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Η διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του Δήμου 
μας ως Προάστιο υπήρξε μια από τις ση-
μαντικότερες υποσχέσεις μας. Από τον Σε-
πτέμβριο 2019 που αναλάβαμε ξεκινήσαμε 

μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε σε τάξη όλα τα 
μεγάλα θέματα που απασχολούν εδώ και χρόνια το 
Δήμο μας. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η δικαστική δια-
μάχη διεκδίκησης της μεγαλύτερης άκτιστης έκτασης 
250 στρεμμάτων, τα λεγόμενα «Τουρκοβούνια».

Αυτή την έκταση διεκδικούσε από το 1988 με δικαστι-
κό αγώνα το Δημόσιο από ιδιωτική εταιρία. Ο Δήμος 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων 
ουδέποτε είχε υπεισέλθει σε αυτή τη δικαστική δι-
αμάχη. Έχοντας η υπόθεση διανύσει μια πολύχρονη 
διαδρομή και έχοντας καταλήξει στον Άρειο Πάγο με 
αρνητική εισήγηση, την απόφασή μας να εμπλακεί ο 
Δήμος για πρώτη φορά σε αυτή και να στηρίξει το 
Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να τη θεωρήσει κά-
ποιος κατ’ αρχάς ως άκαιρη. Όμως, η έκδοση της με 
αρ. 747/2022 Απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία 
έκρινε ότι η περιοχή ανήκει στο Δημόσιο, αντάμειψε 
την πολύμηνη προσπάθεια και δικαίωσε το Δήμο μας.

Μια ακόμα εκκρεμότητα από τις πολλές, με τις οποί-
ες δεν είχε ασχοληθεί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή 
και τη διευθετήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Παράλληλα, έγινε η έκδοση της Απόφασης του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας όπου απαγορεύτηκε ορι-
στικά η παράνομη λειτουργία του Ξενοδοχείου στο 
Ψυχικό και η οποία για πρώτη φορά όρισε ότι το Ψυ-
χικό είναι αποκλειστική κατοικία και επαγγελματική 
δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο στα καθορισμένα 
ΟΤ από Προεδρικά Διατάγματα.

Δύο αποφάσεις σταθμοί για τη Φυσιογνωμία του 
Προαστίου μας, οι οποίες δικαιώνουν όλους τους κα-
τοίκους και ιδιαίτερα όσους εργάστηκαν για αυτές 
και δίνουν στο Δήμο μας ένα ξεχωριστό αέρα μονα-
δικότητας.

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού

Διαφύλαξη της φυσιογνωμίας
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Οι Αντιδήμαρχοι απευθύνονται στους δημότες μας

Χαράλαμπος Μπονάτσος
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ελένη Ζέππου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής 

Διακυβέρνησης και 
Προγραμματισμού

Ένας θεσμός με ιστορία πάνω από τριάντα χρό-
νια πρόκειται και φέτος να πραγματοποιηθεί! Η 
κατασκήνωση του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού που 
διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού θα δεχτεί για το καλο-
καίρι 2022 ογδόντα δύο μικρούς και νεαρούς κα-
τασκηνωτές! Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 – 16 
ετών, κατοίκων του Δήμου, παιδιά ανέργων οικο-
γενειών, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά 
με γονείς ΑΜΕΑ ή μέλος ΑΜΕΑ στην οικογένεια 
και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Σκοπός μας 
είναι να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά τις απα-
ραίτητες διακοπές. Η κατασκηνωτική περίοδος 
ξεκινάει στις 4 Αυγούστου και λήγει στις 18 Αυγού-
στου. Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε από την 
Τρίτη 21 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 1 Ιουλί-
ου ηλεκτρονικά στο site του Δήμου: https://www.
philothei-psychiko.gov.gr. Η επιλογή των παιδιών 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελή-
φθη στις 9-6-2021 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθα-
ριότητας του Δήμου μας και τα πρόστιμα που επι-
βάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεών του.

Ο κανονισμός αυτός εγκρίθηκε από την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 21-10-2021. Στο 
άρθρο 22 του Κανονισμού που αφορά στην ηχορύ-
πανση προβλέπεται η απαγόρευση της χρήσης φυ-
σητήρων που εκπέμπουν πάνω από 65 ντεσιμπέλ 
για τον καθαρισμό των κήπων και των πεζοδρομίων 
από φύλλα κ.λπ., καθώς και πρόστιμο 200 ευρώ για 
όποιον υποπίπτει σε αυτή την παράβαση. Μετά από 
αυτό, έγινε μεγάλη συζήτηση μεταξύ των συμπολι-
τών μας για το θέμα και παρά ταύτα λίγοι έσπευσαν 
να συμμορφωθούν. Οφείλουμε όλοι να υπακούσου-
με σε αυτή την απαγόρευση και να συμμορφωθού-

με εκουσίως. Το πρόστιμο είναι το έσχατο μέσο για 
την επιτυχία του μέτρου. 

Οφείλουμε σεβασμό στον εαυτό μας, στους γείτο-
νές μας και ευρύτερα στους συμπολίτες μας. Είναι 
λυπηρό το γεγονός ότι δεν σεβόμαστε και άλλες 
διατάξεις του ίδιου κανονισμού. Ζούμε σε πολυτε-
λείς κατοικίες και έχουμε αφήσει τους κηπουρούς 
και τους οικιακούς βοηθούς μας ανεξέλεγκτους 
να ρυπαίνουν τα άλση και τις πλατείες με φυτικά 
και πάσης φύσεως απορρίμματα χύδην, βγάζου-
με ογκώδη απορρίμματα χωρίς συνεννόηση με το 
Δήμο, ενώ πολλοί από εμάς δεν διαθέτουν καν κάδο 
απορριμμάτων…

Αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό μέσω της επιβο-
λής προστίμων; 

θα γίνει κατόπιν υπολογισμού μορίων με κοινω-
νικοοικονομικά κριτήρια και τα αποτελέσματα θα 
γνωστοποιηθούν στις 11 Ιουλίου. Για πληροφορίες 
στα τηλ: 2132014600 και 2132014625 από Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 09:00 – 15:00. 
Επιπλέον, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
του Δήμου μας θα πραγματοποιήσει και φέτος τη 
δράση για τα θαλάσσια μπάνια που θα ξεκινήσουν 
τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και θα διαρκέσουν 
μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους 
και των τριών κοινοτήτων. Για το Ψυχικό και το 
Νέο Ψυχικό είναι καθημερινό ενώ για τη Φιλοθέη 
ισχύει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Για 
κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε πρωινές ώρες 
με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δή-
μου στο 213 2014625 από 9:00 – 15:00 και απογευ-
ματινές ώρες 16:00-21:00 στο 210 6011564.

Αλίκη Γκιζελή
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 

Προστασίας και Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας 

και Δια Βίου Μάθησης

Αγαπημένοι μου συνδημότες, ο ρόλος της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης έχει αποδειχθεί τα τελευταία 
χρόνια καθοριστικός στη διαχείριση κρίσεων 
όπως αυτή της πανδημίας, καθώς και φαινομέ-
νων φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές 
και οι πλημμύρες. Προς αυτή την κατεύθυνση 
εστιάζουν οι σχεδιασμοί μας και οι δράσεις που 
προγραμματίζουμε για το επόμενο διάστημα. Με 
αυτό τον τρόπο θα υπάρξει εύκολη πρόσβαση 
στον πολίτη για ενημέρωση, εκπαίδευση, πρό-
ληψη, φροντίδα και παρακολούθηση στον το-
μέα της υγείας. Η εφαρμογή της πολιτικής για 
τη δημόσια υγεία φαίνεται αναγκαίο να ασκείται 
πλέον συστηματικά μέσα από εργαλεία, δράσεις 
και δομές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε 
αυτό το πλαίσιο αποστείλαμε τις προτάσεις μας, 
κατόπιν αιτήματος, σε Διατομεακή Επιτροπή που 
αποτελείται από πενήντα επιστήμονες της χώρας 

μας εξειδικευμένους σε θέματα Δημόσιας Υγείας 
με σκοπό, μετά από διαβούλευση με επιστημο-
νικούς, πανεπιστημιακούς, δημόσιους φορείς και 
την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, να 
συντάξουν μια πρόταση για τη διαμόρφωση της 
πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία στη χώρα μας 
σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και εναρ-
μονισμένη με τις αποφάσεις και τις οδηγίες του 
Π.Ο.Υ. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας μας. Η ει-
σήγησή μας είναι: δωρεάν συνταγογράφηση στα 
δημοτικά ιατρεία και δίκτυο δημοτικών ιατρών, 
ώστε ο πολίτης να έχει τον γιατρό κοντά του και 
ταυτόχρονα να αποσυμφορηθούν οι κεντρικές 
δομές υγείας του κράτους.

Σας εύχομαι ένα ευχάριστο και ξεκούραστο  
καλοκαίρι!



πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

5

Δίπλα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς του Δήμου μας

Α ποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του Δημάρ-
χου μας, κ. Δημήτρη Γαλάνη, και ανέλαβα με 
περίσσια χαρά τη δύσκολη αλλά πολλά υπο-
σχόμενη θέση της Προέδρου της σχολικης Επι-

τροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πριν από ενάμιση 
χρόνο, όχι για την προσωπική μου προβολή. 

Ανέλαβα τα απαιτητικά καθήκοντα της Προέδρου, γιατί  
μοιράστηκα μαζί με τον Δήμαρχο Δημήτρη Γαλάνη το ίδιο 
αγνό αλλά διακριτό όραμα της αναβάθμισης των Δημοτι-
κών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού που  
αγαπώ και στον οποίο διαμένω. 

Ανέλαβα γιατί θέλησα ως νέα μητέρα, ως δικηγόρος και  
ως Πρόεδρος να είμαι κοντά στα παιδιά, να ενώσω τις  
δυνάμεις μου με τον Δήμαρχο, με την Αντιδήμαρχο Παιδείας 
Αλίκη Γκιζελή, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιώργο 
Παπαχρόνη, με την πρώην Πρόεδρο Σοφία Γαβριηλίδου και 
με όλα τα μέλη της Επιτροπής και όλοι μαζί να αποτελέσου-
με έναν κρίκο της ίδιας αλυσίδας, αφήνοντας ως Σχολική  
Επιτροπή τα έργα μας σαν ανεξίτηλα σημάδια ενός έργου 
ισάξιου του Προαστίου Πρότυπου. 

Ανέλαβα γιατί θέλω να κάνω τη διαφορά με υπευθυνότη-
τα, με ζήλο, με απόλυτη διαφάνεια, έχοντας ως πρωταρχι-
κό μου μέλημα την ασφάλεια των μαθητών.

Ανέλαβα γιατί θέλησα να κερδίσουμε το ανομολόγητο, αλλά 
όχι ανέφικτο στοίχημα της μετατροπής των σχολείων όχι μόνο 
σε καλαίσθητους, αλλά και σε ασφαλείς χώρους, όπου οι 
μαθητές μας θα χαίρονται να καλλιεργούν το πνεύμα και το 
σώμα τους.

Αποδείξεις μιας συντονισμένης και σκληρής δουλειάς είναι 
τα έργα μας. Έργα ποικίλα, μικρά ή μεγάλα, κάποια ορατά,  
κάποια άλλα αόρατα στο γυμνό μάτι, αλλά υπαρκτά, τηρώ-
ντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες με ανάρτηση στη Διαύγεια 
για πλήρη και διαφανή πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Με σύνθημά μας «έργα και όχι λόγια» ανακαινίζουμε  
προαύλιους χώρους, γήπεδα ποδοσφαίρου/μπάσκετ,  
τουαλέτες, αγοράζουμε παιχνίδια, καθιστούμε ασφαλή  
σε ηλεκτρολογικό επίπεδο τα σχολεία και εκτελούμε  
πάσης φύσεως μικρές, αλλά όχι αμελητέες εργασίες  
που υπόκεινται στην αρμοδιότητα της Σχολικής Επιτροπής. 

Στο τέλος της ημέρας, είμαι υπερήφανη που ηγούμαι της 
Σχολικής Επιτροπής, η οποία ακούραστα ως ομάδα βάζει τη 
δική της αναγεννητική πινελιά στα σχολεία μας.  Στο τέλος της 
ημέρας, απολαμβάνω την ύψιστη ανταμοιβή: την αναγνώρι-
ση των Συλλόγων Γονέων και Διδασκόντων και το χαμόγελο  
χαραγμένο στα πρόσωπα των μαθητών μας. Τι περισσότε-
ρο θα μπορούσα να ζητήσω;

της Μαρίας-Αλεξάνδρας (Μάρλη) Μαλάμη
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, LL.M. | Υπ. Διδάκτορας Νομικής | Πρόεδρος Σχολικής 

Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού | Σύμβουλος Κοινότητας Ψυχικού
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Μια μεγάλη νίκη με καθοριστική 
σημασία για τη φυσιογνωμία του Δήμου μας

Έ
να δύσκολο και πολύ σημαντικό θέμα 
για τη φυσιογνωμία του Δήμου μας 
έκλεισε στις 5 Μαΐου με την 747/2022 
απόφαση  του  Αρε ίου  Πάγου .  Κα ι 

έκλεισε θετικά για το Πρόαστιό μας, μετά από 34 
χρόνια, με την κρίσιμη παρέμβαση του Δήμου μας 
στη δίκη για την κυριότητα της έκτασης του λα-
τομείου Ψυχικού, η οποία κρίθηκε αποδοτέα στο 
Δημόσιο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει 
να οικοπεδοποιηθεί και όταν φυτευθεί, θα αποτε-
λέσει κρίσιμης σημασίας πνεύμονα πρασίνου για το  
Ψυχικό, αλλά και για το Λεκανοπέδιο Αττικής εν γέ-
νει.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε αμετάκλητα ότι 242,5 
στρέμματα στην περιοχή Τουρκοβουνίων πρέ-
πει να αποδοθούν στο Δημόσιο, κλείνοντας ένα  
μαραθώνιο κύκλο διεκδικήσεων και αμφισβήτησης 
αυτής της έκτασης.

Ο Δήμος μας και οι κάτοικοι, έχοντας ως προτε-
ραιότητα τη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του 
Προαστίου, εργαστήκαμε επίπονα και εντατικά και 
παρουσιάσαμε έναν πλήρη φάκελο παρεμβαίνο-
ντας για πρώτη φορά στη δίκη ως Δήμος υπέρ του  
Δημοσίου και παρέχοντας στον νομικό σύμβου-
λο του κράτους κρίσιμα έγγραφα και ουσιαστική  
βοήθεια για την υποστήριξη της υπόθεσης.

Έτσι, με αυτή την απόφαση τερματίζεται οριστικώς 
μια δίκη που άρχισε το 1988 με αγωγή που άσκησε το 
Ελληνικό Δημόσιο κατά της εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Πιο αναλυτικά, η υπ’ αριθμ. 747/2022 απόφαση του 
Αρείου Πάγου (Γ’ Πολιτικό Τμήμα), δικάζοντας κατ’ 
ουσίαν την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, δέχθη-
κε αυτήν και έκρινε αμετάκλητα έπειτα από έναν 
δικαστικό μαραθώνιο διάρκειας 34 ετών ότι το ενά-
γον Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος της επίδικης 
εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 242,25 στρεμμάτων 
που βρίσκεται στο Δήμο Ψυχικού–Φιλοθέης, στη 
θέση Τουρκοβούνια, εκτός σχεδίου πόλεως και επι-
πλέον, διέταξε την απόδοση της ως άνω έκτασης 
στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η υπόθεση αφορά στην από 15.12.1988 διεκδικητική 
αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της εταιρεί-
ας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. για έκταση 300 στρεμμάτων (292 
κατά νεότερη καταμέτρηση) ενώπιον του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Ένα μεγάλο στοίχημα που κερδήθηκε έχοντας από 
την αρχή ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την προστα-
σία της φυσιογνωμίας του Προαστίου μας και της 
ταυτότητας του Ψυχικού!
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Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης τόνισε τα εξής

Η απόφαση αυτή έχει μεγάλη σημασία τόσο για το Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού όσο 
και για το σύνολο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου της Αττικής, διότι εδώ τερματίζεται 

και κάθε συζήτηση περί ένταξης της έκτασης αυτής στο σχέδιο, αποδίδοντάς την 
στους κατοίκους και διασφαλίζοντας έτσι τη φυσιογνωμία του Ψυχικού.

Μια μεγάλη στιγμή για το Δήμο μας!
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Υποδεχθήκαμε την Πρωτομαγιά 
στο καταπράσινο Προάστιό μας

Μ
ε πλήθος κόσμου που ήρθε στο Άλσος 
Ψυχικού πλέκοντας τα Μαγιάτικα στε-
φάνια του και χορεύοντας, γιορτάσαμε 
φέτος την άνοιξη στο Προάστιό μας.

Ύστερα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω πανδημί-
ας, φέτος η διασκέδαση, η παρέα με τους γείτονες 
και τους φίλους επανήλθαν, το κέφι, ο χορός και το 
τραγούδι είχαν την τιμητική τους.

Ολόκληρες οικογένειες, φίλοι και γνωστοί, όλοι έγι-
ναν μια παρέα, η μεγάλη παρέα του Προαστίου μας 

που ψυχαγωγήθηκε, καλωσορίζοντας τον πιο μυρω-
δάτο μήνα του χρόνου.

Κανένας δεν έφυγε χωρίς να πλέξει το μαγιάτικο 
στεφάνι του για το καλό, ενώ ο ανταγωνισμός για το 
ωραιότερο καλά κρατούσε.
 
Το αγαπημένο σε όλους 15μελές μουσικοχορευτικό 
σχήμα «Εύηχον» κράτησε συντροφιά με αγαπημένες 
μελωδίες γνωστών δημιουργών, ενώ όταν άρχισαν οι  
παραδοσιακοί χοροί από διάφορα μέρη της πατρίδας 
μας, αρκετοί κάτοικοι μας έδειξαν το ταλέντο τους.
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Συγκινητική η συμμετοχή για τη στήριξη του Ουκρανικού λαού

Ακόμα μια δράση εθελοντισμού και προσφοράς:
Ξαναδώσαμε ζωή στα βιβλία που διαβάσαμε και αγαπήσαμε

Σ
υγκεντρώσαμε 28.000 
βιβλία σε συνεργασία με 
το Όλοι Μαζί Μπορούμε, 
ώστε να ενισχύσουμε τις 

βιβλιοθήκες του Δήμου μας, τα σχο-
λεία, τα ΚΑΠΗ ή οποιονδήποτε άλλο 
οργανισμό τα χρειάζεται.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που στη-
ρίξατε και αυτή την προσπάθεια, ξα-
ναδίνοντας ζωή στα βιβλία που δια-
βάσατε και αγαπήσατε, χαρίζοντάς 
τα, και φυσικά την Υπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κε-
ραμέως που ήρθε και προσέφερε 
και η ίδια βιβλία στη δράση μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στους 
νέους εθελοντές του Προαστίου μας 
για την αμέριστη βοήθειά τους!

Π
λήθος κόσμου προσήλθε 
και προσέφερε φάρμα-
κα και είδη πρώτης ανά-
γκης στις δύο δράσεις, 

όπου συμμετείχε ο Δήμος μας για 
τη στήριξη του Ουκρανικού λαού σε 
συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπο-
ρούμε, την Περιφέρεια Αττικής και 
άλλους 9 Δήμους της Αττικής.

Υπολογίζεται πως μέχρι και σήμερα 
έχουν έρθει στη χώρα μας περίπου 
20.000 Ουκρανοί, οι οποίοι χρειάζο-
νται υποστήριξη.

Έτσι, τα φορτηγά γέμισαν με όλο το 
απαραίτητο υλικό που συλλέχθηκε 
και για μια ακόμη φορά οι κάτοικοι 
του Προαστίου μας απέδειξαν τον 
υψηλό δείκτη ευαισθησίας τους.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.
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Η επαναλειτουρ-
για της Λέσχης 
Φ ι λ ί α ς  κ α ι  
Δημιουργικής 

Ωριμότητας στο Προά-
στιό μας είναι απολύτως 
χρήσιμη και ουσιαστική 
για εμάς. Είναι οι δικοί 
μας άνθρωποι, οι γονείς 
και παππούδες μας, 
που αξίζουν την ιδιαί-
τερη προσοχή μας. Με 
α φ ο ρμή ,  λο ιπόν,  την 
επανα λειτουργία των 

ΚΑΠΗ, ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης μαζί με την Πρόεδρο του 
ΟΚΑΠΑ Σοφία Βυθούλκα, τον Αντιδήμαρχο Θεμάτων Κοινωνικής 
Πολιτικής Μπάμπη Μπονάτσο και την Πρόεδρο του Παραρτή-
ματος Φιλοθέης–Ψυχικού της ΕΑΕ Αναστασία Αγγελάκη, τους  
επισκέφθηκαν σήμερα με Πασχαλινά δώρα και αντάλλαξαν ευ-
χές, αλλά και ιδέες για το μέλλον της Λέσχης. Γιατί οι αγαπημέ-
νοι μας άνθρωποι, που μας μεγάλωσαν, αξίζουν να έχουν από 
εμάς το καλύτερο! Η Λέσχη λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα  
έως Παρασκευή 08:00-13:30 και το απόγευμα 18:00-20:00  
εκτός Δευτέρας.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας του Δή-
μου μας διοργάνωσε 
την Πέμπτη 17 Μαρτί-

ου στην Α' πλατεία Ψυχικού (Blue 
Bell), με τη στήριξη και τη συνερ-
γασία του Λαϊκού Νοσοκομείου, 
εθελοντική αιμοδοσία με πιστή 
τήρηση όλων των μέτρων προ-
στασίας της δημόσιας υγείας. 
 
Το αίμα δεν συντηρείται παρά 
μόνο για 35-40 ημέρες. Για αυτό 
το λόγο, ζητάμε την τακτική συμ-
μετοχή σας ώστε να διατηρούμε 
μια Τράπεζα Αίματος με ασφαλές 
και διαθέσιμο αίμα για όποιον το 
έχει ανάγκη. 
 
Η προσφορά αίματος είναι η 
υπέρτατη έκφραση αγάπης και 
αλληλεγγύης προς τον συνάν-
θρωπο και οι κάτοικοι του Δήμου 
μας το έχουν αποδείξει έμπρα-
κτα, συμμετέχοντας με μεγάλη 
προθυμία. Λίγα λεπτά από το 
χρόνο μας δίνοντας αίμα, σώ-
ζουν ζωές.

Δίνοντας αίμα σώζουμε μια ζωή

Επανεκκίνηση για τη Λέσχη Φιλίας 
και Δημιουργικής Ωριμότητας του Δήμου

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Εθελοντική Αιμοδοσία
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Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάστηκε 
στο Οικολογικό Πάρκο του Νέου Ψυχικού

Τ
ο πρότυπο πάρκο του Προαστίου μας, όπου δί-
νεται έμφαση στην προβολή της οικολογίας, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά, 
στην ανακύκλωση, υποδέχθηκε μικρούς και με-

γάλους την Κυριακή 5 Ιουνίου.

Ο χώρος του πάρκου έκτασης 2.500 τ.μ. διαθέτει παιδι-
κή χαρά, καταρράκτη, σιντριβάνι, κιόσκια και φυσικά, το  
πολυαγαπημένο τρενάκι!

Οι επισκέπτες γέμισαν τους κάδους ανακύκλωσης του 
πάρκου με εφημερίδες, μπουκάλια, κουτάκια αναψυκτι-
κών και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά όπως μπαταρίες και 
καπάκια από μπουκάλια, ενισχύοντας έτσι την οικολογική 
συνείδηση.

Η καλοκαιρινή γιορτή του Οικολογικού Πάρκου περιε-
λάμβανε ένα πρόγραμμα από δραστηριότητες βασισμέ-
νες στην οικολογία που ενθουσίασε γονείς και παιδιά 
με κυνήγι θησαυρού, διαδραστική θεατρική παράσταση, 
εργαστήρι μουσικής με όργανα από ανακυκλώσιμα υλι-
κά, εργαστήρι πειραμάτων με θέμα το νερό και εργαστήρι 

εικαστικών με κατασκευές, κολάζ, αλλά και χειροτεχνίες.

Ο «Πέρι», η μασκότ της μεγάλης εκδήλωσης, υποδεχό-
ταν τον κόσμο ενώ οι εργαζόμενοι ήταν ομοιόμορφα και  
χαρούμενα ντυμένοι, εμψυχώνοντας τα παιδιά.

Σε κάθε επισκέπτη μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα από 
ανακυκλωμένα υλικά και φυσικά, κεράσματα!

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης, που 
έθεσε ως στόχο από την πρώτη στιγμή της θητείας του 
την πλήρη επαναλειτουργία του Οικολογικού Πάρκου, 
τόνισε πως «Ξαναδώσαμε ζωή σε ένα σπουδαίο έργο του 
αείμνηστου Θάνου Βεζυργιάννη, η διορατικότητα του 
οποίου τον οδήγησε σε ένα ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
πάρκο–αριστούργημα, το οποίο είχε παρακμάσει.

Ως Δημοτική Αρχή ενεργοποιήσαμε όλους τους μηχα-
νισμούς και δουλέψαμε εντατικά με συνέργειες, ώστε  
να απολαμβάνουμε για δεύτερη χρονιά την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος στο Οικολογικό Πάρκο του Δήμου 
μας».
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Ποδηλατώντας 
με ασφάλεια στην πόλη

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και ο ΟΚΑ-
ΠΑ διοργάνωσαν και φέτος το πρωτοπο-
ριακό πρόγραμμα «Aστικής Ποδηλασίας 
και Κυκλοφοριακής Αγωγής» σε συνερ-

γασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (I.O.ΑΣ.)  
«Πάνος Μυλωνάς» και την Ένωση Συμμετασχόντων σε  
Ολυμπιακούς Αγώνες (Ε.Σ.Ο.Α.). 
 
Στην πρώτη ποδηλατική συνάντηση γιορτάσαμε την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, εκτιμώντας τη μοναδι-
κότητα, τη μακροζωία και την ποικιλομορφία του ποδη-
λάτου, το οποίο χρησιμοποιείται για περισσότερα από 
200 χρόνια.

Επιπλέον, κάναμε ορθοπεταλιές ζωής για τα παι-
διά της «Ελπίδας», βάζοντας τους γονείς να γίνουν  
εθελοντές δότες Μυελού των Οστών, δίνοντας μόνο 
λίγο σάλιο. Εκπαιδευτές του επιτυχημένου προγράμμα-
τος ήταν οι πρωταθλητές ποδηλασίας:

Παντελής Κουτσούκος, Ευάγγελος Κασταμούλας,  
Νικόλαος Τσούπρας, ενώ τα παιδιά συνόδευσαν οι 
Ολυμπιονίκες: Όλγα Βασδέκη (Τριπλούν), Ντενίζ  
Δημάκη (Τρίαθλον) και Μαρία Πάγκαλου (Ρυθμική  
Γυμναστική). Το πρόγραμμα προσφέρθηκε δωρεάν στους  
κατοίκους και δημότες του Δήμου μας και απευθυνόταν 
σε παιδιά 7 έως 15 ετών.
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Μ
ε καταπληκτική εμφά-
νιση σε όλη τη διάρ-
κεια του παιχνιδιού, 
νίκησαν τον Τρίτωνα 

με σκορ 80-52. Μετά από 10 ολό-
κληρα χρόνια η προσπάθεια και οι 
κόποι της Διοίκησης, του προπο-
νητικού team και φυσικά, των παι-
κτών ανταμείφθηκαν. Κορυφαίος 
για τους γηπεδούχους αναδείχθηκε 
ο Γιάννης Αθανασούλας με 17 πό-
ντους και 4/9 πίσω από τη μεγάλη 
άρκτο μαζί με 7 ριμπάουντ. Ακό-
μα, 11 πόντους σημείωσε ο Φώτης 
Μαλέλης και 3 τελικές πάσες, ενώ 
νταμπλ-νταμπλ πραγματοποίησε ο 
Νίκος Παπανικολάου με 10 πόντους, 
13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Μ
ια πολύ επιτυχημένη εκ-
δήλωση του Παραρτήμα-
τος Φιλοθέης–Ψυχικού της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής 

Εταιρείας έλαβε χώρα στο πολύ ζεστό 
περιβάλλον της «Ψαροκώσταινας» στο 
Νέο Ψυχικό.

Τα μέλη του Παραρτήματος βρέθηκαν 
από κοντά μετά από πολύ καιρό διαδι-
κτυακών συναντήσεων και ταυτόχρονα 
στήριξαν τη δράση του Παραρτήματος, 
μιας και τα έσοδα της βραδιάς θα δια-
τεθούν για δωρεάν προληπτικά pap test 
για τις κυρίες.

Ο Δήμαρχος μας, Δημήτρης Γαλάνης, 
χαιρέτησε για ακόμα μία φορά το έργο 
του Παραρτήματος, υπενθυμίζοντας 
πως η πρόληψη σώζει ζωές και πως ο 
Δήμος μας στέκεται πάντα αρωγός στις 
δράσεις της Ε.Α.Ε.

Έγραψε ιστορία το Ψυχικό. Για πρώτη φορά στην Α1!

Μια όμορφη βραδιά του Παραρτήματος της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας του Δήμου μας

Γιορτάζουμε την άνοδο της ΑΕΨ στην υψηλότερη κατηγορία 
μπάσκετ Α1 για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας. 
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

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

Νίκος Δήμου - Συγγραφέας

Η στήλη συνεντεύξεων συνομιλεί με πρόσωπα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από τη δουλειά τους και έχουμε τη χαρά να 
ζουν δίπλα μας, αλλά και με ανθρώπους που με το έργο τους μας εξελίσσουν συνεχώς. Στόχος είναι να γνωρίσουμε τον πολιτισμό 

του Δήμου μας μέσα από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και μέσα από τους φορείς που δραστηριοποιού-
νται σε αυτόν. Γιατί ο πολιτισμός αποτελεί μια συνολική στάση απέναντι στην καθημερινότητα, στη ζωή και στον άνθρωπο.

Α υτή τη φορά η συνέντευξή μας έχει έναν διαφορετικό χαρα-
κτήρα. Έναν χαρακτήρα περιήγησης. Μια περιήγηση στο σπίτι 
του Νίκου Δήμου. Ένα ταξίδι στη ζωή του μέσα από τα αντικεί-
μενα του σπιτιού του, τα γεγονότα που συνδέονται μαζί τους, 

τους συνειρμούς που γεννούν. Αυτά που ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης είναι πολλά. Τόσα ώστε να μοιάζει αδύνατον να χωρέ-
σουν στον περιορισμένο χώρο μιας συνέντευξης. Ιστορίες και μνήμες, 
περιστατικά και συμβάντα. Ιστορίες πολλές και πολύπλευρες όπως άλ-
λωστε και ο ίδιος. Συγγραφέας, διαφημιστής, φωτογράφος, δημοσιολό-
γος είναι μόνο μερικές από τις ιδιότητες που μπορούν να περιγράψουν 
το έργο του. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, την περιήγηση στο σπίτι αυτό του 
Ψυχικού, στο οποίο ο συγγραφέας κατοικεί από το 1979. 

Το πρώτο που βλέπει κανείς μπαίνοντας από τον μεγάλο κήπο στο σπίτι 
σας είναι μια μεγάλη συλλογή από κουκουβάγιες…
Νίκος Δήμου: «Πριν σαράντα χρόνια κάποιος μου είχε βρει ότι η ψυχή 
μου είναι ψυχή κουκουβάγιας. Είναι το σύμβολό μου στην Κινέζικη Μυ-
θολογία. Μου χάρισε την πρώτη μου κουκουβάγια. Από κει και πέρα οι 

φίλοι άρχισαν να μου 
χαρίζουν κουκουβάγιες 
και εγώ να αγοράζω σε 
κάθε ταξίδι μου».

Η ΚΟΥΚΙ η γάτα έκανε 
την εμφάνισή της. Και 
δεν είναι άλλωστε τυ-
χαίο πως ενόσω μιλού-
σαμε, γάτες έκαναν την 
εμφάνισή τους στη μεγά-
λη τζαμαρία του σπιτιού 
που βλέπει στον κήπο.
Ν.Δ.: «Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία μου είναι Το βιβλίο των γάτων, το μόνο 
ελληνικό βιβλίο που έχει προλογίσει ο Ελύτης. Η γάτα είναι το κατοικίδιο 
των συγγραφέων. Είναι ένα ζώο που έρχεται, κάθεται δίπλα σου και δεν 
επεμβαίνει. Σε αφήνει να συγκεντρωθείς. “Ένα σπίτι που έχει μέσα γάτες 
δεν έχει ανάγκη από γλυπτά”, έχει πει ένας γνωστός Καταλανός γλύπτης».

Συνέντευξη: Νικόλ Δημητρακοπούλου 
Ηθοποιός, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού

Φωτογράφος: Γιάννης Βασταρδής
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Κατεβαίνοντας στο υπόγειο του σπιτιού συναντούμε μια τεράστια  
βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη για την οποία με είχε προϊδεάσει και στο 
τηλέφωνο. Τι είναι αυτό που την κάνει σπάνια;
Ν.Δ.: «Το πρωταρχικό χαρακτηριστικό που την καθιστά σπάνια είναι το 
γεγονός πως είναι τετράγλωσση όπως κι εγώ. Έχει Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλ-
λικά και Γερμανικά βιβλία. Το άλλο που την καθιστά σπάνια είναι η συλ-

λογή μου από βι-
βλία-έργα τέχνης. 
Είμαι συνδρομητής 
πολλά χρόνια σε 
εκδοτικούς οίκους, 
οι οποίοι βγάζουν 
κλασσικά έργα με 
ειδική επιμέλεια 
και εικονογράφη-
ση. Το κάθε βιβλίο 
το επιμελείται 
ένας ξεχωριστός 
καλλιτέχνης όχι 
μόνο ως προς την 
ε ικονογράφηση 

και το εξώφυλλο, αλλά και ως προς το υλικό που χρησιμοποιείται. Τα βι-
βλία έχουν τεράστια αξία διότι βγαίνουν σε λίγα αντίτυπα αριθμημένα και 
δεν ανατυπώνονται ξανά. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με την Εθνική Βιβλιο-
θήκη μετά το θάνατό μου όλα τα βιβλία μου να δοθούν εκεί. Θα φτιάξουν 
ένα τμήμα που θα ονομάζεται “Το βιβλίο ως έργο τέχνης”. Έχω ήδη δωρίσει 
μια σειρά βιβλίων με εικόνες μεγάλων Γάλλων καλλιτεχνών».

Για κάθε αντικείμενο υπάρχει μια ιστορία. Ανεβαίνοντας την εσωτερική 
σκάλα, τον ρωτώ για τον μεγάλο πίνακα που βρίσκεται εκεί. 
Ν.Δ.: «Είναι ένα έργο του μπάρμπα Σπύρου Βασιλείου (φωτογραφία) 
όπως τον λέγαμε τότε. Είχε έρθει στο σπίτι και μου λέει: “Με εμπνέει το 
κάγκελο και θα σου φτιάξω έναν πίνακα για το σημείο αυτό”. Μετά, λοι-
πόν, από οκτώ μήνες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: "Έλα στο εργα-
στήριο να δεις τον πίνακά σου. Περιέχει  όλο μου το έργο". Και πράγματι, 
έχει όλα του τα σύμβολα. Τη λάμπα πετρελαίου, το τρεχαντήρι, το κά-
γκελο. Ακόμη και ένα φάκελο που γράφει το όνομά μου για να υπάρχει 
μέσα στον πίνακα. Επίσης, φαίνεται ακριβώς η θέα που έβλεπες από το 
σπίτι του απέναντι από την Ακρόπολη. Βλέπεις μπροστά τον Υμηττό και 
πίσω σου στο καθρέφτισμα τον Παρθενώνα».

Θεωρείτε πως ο τόπος σας έχει επηρεάσει το έργο σας;
Ν.Δ.: «Βεβαίως. Άλλωστε στην αυτοβιογραφία μου Οι δρόμοι μου που 
χωρίζεται σε 4 τόμους, ο καθένας ονοματίζεται με βάση την οδό όπου 
κατοικούσα. Μιχαήλ Βόδα όπου έζησα μέχρι την εφηβεία μου, Ρήνου 
που αφορά στα χρόνια που έζησα στη Γερμανία, στην οδό Γαλήνης στη 
συνέχεια και φυσικά, εδώ στην οδό Παράσχου».

Πώς ήταν τα χρόνια στην οδό Ρήνου στη Γερμανία; Τι τα κάνει για σας 
τόσο γεμάτα;
Ν.Δ.: «Πήγα για να σπουδάσω φιλοσοφία. Εκεί γνώρισα πολλούς ενδια-
φέροντες ανθρώπους και μεγάλους συγγραφείς όπως τον Χάινριχ Μπελ 
(Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ, Νόμπελ 1972) και τον Γκύντερ 
Γκρας (Το τενεκεδένιο ταμπούρλο, Νόμπελ 1999). Ήταν μια ομάδα από 

καλλιτέχνες με διαφορετικές καταβολές. Μια καταπληκτική εποχή όπου 
μαζευόμασταν σε ένα σπίτι όλες τις βραδιές μετά τις 8 και συζητού-
σαμε πολλές φορές μέχρι το πρωί. Οι περισσότεροι έκαναν υπέροχα  
πράγματα στη ζωή τους. Έπρεπε, όμως, να γυρίσω πίσω για οικογενεια-
κούς λόγους και αυτό το μετανιώνω».

Για ποιο λόγο;
Ν.Δ.: «Θα φέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι σαν πικρό ανέκδοτο. 
Πριν από μερικά χρόνια, ένας Έλληνας πήγε στη Γερμανία και γνώρισε 
τον διάσημο σκηνοθέτη Edgard Reitz, ο οποίος του είπε: “Από την Ελλάδα 
είστε; Είχαμε εδώ τον καιρό που σπούδαζα στο πανεπιστήμιο έναν Έλλη-
να που ήταν καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος όμως εξαφανίστηκε, τον 
χάσαμε. Νίκο Δήμου τον έλεγαν”. Ο Έλληνας του απαντά: “Ο Νίκος Δήμου 
είναι πολύ γνωστός στην Ελλάδα, συγγραφέας και πολλά ακόμη”. Γυρνάει 
τότε ο Reitz και του λέει: “Μα τι μου λέτε τώρα; Σας λέω ότι ήταν ο καλύ-
τερος από όλους μας και πήγε στην επαρχία και θάφτηκε.” Είχε απόλυτο 
δίκιο. Ό,τι και να κάνεις στην Ελλάδα πάει χαμένο. Δύο παραδείγματα: Το 
βιβλίο μου Ο Δρόμος της επικοινωνίας, μια φιλοσοφική μελέτη σχετικά 
με τη φιλοσοφία της επικοινωνίας, το οποίο εκδόθηκε το 1972, καταπιά-
νεται με τους όρους με τους οποίους η επικοινωνία δημιουργεί το ον. 
Το 1984 ένας πολύ σημαντικός Γερμανός φιλόσοφος έβγαλε ένα δίτομο 
σύγγραμμα με τίτλο Η φιλοσοφία της επικοινωνίας. Και θεωρήθηκε το 
αριστούργημά του γιατί ήταν ο πρώτος που έδωσε στην επικοινωνία μια 
φιλοσοφική διάσταση. Μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου 
και διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Ποιος θα μάθει ποτέ ότι ένας 
άγνωστος από την Ελλάδα είχε γράψει κάτι ανάλογο 12 χρόνια πριν; Δεύ-
τερο παράδειγμα: Το 1984 έβγαλα ένα βιβλίο με τίτλο Ο Έλληνας Βούδας. 
Ήταν μια επαναστατική ερμηνεία για την αλλαγή που έγινε στην Ελληνική 
φιλοσοφία μετά τον Αριστοτέλη. 35 χρόνια μετά, ένας Αμερικανός καθη-
γητής εκδίδει ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο (The Greek Buddha) που λέει τα 
ίδια… Δεν είναι αντιγραφή —απλώς έκανε τις ίδιες σκέψεις».

Πώς σας έχει επηρεάσει, λοιπόν, στο έργο σας το γεγονός ότι κατοικεί-
τε στην οδό Παράσχου στο Ψυχικό; 
Ν.Δ.: «Αρχικά, παρέχοντας σε έναν σκεπτόμενο άνθρωπο και έναν άν-
θρωπο που γράφει το προνόμιο της ησυχίας. Είδατε πως όση ώρα είστε 
εδώ δεν έχετε ακούσει τίποτα. Επίσης, το να βλέπεις έναν ορίζοντα και 
έναν καθαρό ουρανό έχει καταντήσει στην Ελλάδα σπάνιο πλεονέκτη-
μα. Συνήθως βλέπεις τη διπλανή πολυκατοικία με τα απλωμένα ρούχα. 
Σε σημείο να αισθάνομαι μερικές φορές άσχημα, ότι είμαι προνομιούχος 
και έχω πλεονεκτήματα. Από την άλλη, είναι ευχής έργον ότι υπάρχουν 
στην Αθήνα περιοχές που έχουν πράσινο». 

Δουλέψατε πολλά χρόνια στη διαφήμιση, δημιουργώντας μάλιστα μια 
μεγάλη διαφημιστική εταιρία. Πώς προέκυψε αυτό;
Ν.Δ.: «Όταν γύρισα από τη Γερμανία δεν ήξερα τι να κάνω. Φιλοσοφία δεν 
ήθελα να διδάξω, για μια περίοδο έκανα τον ραδιο-σκηνοθέτη, έγραφα 
δοκίμια και μετά, μπήκα στη διαφήμιση. Μου έκανε κέφι να βρίσκω δη-
μιουργικές λύσεις σε προβλήματα. Σου λένε: "Έχω αυτό το προϊόν και δεν 
πουλάει. Τι να κάνω για να πουλήσει;" Έπρεπε, λοιπόν, να βρεις έναν τρόπο 
και να το παρουσιάσεις έτσι ώστε να πουλήσει. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον 
παιχνίδι με το οποίο μπορούσες να βγάλεις και χρήματα. Η εταιρία μου 
ήταν πολύ επιτυχημένη και κερδοφόρα. Ακόμη από αυτά τα χρήματα ζω. 
Την πούλησα γιατί είχα πει ότι θα κάτσω στη διαφήμιση 15 χρόνια. Έκα-
τσα 20 και δεν άντεχα άλλο. Μπορούσα πια να αφοσιωθώ στο γράψιμο. 
Τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά όχι γιατί σου επιτρέπουν να κάνεις ό,τι 
θέλεις, αλλά γιατί σου επιτρέπουν να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις».

Δεν μπορούσα να μη σας ρωτήσω για τον πόλεμο στην Ουκρανία και 
τις μέρες που ζούμε.
Ν.Δ.: «Απάνθρωπες. Είναι πολύ περίεργο που οι άνθρωποι δεν βάζουν 
μυαλό. Έχοντας ζήσει στην Κατοχή, αλλά και σε άλλες δυσάρεστες κα-
ταστάσεις, αισθανόμουν ευχάριστα για το γεγονός ότι υπήρχε κάποια 
αρμονία στη ζωή μας, κάποια ευαισθησία. Είχαμε αρχίσει να ασχο-
λούμαστε με λεπτά θέματα όπως το bullying, τα ζητήματα φύλου και 
ενσυναίσθησης και όλα αυτά μου έδειχναν ότι έχουμε ξεπεράσει τον 
πρωτογονισμό που οδήγησε στους μεγάλους πολέμους. Το γεγονός ότι 
αυτή τη στιγμή στην καρδιά της Ευρώπης υπάρχει ένας πόλεμος όπου 
σκοτώνονται χιλιάδες, γκρεμίζονται έργα ανθρώπων, καταστρέφονται 
καλλιέργειες μου φαίνεται σαν κακό όνειρο, σαν εφιάλτης. Βέβαια, αυ-
τός ο πόλεμος ετοιμαζόταν από καιρό. Ο Πούτιν είναι από αυτούς τους 
ηγέτες που με κάθε τρόπο θέλουν να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους.»
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Σ το Δήμο μας λει-
τουργεί μια κοι-
νωνική δομή για 
την καταπολέμη-

ση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 
Πρόκειται για το κοινωνικό 
παντοπωλείο που έχει σκο-
πό την προστασία και τη 
στήριξη ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού. Οι ωφελούμε-
νοι λαμβάνουν είδη πρώτης 
ανάγκης, ψυχοκοινωνική  και 
συμβουλευτική υποστήριξη.

Σήμερα θα μιλήσουμε με 
δύο εργαζόμενες αυτής 
της σημαντικής Δομής. 
Η Όλγα Μυλωνοπούλου 
εργάζεται ως κοινωνική 
λειτουργός και συντο-
νίστρια της Δομής από 
τον Ιανουάριο 2018 και η 

Δανάη Λιάκου ως βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό από τον  
Σεπτέμβριο 2017. 

Σπούδασα κοινωνική εργασία στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών και τώρα παρακολουθώ 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση και διαχείριση υπηρεσι-
ών υγείας και κοινωνικής φροντίδας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  
Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εργάζομαι με συμβάσεις από το 2013. 
 
Πόσο αναγκαία είναι η Δομή του κοινωνικού παντοπωλείου στο 
Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού;  
Το κοινωνικό παντοπωλείο λειτουργεί στο Δήμο μας με πρωτοβουλία του 
Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου από το 2013 με τη Μέριμνα του Δημότη. 
Από 25/9/2017 λειτουργεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Αττική 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η Δομή μας είναι αναγκαία στο Δήμο 
μας διότι η οικονομική και η υγειονομική κρίση που διανύουμε επηρέα-
σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Υποστηρίζουμε και συνανθρώπους μας 
που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πως θα κατέληγαν στο σημείο να 
χρήζουν υποστήριξης από τη Δομή μας και δυσκολεύονται πολύ να προ-
σαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα που βιώνουν. Από τον Σεπτέμβριο 
2017 μέχρι και σήμερα έχουμε εξυπηρετήσει 155 οικογένειες.  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού εί-
ναι ενεργό και φαίνεται πως λειτουργεί σωστά. Τι προϋποθέσεις 
υπάρχουν για αυτό το αποτέλεσμα;
Το κοινωνικό παντοπωλείο λειτουργεί σωστά διότι όλοι μαζί δουλεύουμε 
σαν ομάδα. Ο Αντιδήμαρχός μας κ. Χαράλαμπος Μπονάτσος μεριμνά για 
τη σωστή οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία της Δομής. Έχουμε μια εξαι-
ρετική Διευθύντρια, την κα Λεονταρίτη Αγγελική. Υπεύθυνος του έργου, 
με τον οποίο διεκπεραιώνουμε μαζί με αλληλοϋποστήριξη αρκετά αιτή-
ματα των ωφελουμένων, είναι ο κ. Τσιμογιάννης Παύλος Αναπληρωτής  
Προϊστάμενος και κοινωνικός λειτουργός. Επίσης, έχουμε μια εποικοδομη-
τική και σωστή συνεργασία με την κα Λιάκου Δανάη. 

Πόσο δύσκολο είναι να μαζευτούν τα είδη πρώτης ανάγκης και 
ποια είναι η προσφορά  των δημοτών, των εταιρειών και των το-
πικών καταστημάτων;
Με σωστή οργάνωση, ενημέρωση, προσέγγιση και ευαισθητοποίηση των 
εταιρειών είναι εφικτό να βρεθούν οι αναγκαίες χορηγίες και δωρεές.  

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, στους συμπολί-
τες μας, στα σχολεία του Δήμου μας και ιδίως στους μαθητές που με τις 
δράσεις τους στηρίζουν μακροχρόνια τη Δομή μας! Αυτό που επιθυμεί ο  
επιχειρηματίας και ο πολίτης είναι τη βοήθεια που προσφέρει να τη λαμβάνει  
συνάνθρωπός μας που αντιμετωπίζει αντικειμενικά οικονομικό πρόβλημα.

Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σας ως κοινω-
νική λειτουργός;
Η διαχείριση του άγχους, του συναισθηματικού πόνου, της θλίψης είναι  
δύσκολη και η παρέμβασή μου δύναται να γίνει σε πλαίσιο ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης και συμβουλευτικής. Αυτό που μου δίνει τη δύναμη να συνεχί-
σω είναι η αγάπη για το επάγγελμά μου και η εσωτερική ικανοποίηση που 
έχω όταν από κοινού μαζί με τον εξυπηρετούμενο, ξεπερνάμε τα εμπόδια και 
τις δυσκολίες. Το χαμόγελό του και η ανακούφισή του λειτουργεί για εμένα 
ως κινητήριος δύναμη για να συνεχίσω για ακόμη περισσότερα χαμόγελα...

Πώς μπορεί κάποιος να στηρίξει το Κοινωνικό Παντοπωλείο;
Δεχόμαστε είδη πρώτης ανάγκης από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από 
τις 9:00 π.μ. μέχρι και τις 17:00 μ.μ. στην οδό Παρίτση 101-103 στο Νέο  
Ψυχικό, στο ΚΕΠ Φιλοθέης στην Κύπρου 48, στα Δημοτικά Ιατρεία του  
Ψυχικού στην Στρατηγού Καλλάρη 13, στην Α΄ Πλατεία Ψυχικού (Blue Bell) 
στο ταχυδρομείο και στο Κιόσκι επί της οδού 25ης Μαρτίου 48 στο Νέο 
Ψυχικό (έναντι σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ). 

Συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας με τη Δανάη Λιάκου.
Σπούδασα «Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» στο Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2013 μέχρι και σήμερα εργάζομαι σε  
κοινωνικές δομές ως διοικητικός υπάλληλος. 

Θα μου περιγράψετε μια ημέρα σας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο;
Η προετοιμασία της επικείμενης διανομής είναι το βασικό μου μέλημα  
με όλα όσα περιλαμβάνονται σε αυτό. Σε συνεννόηση με την  
κα Μυλωνοπούλου Όλγα φροντίζω να κάνω παραγγελίες για τα προϊόντα  
που χρειαζόμαστε σε προμηθευτές, καθώς και σε μεγάλα σούπερ  
μάρκετ που μας στηρίζουν, έτσι ώστε να προετοιμάσω τα πακέτα εγκαίρως.  
Καταγράφω όλες τις χορηγίες και τις δωρεές που λαμβάνουμε με λεπτομέ-
ρεια, ενώ έχω τον έλεγχο και την εποπτεία της αποθήκης. Όλες οι ενέργειες 
καταγράφονται ηλεκτρονικά.

Τι είναι αυτό που απολαμβάνετε σε αυτό που κάνετε και ποια ήταν 
η στιγμή που θυμάστε πιο 
έντονα αυτά τα χρόνια;
Την ευγνωμοσύνη στα μάτια 
των ωφελούμενων και την 
αναγνώριση των κόπων και 
της αγωνίας μας να σμιλέ-
ψουμε τις γωνίες της ζοφερής  
εικόνας της καθημερινότητάς 
τους. Κάποτε κάποιος ωφε-
λούμενος μου είπε με βεβαιό-
τητα πως σπέρνουμε καλό και 
είναι αυτό που θα θερίσουμε. 

Ποιο είναι το πιο δύσκολο 
κομμάτι αυτής της δουλειάς; 
Η διαχείριση του ανθρώπινου 
πόνου και η επιτακτική ανάγκη 
για τη διακριτική παρουσία 
μας στην παροχή βοήθειας 
έτσι ώστε να μην νιώσει άβολα 
ο άνθρωπος που προστρέχει 
σε εμάς.

Εργαζόμενες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας

Όλγα Μυλωνοπούλου - Δανάη Λιάκου

Φωτογράφος: Γιάννης Βασταρδής

Συνέντευξη: Νικόλ Δημητρακοπούλου 
Ηθοποιός, Σκηνοθέτις, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού
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πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γ
ια 12η χρονιά πραγματοποιήθηκε αγώνας επίδειξης σκάκι 
Σιμουλτανέ στην Πλατεία Ελευθερίας Νέου Ψυχικού, την 
Κυριακή 5 Ιουνίου στις 17:30. Ο αγώνας συνδιοργανώ-
θηκε από την «Ακαδημία Σκάκι Νέου Ψυχικού», το Δήμο  

Φιλοθέης–Ψυχικού και τον ΟΚΑΠΑ. Οι νεαροί σκακιστές του Δήμου 
μας με ανυπομονησία περίμεναν τη διεξαγωγή της διοργάνωσης 
καθώς έχει αποτελέσει θεσμό την τελευταία δεκαετία! Τον αγώνα  
επίδειξης έδωσε o Κώστας Τσιάμης, FIDE Master και προπονητής 
#σκάκι της «Ακαδημίας Σκάκι Νέου Ψυχικού».
 
30 μικροί σκακιστές από σχολεία του Δήμου μας, καθώς και από  
την «Ακαδημία Σκάκι Νέου Ψυχικού» συμμετείχαν και αναμετρήθη-
καν με τον προπονητή τους. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, ο αγώνας  
διεξήχθη χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο Σιμουλτανέ  
παρευρέθηκε η Πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ κα Βυθούλκα, η οποία έκανε 
την πρώτη σκακιστική κίνηση και κήρυξε την έναρξη του αγώνα.  
Οι μικροί σκακιστές με συγκέντρωση, αγωνιστικότητα και χρησι-
μοποιώντας ως όπλο τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει κατά τη  
διάρκεια της χρονιάς, έπαιξαν πολύ αξιόλογες παρτίδες  
χωρίς ωστόσο να οδηγηθούν σε θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον  
προπονητή τους. Μεταξύ αυτών, εκείνοι που έπαιξαν τις 5 καλύτε-
ρες παρτίδες βραβεύτηκαν με μετάλλιο.

Οι φετινοί νικητές κατά σειρά είναι οι ακόλουθοι:
1.  Σερέτη Ιωάννα
2.  Θεοφανόπουλος Άρις
3.  Σερέτη Ελένη
4.  Κασιμάτης Γρηγόρης
5.  Πραπίδη Άρτεμις 

Αναμνηστικά διπλώματα δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες, 
οι οποίοι έδωσαν ραντεβού για την επόμενη σκακιστική διοργάνω-
ση, έχοντας συλλέξει πολύτιμη εμπειρία που θα τους βοηθήσει να 
πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα στους επόμενους αγώνες τους. 
Υπενθυμίζουμε σε όλους τους αθλητές μας ότι τα μαθήματα σκάκι 
συνεχίζονται φέτος μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ για τη νέα σχολική 
χρονιά θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου. 
 
Ευχόμαστε σε όλους τους μικρούς σκακιστές και στους γονείς τους 
Καλό Καλοκαίρι και Καλές Διακοπές!

Η Μάχη της Κρήτης: 81 χρόνια από το ηρωικό έπος

Ο
γδόντα ένα χρόνια συμπληρώθηκαν από την έναρξη της 
Μάχης της Κρήτης, ένα γεγονός ύψιστης συμβολικής 
σημασίας για τους απανταχού Κρήτες που βιώνουν τη 
συγκεκριμένη μέρα ως ημέρα ανάμνησης της επίθεσης 

έναντι των γερμανικών δυνάμεων. 

Η Μάχη της Κρήτης είναι ένα ιστορικό ορόσημο που δημιουργεί θαυ-
μασμό στη συλλογική συνείδηση για τη μαχητικότητα των Κρητικών, 
σε συνδυασμό με το πείσμα τους για την υπεράσπιση της πατρίδας.

Τους ήρωες αυτού του αγώνα για την ελευθερία τιμήσαμε ως  
Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού αρχικά με δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο 
Νέου Ψυχικού και στη συνέχεια, με αναφορά στα ιστορικά γεγονό-
τα της μάχης από τον κο Τσουλουβή. Επιπλέον, απολαύσαμε τη χο-
ρωδία και το χορευτικό του Συλλόγου Ο Μίνως: Σύλλογος Κρητών  
Φιλοθέης-Ψυχικού, καθώς και τη μαντινάδα από την κα Ελένη  
Δαμανάκη. Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός  
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κος Κωστής Χατζηδάκης και 
ο Δήμαρχός μας, Δημήτρης Γαλάνης.

Επιτυχημένο το 12ο Σιμουλτανέ Σκάκι 2022 του Δήμου μας
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παρακολούθησα με κατάνυξη και συγκίνηση τις 
εκδηλώσεις του Δήμου μας για τα 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ξύπνησε 
μέσα μου το μακρινό παρελθόν. Δεν άντεξα 

και δάκρυα με κατακλύζουν. Πήγα σε μια γωνιά, όχι 
από ντροπή, αλλά για να κλάψω ελεύθερα. Γύρισα ξανά 
στη θέση μου. Πώς να μην κλάψω όταν βλέπω ανάμεσά 
μας γνωστούς και φίλους μετά από πολλά χρόνια; Πώς 
να αντισταθώ στην ψυχική φόρτιση που με κατακλύζει 
και να μην κάνω μια νοερή 
αναφορά στη γειτονιά που 
γεννηθήκαμε, ανατραφή-
καμε και μεγαλώσαμε; 

Σ' αυτή τη φτωχογειτο-
νιά, έστω κι αν τώρα έχει  
αλλάξει όψη και ανθρώ-
πους. Στους παιδικούς μας 
φίλους, στις εφηβικές μας 
αγάπες, στις αλάνες που 
παίζαμε ποδόσφαιρο, στα 
αμπέλια που καρτερικά 
στήναμε ξόβεργες για τα 
σπουργίτια, στους μπα-
ξέδες με τους τσίγκινους 
τενεκέδες βαμμένους με 
ασβέστη και βέβαια, στη 
συγκλονιστική παράγκα με 
τη λαμαρίνα άστεγοι και με 
τους γύψινους τοίχους που 
λέγαμε Δημοτικό Σχολείο. 

Μια παράγκα όπου κάθε 
χαραμάδα μετέτρεπε τον 
δυνατό άνεμο που έμπαινε 
μέσα σε φως ιλαρόν, που 
κάθε τρύπα στη στέγη της 
μετέτρεπε τις στάλες της 
βροχής που πλημμύριζαν 
τις αίθουσες το χειμώνα σε 
ανέσπερο φως ουρανίου 
Πατρός.

Μια παράγκα που στεγάζει τα όνειρα των φτωχών  
γονιών μας, όπου ξεριζωμένοι από τη Μικρασία,  
πληγωμένοι από την πόρτα του Γερμανού κατακτητή 
και τραυματισμένοι από τον σπαραγμό του εμφυλίου,  
επιθυμούσαν και ονειρευόντουσαν να δουν τα παιδιά 
τους να μαθαίνουν γράμματα του «Θεού τα πράγματα».

Και απέναντι από αυτή την παράγκα μια εκκλησία, 
ο Άη Γιώργης, που αν τη βλέπαμε σήμερα θα την  
αποκαλούσαμε ένα μικρό ξωκλήσι μέσα στην πόλη.  
Δεν χώραγε πολλούς ανθρώπους, χώραγε όμως 
όλο το μεγαλείο της ανθρώπινης υπομονής και την  
απεραντοσύνη της ψυχής, μιας ψυχής που όλο αναζη-
τούσε.

Αναζητούσε την καθημερινή λύτρωση. Έτσι, οι ατέλειω-
τες μνήμες που έρχονται στη θύμησή μας κρατάνε την 
καρδιά μας σκλαβωμένη στα περασμένα. Είναι το πα-
ρόν που μας ξυπνάει το παρελθόν. Ένα παρόν, όμως, 
τόσο πολύ διαφορετικό από το χθες.

Πολλά σπίτια, πολλά αυτοκίνητα χωρίς αλάνες, χωρίς 
κινηματογράφους, χωρίς τα τέλεια του Τσιτσάνη, χωρίς 
το κλάμα του Καζαντζίδη, χωρίς τις μελωδίες του Θε-

οδωράκη και του Χατζηδά-
κη, χωρίς συναισθήματα, με 
σκληρό ανταγωνισμό για το 
μέγιστο κέρδος. 

Και πάλι, όμως, ξεπηδάει η 
ελπίδα.
Η ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο. Ένα αύριο που δίνει 
όραμα, όχι για να αποκτή-
σουμε περισσότερα αγαθά 
αλλά για να ανακτήσουμε 
την ανθρώπινη σκέψη και 
τον άνθρωπο. Τον άνθρω-
πο που δεν θα είναι δέσμιος 
της υλικής αφθονίας, αλλά 
υπηρέτης των ιδανικών και 
της αρετής. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να 
αποτίσω νοερά φόρο τιμής 
στους φωτισμένους δασκά-
λους μας που μέσα σ' αυτή 
τη φτωχική παράγκα, που τη 
λέγαμε σχολείο, μας μεταλα-
μπαδεύσαν τον πλούτο της 
γνώσης και το αγλάισμα του 
πνεύματος, που φώτισαν 
το δρόμο της ζωής μας με 
το ανεκτίμητο λυχνάρι της 
αλήθειας και όχι με τον προ-
βολέα του ψεύδους. Γιατί το 
λυχνάρι της αλήθειας και 

της υπομονής σε βγάζει από τα δύσβατα μονοπάτια και 
σε οδηγεί στην ανάταση της ψυχής, ενώ η προβολή του 
ψεύδους, που νομίζουμε ότι θα μας βγάλει στη λεωφόρο 
της αγαλλίασης και της υλικής ευφορίας, μας τυφλώνει 
και μας οδηγεί στο μαρασμό της καρδιάς.

Είναι αυτοί οι δάσκαλοι που μας έδειξαν το δρόμο της 
αρετής και της προόδου που οδηγεί πάντα σε νίκες. 
Κερδίσαμε σχεδόν όλοι μας μέχρι σήμερα τον αγώνα 
της ζωής, άλλος λιγότερο κι άλλος περισσότερο. 

Όμως, οι αγώνες δεν τελειώνουν ποτέ και σήμερα πρέ-
πει να αρχίσουμε μια καινούργια μάχη που θέλουμε να 
είναι κι αυτή νικηφόρα. Ας αποχαιρετήσουμε, λοιπόν, το 
παρελθόν και ας αναζητήσουμε ένα ευτυχισμένο μέλλον.

100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή 
Απέραντος... φόρος τιμής

του Θανάση Χανακούλα
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π | Δημοτικός Σύμβουλος Φιλοθέης–Ψυχικού | 

Αιρετός Εκπρόσωπος στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (3 τετραετίες) | Πρόεδρος Εργατικής Κατοικίας (1993-1999)
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Τ ο πρόγραμμα για την καταπολέμηση των κου-
νουπιών ξεκίνησε τον Απρίλιο με ειδικό εργολά-
βο, ο οποίος χρησιμοποιεί επίγεια συνεργεία για 
περιοδική παρακολούθηση των επιφανειακών 

υδάτινων επιφανειών και καταγραφή της εμφάνισης των 
προνυμφών κουνουπιών στις εστίες αναπαραγωγής τους, 
εκτελώντας τις απαραίτητες ψεκαστικές παρεμβάσεις. 

Φέτος οι δράσεις μας ενισχύθηκαν, με την τοποθέτηση 
ειδικών δικτυωτών φραγμών-εμποτισμένων με κουνου-
ποκτόνο σε διάφορα κλειστά σημεία του Ποδονίφτη, με 
σκοπό την αποφυγή εξόδου των κουνουπιών που ακο-
λουθούν τη ροή των υδάτων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλι-
ξη και παρακολουθείται από την υπηρεσία Πρασίνου και 
Περιβάλλοντος του Δήμου μας. Επίσης, ο Δήμος ψεκάζει 
τα φρεάτια που κρατούν νερό και τα πάρκα, όπου αυτό 
χρειάζεται. Στο σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθη-
σαν υπ' όψιν όλα τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα και 
διεθνείς πρακτικές καταπολέμησης.
 
Παράλληλα, όμως, χρειάζεται και η ενεργή συμβολή του 
συνόλου των δημοτών, οι οποίοι θα πρέπει: 

Να εξαλείψουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών 
από τους κήπους και τις βεράντες τους, προσέχοντας να 
μην υπάρχουν πουθενά στάσιμα νερά.

Να ποτίζουν μόνο όσο χρειάζεται και κατά προτίμηση 
πρωινές ώρες και όχι βράδυ.

Να συντονιστούν 
με τους γείτονές 
τους, ώστε να το 
κάνουν και αυτοί  
διότι τα κουνούπια 
μπορούν να διανύ-
σουν έως και 300 
μέτρα απόσταση.

Σας καλούμε, λοι-
πόν, όλους στην 
κοινή προσπάθεια 
κ α τ α π ολ έ μ η σ η ς 
των κουνουπιών!

Η εταιρεία που 
έχει αναλάβει την 
κ α τ α π ο λ έ μ η σ η 
των κουνουπιών 
στο Δήμο, μας επισκέπτεται δωρεάν —κατόπιν συνεννο-
ήσεως— προκειμένου να εντοπίσει τις τυχόν εστίες ανα-
παραγωγής κουνουπιών και να μας συμβουλεύσει ώστε 
να τις εξαλείψουμε, καθώς επίσης και να ψεκάσει —αν 
τυχόν χρειάζεται— με ειδική τιμή ανά τετραγωνικό μέ-
τρο ψεκασμού.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Τμήμα Πρασί-
νου και Περιβαλλοντικών Θεμάτων του Δήμου μας.
Τ.: 213-2014500.

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι διαδικτυακές  
συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση για την Υγεία του  
Στόματος στον Καρκίνο που διοργανώθηκαν από το Δήμο  
Φιλοθέης–Ψυχικού και το παράρτημα Φιλοθέης–Ψυχικού της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας-ΕΑΕ.

Στις συναντήσεις αυτές, ενημερώσαμε σχετικά με τις παρενέρ-
γειες της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας στον καρ-
κίνο κεφαλής, τραχήλου και στόματος. Στο τέλος της παρουσία-
σης, απαντήθηκαν ερωτήσεις από τους παρακολουθούντες και 
συμμετέχοντες για τα δικά τους προβλήματα κατά τη θεραπεία.

Σε επόμενες συζητήσεις θα μιλήσουμε για τα άτομα με καρκίνο 
μαστού, προστάτη, πνεύμονα και άλλους όγκους και τι πρέ-
πει να γνωρίζουμε για την προληπτική φροντίδα του στόμα-
τος. Θα αναφερθούμε στις ιδιαίτερες παρενέργειες στο στόμα 
που αναπτύσσονται στις αντικαρκινικές θεραπείες αυτών των 

όγκων όπως είναι οι βιολογικές θεραπείες, η ανοσοθεραπεία 
και τα φάρμακα για την οστεοπόρωση στον καρκίνο και στις 
οστικές μεταστάσεις.

Σε άλλη δράση θα διοργανωθεί η παροχή ιατρικών συμβουλών 
από απόσταση σε όσους συνδημότες μας έχουν ανάγκη.

Κύριε Δήμαρχε, κε Δημήτρη Γαλάνη, κα Αντιδήμαρχε Υγείας 
και Παιδείας, κα Αλίκη Γκιζελή, κα Πρόεδρε του Παραρτήμα-
τος ΕΑΕ, κα Αναστασία Αγγελάκη, σας είμαι ευγνώμων και σας 
ευχαριστώ για την πολύτιμη ευκαιρία να συμβάλω στη φροντί-
δα των ανθρώπων που ζουν με τον καρκίνο. Η συμμετοχή μου 
σε αυτή τη δράση για την προαγωγή της υγείας του στόματος 
στον καρκίνο είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά! Σας ευχαριστώ!

Καθηγήτρια Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη, 
Ογκοστοματολόγος Επιστημονική Υπεύθυνη CureCance

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο μας

Επιστολές Δημοτών Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργικές σας σκέψεις. 
Στείλτε την επιστολή σας στο psychiko@otenet.gr

Ο Δήμος μας αποχαιρέτησε την άξια υπάλληλό του Άννα 
Ζαφειροπούλου, Προΐσταμένη Τμήματος Προσωπικού.  
Η ακούραστη και πάντα ευγενής Άννα Ζαφειροπούλου δεν 
είναι πλέον κοντά μας.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης στο Δημοτικό Συμβούλιο 
εξέφρασε τη λύπη του για το χαμό μιας άξιας υπαλλήλου 
που εργάστηκε επί σειρά ετών —και μέχρι την τελευταία 

στιγμή— για το Δήμο μας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγο-
νός ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος την είχε επιλέξει προσωπικά 
ως την πρώτη υπάλληλο που έδωσε συνέντευξη εδώ στο 
περιοδικό μας το 2020 ως υπόδειγμα εργατικότητας και 
ευπρέπειας.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.

Αποχαιρετισμός στην Άννα Ζαφειροπούλου
Προΐσταμένη Τμήματος Προσωπικού
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ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΑΞΈΙΣ

Νίκος Κανελλάκης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών 
Τηλέφωνο: 6936-724560

email: endipol2019@gmail.com

Μ ε την έναρξη της τρέχουσας δη-
μοτικής περιόδου, η Περιφέρεια 

Αττικής αποξήλωσε τις παράνομες 
διαφημιστικές πινακίδες και πανό επί 
των κεντρικών αρτηριών της αρμοδι-
ότητάς της. Ο Δήμος μας συνέδραμε 

στο έργο αυτό. Στο ΔΣ που ακολούθησε χαιρε-
τίσαμε αυτή την ενέργεια και επαναλάβαμε για 
μια ακόμη φορά την ανάγκη της άμεσης απο-
μάκρυνσης των παράνομων διαφημιστικών 
πινακίδων και πανό σε οδούς του προαστίου 
και κυρίως στην 25ης Μαρτίου. Η ασφάλεια, η 
κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, η παρεμπό-
διση της ορατότητας, η αισθητική, η αλλοίω-
ση της φυσιογνωμίας του Δήμου είναι οι λόγοι 
που επιβάλλουν άμεση αποξήλωση αυτών. Το 
νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφέστατο. Η εφαρ-
μογή του είναι ευθύνη του Δήμου. Έχουμε θέ-
σει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα και 
στη σημερινή και στην προηγούμενη Δημοτική 
Αρχή. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης αδράνεια. 
Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όπως μας είχε 
ενημερώσει μετά από σχεδόν μια δεκαετία, 
απλώς είχε εκδώσει πρωτόκολλα κατεδάφισης 
και είχε προγραμματίσει με εργολαβία (προς 
τη λήξη της δεύτερης θητείας της) την αφαίρε-
σή τους. Ο νυν Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι 
είναι γνώστης του θέματος και συμφωνεί μαζί 
μας, αλλά λόγω πανδημίας το άφησε πιο πίσω 
δεδομένων άλλων προτεραιοτήτων αλλά και 
για να δουλέψουν (;;;) τα καταστήματα που εί-
χαν πληγεί λόγω Covid-19. Τέλος, για δεύτερη 
φορά και μάλιστα παραμονές της Εθνικής μας 
επετείου τοποθετήθηκε διαφημιστικό πανό 
μεταξύ του ιστού της Ελληνικής Σημαίας και 

Νίκος Κανελλάκης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών 
Τηλέφωνο: 6936-724560

email: endipol2019@gmail.com

Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες: 
Αποξήλωση τώρα!

της Σημαίας της ΕΕ στο Blue Bell. Απαράδε-
κτο! Δυστυχώς, δίνεται η αίσθηση ότι ο καθέ-
νας κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει και όπως θέλει. 
Επειδή η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα, 
επειδή ο σεβασμός στη νομιμότητα πρέπει να 
είναι πρώτη μας προτεραιότητα, καλούμε τη 
Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στην 
αφαίρεση όλων των παράνομων διαφημιστι-
κών πινακίδων και πανό.

Πρότεινε λύσεις, γνώση και τεχνογνωσία που 
απέκτησε από την πολύχρονη εμπειρία της 
στην άπειρη διοίκηση του Δήμου, αλλά και κα-
λόπιστη κριτική. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω! 
Τα ώτα της Δημοτικής Αρχής κώφευαν!
Λες και είχαν εμπειρία και ήξεραν.

Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι σκληρή 
και δεν επιτρέπει πλέον ίχνος ανοχής από την 
πλευρά μας. Η παρατεταμένη περίοδος χάρι-
τος τελείωσε, όπως και οι δικαιολογίες της. Η 
«Συμμαχία Πολιτών», πιστή στο καθήκον της 
να προασπίζεται τα συμφέροντα του Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού και των Δημοτών, θα συνε-
χίσει να προτείνει λύσεις, αλλά πλέον η κριτι-
κή θα είναι σοβαρή, αλλά και αμείλικτη όπου 
χρειάζεται.

Ας αναλογιστούμε τι έκανε ως τώρα η Δη-
μοτική Αρχή κι ας ευχηθούμε τον υπόλοιπο 
χρόνο της θητείας της να καταφέρει να αντα-
ποκριθεί όσο μπορεί στις ανάγκες του Δήμου. 
Ενός Δήμου που είχε μάθει αλλιώς επί δεκα-
ετίες τώρα.

Παντελής Ξυριδάκης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Συμμαχία Πολιτών 
π. Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού 

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

Μάιος 2019: Η Δημοτική Παράταξη 
ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ έλαβε την 

εντολή από τους συμπολίτες μας να 
αναλάβει τη Διοίκηση του Δήμου Φιλο-
θέης-Ψυχικού. Σεπτέμβριος 2019: Η συ-
γκεκριμένη παράταξη ανέλαβε και επί-
σημα τα καθήκοντά της. Ιούνιος 2022: 
Είκοσι πέντε μήνες μετά, ο απολογισμός 
του έργου της Δημοτικής Αρχής στα με-
γάλα αλλά και στα μικρά προβλήματα 
του Δήμου μας είναι μικρός, πικρός, αν 
όχι οδυνηρός, διαπιστώνοντας πόσο 
ανεπαρκής αποδείχτηκε. Ας αναλογι-

στούμε τι έκανε η Δημοτική Αρχή για την αντι-
μετώπιση της μάστιγας του κορονοϊού και της 
κακοκαιρίας που έθεσαν σε κίνδυνο το Δήμο 
και τους συμπολίτες μας. Απείχε από οποιαδή-
ποτε πρωτοβουλία και μετά, έτρεχε να μαζέψει 
τα αμάζευτα. Τι έκανε για την καθημερινότητα 
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δή-
μου Φιλοθέης-Ψυχικού, για τον αθλητισμό και 
τον πολιτισμό; Περιέκοψε προγράμματα και 
εκδηλώσεις ουσίας, διέκοψε την ενημέρωση 
των κατοίκων μέσω του ΕΝ ΔΗΜΩ και υποβί-
βασε το ΠΑΡΑΘΥΡΟ από περιοδικό σε λεύκω-
μα φωτογραφιών. Τι έκανε για τους εργαζόμε-
νους που όλη αυτή την περίοδο εργάστηκαν 
με αυταπάρνηση για να ανταποκριθούν στις 
έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν; Τους άφη-
σε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμέ-
νους στην απειλή του κορονοϊού. Τι έκανε για 
τη βελτίