητας στη ζωή μας και 
τους ανακοίνωσε πως το έργο τους, που φτιάχτηκε από όλους 
τους μαθητές του σχολείου, θα κοσμεί την αίθουσα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου. Αλλά ας ανατρέξουμε στη μικρή ιστορία πίσω 
από αυτή την όμορφη στιγμή...

Όταν τον Φεβρουάριο 2021 ο δήμαρχος Ψυχικού–Φιλοθέης Δη-
μήτρης Γαλάνης υποδέχτηκε τους μαθητές στο γραφείο του, δεν 
ήταν γνωστό ότι σύντομα το σχολείο, το 1ο Δημοτικό Ψυχικού, 
θα έκλεινε για δεύτερη φορά λόγω της πανδημίας. Τότε του εί-
χαν προσφέρει με χαρά και καμάρι το ημερολόγιο που είχαν 
ετοιμάσει τα παιδιά υπό την επίβλεψη του δασκάλου εικαστικών 
Χρήστου Γάκα. Ήταν ένα ιδιαίτερο πόνημα με σχέδια στο ύφος 
των μεγάλων ζωγράφων του 20ου αιώνα (Matisse, Yayoi Kusama, 

Joan Miró, Αλέξη Ακριθάκη, Wassily Kandinsky), στο έργο των 
οποίων τα παιδιά είχαν μυηθεί την προηγούμενη χρονιά. Η επί-
σκεψη αυτή, όμως, έφερε και μια νέα έμπνευση στον εικαστικό 
τομέα. Ο δήμαρχος πρότεινε να σχεδιάσουν τα παιδιά με το δικό 
τους τρόπο το χάρτη του δήμου μας, με τον οποίο στη συνέχεια 
θα διακοσμούσε το δημαρχείο. 

Μετά το παρατεταμένο lockdown, ο δάσκαλος, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες έβαλαν τα δυνατά τους, το έργο ολοκληρώθηκε και 
επέστρεψε εκεί όπου ανήκει, ανανεωμένο και πολύχρωμο. «Λόγω 
των ειδικών μέτρων προστασίας, τα παιδιά δούλεψαν με την τε-
χνική του κολάζ, ανά οικοδομικό τετράγωνο δηλαδή, έτσι ώστε 
να διατηρηθούν οι δρόμοι του προαστίου και να είναι σαφή τα 
περιγράμματα», εξηγεί ο Χρήστος Γάκας, συμπληρώνοντας ότι 
κάποια παιδιά εμπνεύστηκαν από τους καλλιτέχνες που γνώρι-
σαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ άλλα ακολούθησαν το 
δρόμο της φαντασίας τους.
 
Το κυριότερο είναι ότι υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, τόσο για 
το ημερολόγιο όσο και για το χάρτη του δήμου, τα παιδιά κατά-
φεραν να δουλέψουν ως ομάδα και να δημιουργήσουν έργα συλ-
λογικά, προσθέτοντας το καθένα τη δική του ματιά σε μια ενιαία 
τελικά σύνθεση.

Ο χάρτης του Δήμου μας με χρώματα και υπέροχα σχέδια - 
ζωγράφοι οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού
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Διαδικτυακή βράβευση των 50 επιτυχόντων των Δημόσιων 
Λυκείων στα Πανεπιστήμια – Έπαινοι και στην ομάδα Raise

Μ
ε μεγάλη διαδικτυακή συμμετοχή πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση για την απονομή επαί-
νων στους αριστούχους απόφοιτους των 4 
δημόσιων σχολείων του Δήμου μας. Ο θεσμός 

των επιβραβεύσεων καθιερώθηκε πριν από 10 χρόνια και 
φέτος συνεχίστηκε με την ψηφιακή τελετή για δεύτερη 
χρονιά παρά την πανδημία.

Ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης υποδέχθηκε, μαζί με τον 
αντιδήμαρχο Γιώργο Παπαχρόνη και την πρόεδρο του 
Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων των σχολείων του 
Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού Γιώτα Τσαντήλα Πλιάκα, και 
επιβράβευσε με τιμητικά διπλώματα τους 50 αποφοίτους 
από τα τέσσερα δημόσια λύκεια του Δήμου που εισήχθη-
σαν στα ελληνικά πανεπιστήμια συγκεντρώνοντας πάνω 
από 18.000 μονάδες. Ακολούθησε η επιβράβευση των 
18 μαθητών του Λυκείου της Φιλοθέης που πήραν το Α’ 
βραβείο για το οικολογικό καινοτόμο παγκάκι τους με 
την ομάδα τους R.A.I.S.E. στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνι-
σμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό την 
Αειφορία.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως συνεχάρη μέσω δι-
αδικτυακής σύνδεσης τους επιτυχόντες και τόνισε:
«Να συγχαρούμε όλα τα παιδιά μας που πέτυχαν τους 
στόχους τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
και τις οικογένειές τους γιατί όλοι συνέβαλαν στις σημε-
ρινές διακρίσεις για τις οποίες επιβραβεύονται. Εύχομαι, 
λοιπόν, κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά σας. Επίσης, 
θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα RAISE με την οποία 
είχα τη χαρά να συναντηθώ και να δω από κοντά το και-
νοτόμο παγκάκι που δημιούργησαν. Για μία ακόμη φορά, 
λοιπόν, στους μαθητές που το εμπνεύστηκαν και στους 
καθηγητές τους τα πιο θερμά συγχαρητήρια».

Στην έναρξη της συγκινη-
τικής τελετής βράβευσης 
ο Δήμαρχος καλωσόρισε 
τους εισαχθέντες, επιση-
μαίνοντας:
«Φέτος ξεπεράσατε τους 
εαυτούς σας! 20 μονάδες 
πάνω από τον μέσο όρο 
του πανελλήνιου δείκτη 
επιτυχιών. 96,2% εμείς, 
δηλαδή εσείς. 77% το πο-
σοστό των άλλων σχολεί-
ων όλης της Ελλάδας! Το 
Βαρβάκειο πρότυπο συ-
νεχίζοντας την παράδοση 
άγγιξε την κορυφή με 96 
επιτυχόντες και ποσοστό 
100%. Από τη Φιλοθέη ει-
σάγεται το 100%, δηλαδή 
82 μαθητές, από το Λύκειο 
Ψυχικού πέρασε το 97,7% 
με 52 νέους φοιτητές μας, 
ενώ το ΓΕΛ του Νέου Ψυ-
χικού φθάνει στο 90,53% 
με 115 εισαχθέντες! Ποιος 
είναι ο καλύτερος; Και τα 
4 σχολεία μας! Είσαστε οι 

ΠΡΩΤΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ πανελληνίως. Να ξεχωρίσω ακό-
μη και να νιώσω περηφάνια για λογαριασμό σας και με 
την 100% επιτυχία εισαγωγής σας στις θετικές σχολές! 
Τα καταφέρατε τόσο καλά που από τους 134 εισαχθέντες 
πανελληνίως που συγκέντρωσαν πάνω από 19.000 μό-
ρια, οι τρεις προέρχονται από τα δικά μας λύκεια. 

Σήμερα για έναν επιπλέον λόγο αισιοδοξώ και ελπίζω ότι 
το αύριο της χώρας μας, το μέλλον της Ελλάδας, στηρί-
ζεται σε άριστους σαν εσάς που εισαχθήκατε στα πανε-
πιστήμια των στόχων σας αφού πρωτεύσατε στα δημόσια 
σχολεία μας. Η επιβράβευση της προσπάθειας των νέων 
μας, η κατάκτηση της γνώσης και η αναγνώριση των ικα-
νών και των άξιων αποτελούν για μένα προοπτική και 
εγγύηση για το αύριο. 

Συγχαίρω και για την πρωτοβουλία της σημερινής βρά-
βευσης, ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης της νεολαί-
ας μας τους αγαπητούς καθηγητές και διευθυντές των 
σχολείων σας. Είμαι βέβαιος πως όταν θα τελειώσετε τη 
σχολή που επιλέξατε και αριστεύσατε κατά την εισαγω-
γή σας, θα μπορείτε να σταδιοδρομήσετε, να αναπτύξετε 
τη δημιουργικότητά σας στη χώρα μας και να συμβάλετε 
στην ευημερία όλων μας. Τέλος, ένα μεγάλο μπράβο δι-
καιούνται οι γονείς σας που στήριξαν την προσπάθειά 
σας, υπερέβησαν τους εαυτούς τους μέσα στις αντιξοό-
τητες της πανδημίας και στάθηκαν δίπλα σας με δύναμη 
και αισιοδοξία έως ότου να πετύχετε την πρώτη μεγάλη 
νίκη της ζωής σας, το καθοριστικό επόμενο βήμα».

Η όμορφη τελετή ολοκληρώθηκε με την επιβράβευση 
των 18 μαθητών της ομάδας RAISE.

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ
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Βήμα Δημοτών Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργικές σας σκέψεις. 
Στείλτε την επιστολή σας στο psychiko@otenet.gr

Αποχαιρετισμός 
Βασίλειος Σκαρβέλης

Τήν 29ην Ιουνίου ενεστώτος έτους εξεδήμησεν είς Κύ-
ριον ο Βασίλειος Σκαρβέλης, κάτοικος Ψυχικού επί τής 
οδού Σαμάρα, υιός τού Καρδαμυλίτη Καπετάνιου και 
εφοπλιστή Γεωργίου Σκαρβέλη και τής Μαρίας Κουκου-
νά. 

Γεννήθηκε στα Καρδάμυλα τής Χίου. Φοίτησε ως μαθη-
τής είς τήν Αναργύριο Σχολή τών Σπετσών και σπούδα-
σε οικονομικά είς το Πανεπιστήμιον Πειραιώς και είς το 
Οικονομικόν Παν/μιον τού Λονδίνου (LSE). 

Μετά τίς σπουδές του εργάστηκε ως στέλεχος είς τήν 
οικογενειακήν ναυτιλιακήν επιχείρησιν Scarmar είς τόν 
Πειραιά. Είχε ένα ωραίο γάμο, επιτυχημένο με τήν εκλε-
κτήν τής καρδιάς του, Μαρία Φράγκου, γιά 52 χρόνια, η 
οποία στάθηκε δίπλα του με πολλή αγάπη και αφοσίω-
ση. Δημιούργησε μια αξιολάτρευτη οικογένεια και απέ-
κτησε δύο παιδιά, τον Γιώργο και τήν Ρένα, ανατραφέ-
ντα, με τίς ηθικές αρχές του Ευαγγελίου «εν παιδεία και 
νουθεσία Κυρίου». Καμάρωνε γιά τά παιδιά του, αλλά 
και γιά τήν εγγονή του Μαρία-Χριστίνα, γιά τίς πανε-
πιστημιακές σπουδές των και γιά τίς επιτυχίες των. Ο 
Βασίλης Σκαρβέλης ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, 
πατέρας και παππούς. Αγαπούσε τήν ιδιαιτέρα πατρί-
δα του, τα Καρδάμυλα τής Χίου, καί τήν επισκεφτόταν 
κάθε καλοκαίρι. Διήγε όλο τόν βίον του χριστιανικά, 
υπήρξε άτομον ηθικόν, άριστος οικογενειάρχης, έχοντας 
βακτηρία τήν υπέροχον σύζυγόν του Μαρία. Πιστόν τέ-
κνον τής εκκλησίας μας, αλλά και φίλος οικογενειακός. 
Είχαμε κάνει πολλές εξορμήσεις προσκυνηματικές και 
πολιτιστικές εκδρομές στό εσωτερικό και εξωτερικό και 
διεκρίνετο διά τήν ευσέβειά του. Συμμετείχε μετά τής 
συζύγου του, εις τήν τέλεσιν τής αναιμάκτου θυσίας που 
ετελέσαμεν εις τό ιδιόκτητον εκκλησάκι μας, τής  Αγίας 
Τριάδος, μή δυνάμενοι να τό επαναλάβομεν και εφέτος 
λόγω τής πανδημίας. Θα συμμετάσχει όμως τώρα, εκεί 
στόν Θεό Πατέρα, είς τήν Ουράνια Τριάδα, με πολλή 
δέος και ευφρόσυνον διάθεσιν, όπως πάντοτε έκανε. 
Εγνώριζε πολύ καλά ότι ο θάνατος διά τούς πιστούς, εί-
ναι η μετάβασις από τήν φθορά είς τήν αιωνιότητα. Δέν 
είναι εκμηδένησις και καταστροφή. Είναι ανάβασις από 
τα επίγεια εις τά ουράνια. Είναι πέρασμα από τήν ζωή, 
τήν πρόσκαιρη, τήν ζωή τών πόνων και θλίψεων είς τήν 
μόνιμη, τήν χωρίς τέρμα, τήν άλυπη αιώνια ζωή. Είναι 
προσωρινός ύπνος που θα διαδεχθεί η Ανάστασις. 

Ο Θεός δέν είναι κριτής ασυγκίνητος και σκληρός, αλλά 
είναι οικτίρμων και ελεήμων. Είναι πρόθυμος να δεχθεί 
τάς δεήσεις τού πονεμένου καί να δώσει παρηγορίαν 
και βοήθειαν και να τόν απαλλάξει από τήν θλίψην και 
να τόν καταστήσει άφθαρτον είς τούς αιώνας. Εγνώριζε 
πολύ καλά αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ού 
γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά τήν μέλλουσαν 
επιζητούμεν» και πρός τούτο, ήταν πάντα έτοιμος «δι-
δόναι λόγον παντί τω αιτούντι». 

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος διά τήν αθανασίαν. Τούτο 
μάς υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει: «Δεί 
γάρ τό φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και τό 
θνητό τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν».

Με τόν μακαριστό Βασίλειο εγνωρισθήκαμε, εδώ και σα-
ράντα χρόνια και εδιεκρίνετο διά τό ήθος του και τόν 
σεβάσμιο χαρακτήρα του και διά τό χριστιανικό του 
φρόνημα και δι’ αυτό τόν ηγάπησα πολύ. Έκτοτε υπήρξε 
είς εκ τών πρώτων που συμμετείχε εις όλας τάς εκδηλώ-
σεις μας ενεργά μετά τής εκλεκτού συζύγου του Μαρίας. 

Η εκκλησία μας απώλεσε ένα εκλεκτό μέλος και εκφρά-
ζει τα θερμά συλληπητήρια εις τήν οικογένεια. Όλη η 
ομήγυρις τών προσκυνηματικών εκδρομών μας απονέ-
μει τόν προσήκοντα σεβασμόν και χαιρετισμόν εις τό 
πρόσωπόν του και του εύχονται Καλό Παράδεισο. 

Αγαπητέ μου Βασίλειε, πορεύου και αναπαύου εν  
ειρήνη. 

Ο Αναστάς Κύριός μας, σε περιμένει. 
Καλό σου ταξίδι και καλή αντάμωσι. 

Πατήρ Ιωάννης Παπαγγελόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος
Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ψυχικού



22

ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΑΞΈΙΣ

λικής ατμόσφαιρας που εμπνέει τη δίψα για 
μάθηση, η δημιουργία στόχων και επιλογών, 
η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνερ-
γασίας με αποτέλεσμα την εκπλήρωση των 
ονείρων του κάθε μαθητή αλλά και εκπαι-
δευτικού μέσα από την προσφορά του.

Τ η σχολική χρονιά που πέρασε 
καταφέραμε και αναδείξαμε τις 

σχολικές  μας μονάδες με ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις. Σταθήκαμε δίπλα 
σε διευθυντές, συλλόγους και μαθη-
τές,  αξιολογήσαμε και  υλοποιήσαμε 
με επιτυχία μια σειρά από αιτήματα 
με στόχο την αναβάθμιση και τον εκ-
συγχρονισμό, ώστε οι σχολικές μονά-
δες να ανταποκρίνονται επάξια στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανταποκριθήκαμε άμεσα και με επι-
τυχία με αναβαθμίσεις και στην αγο-
ρά τεχνολογικού εξοπλισμού και δι-
κτύων,  όπου κρίθηκε απαραίτητο 
λόγω πανδημίας, εξυπηρετώντας τη 
νέα μορφή της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας.  

Χρωματίσαμε εσωτερικά και εξω-
τερικά, τα σχολικά μας κτίρια, ανα-
βαθμίσαμε κοινόχρηστους χώρους, 
αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία κα-
θηγητών, χώρους υγιεινής, αίθουσες 

πολλαπλών χρήσεων και βιβλιοθήκες βάσει 
προτεραιοτήτων. Ανανεώσαμε τους προαύ-
λιους  χώρους και τις αθλητικές εγκαταστά-
σεις.

Σταθήκαμε δίπλα στους συλλόγους καθη-
γητών και γονέων αλλά και στη μαθητι-
κή κοινότητα και προσφέραμε συχνές και 
επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις λόγω 
πανδημίας, ενώ παρείχαμε όλα εκείνα τα 
απαραίτητα προϊόντα προφύλαξης, όπως 
προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια που προσφέραμε 
για τις Πανελλήνιες 2021 με ενίσχυση υλι-
κοτεχνικής υποδομής και μέριμνα για την 
ομαλή λειτουργία των εξεταστικών μας κέ-
ντρων.

Η νέα σχολική χρονιά μας βρίσκει έτοιμους 
να συνεχίσουμε το έργο μας. Νέα αιτήματα 
αλλά και συντηρήσεις θα αξιολογηθούν εκ 
νέου και θα υλοποιηθούν σταδιακά. Στόχος 
μας είναι η ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία. 
Μέλημά μας η δημιουργία της ιδανικής σχο-

ΣΧΟΛΈΙΑ

Σωκράτης Χαμαλίδης
Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας 

Δημοτικής Σχολικής 
Επιτροπής

Φ ίλες και φίλοι, καθώς δια-
νύουμε μια πολύ δύσκολη 

περίοδο η τοπική αυτοδιοίκηση 
καλείται για μία ακόμη φορά να 
σταθεί δίπλα στον πολίτη. 
 
Οι οικονομικοί πόροι μειώνονται 
και απαιτούνται σωστοί χειρισμοί 
ώστε να απολαμβάνει ο δημότης 

τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Τα 
ζητήματα καθημερινότητας (πράσινο, 
καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, ασφά-
λεια, υπηρεσίες) πρέπει ιεραρχικά να εί-
ναι πρώτα στην ατζέντα μιας δημοτικής 
αρχής.

Όσον αφορά στα πολεοδομικά θέματα, 
θεωρούμε αυτονόητο πως όλες οι Δημο-
τικές Παρατάξεις βοηθούν στη διατήρη-
ση και ενίσχυση του οικιστικού χαρακτή-
ρα της πόλης μας.

Υπάρχουν σειρά επιμέρους ζητημάτων 
για τα οποία έχουμε καταθέσει την άπο-
ψή μας μέσω του προγράμματός μας και 
για αυτό ένα σημαντικό ποσοστό δημο-
τών μας ψήφισε.

Θεωρούμε ότι τώρα πλέον με την ψήφι-
ση της ενισχυμένης αναλογικής πρέπει 
να ανοίξει ένας διάλογος με όλες τις Δη-
μοτικές Παρατάξεις, ώστε να βρεθεί μια 
κοινή συνισταμένη.

Πρέπει να παραμερίσουμε τις προσωπι-
κές φιλοδοξίες και να δημιουργήσουμε 

μια ενιαία δυνατή παράταξη που θα απο-
τελείται από όσους έχουν όραμα για την 
πόλη. Τις λεπτομέρειες θα τις βρούμε. 

Με διάλογο και καλή διάθεση θα είμαστε 
παρόντες με μοναδικό γνώμονα την αγά-
πη για την πόλη μας.

Η ισχύς εν τη ενώσει.

Καλό φθινόπωρο σε όλους!

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  
     στο Δήμο

▶  Κατασκευή χειροτεχνιών για bazaar

Για πληροφορίες καλέστε στο Δήμο στο 213-2014656 καθημερινά από 09.00 έως 15.00 ή στον 
πενταψήφιο αριθμό 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!

ΦΙΛΟΖΩΙΑ

Τα 15 σημεία  
όπου μπορείτε  

να βρείτε το ειδικό 
«φτυαράκι» που 

διατίθεται από το  
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

Αγαπάμε τα ζώα! 
Φροντίζουμε την

καθαριότητα

Ναόμι - 2 μηνών

Ibiza - 2 μηνών Σάσα - 2,5 μηνών

Σίμπα - 1,5 μηνών

Υιοθετήστε ένα αδέσποτο!

Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού

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



Ο χάρτης του Δήμου μας με χρώματα και υπέροχα σχέδια
Ζωγράφοι οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού


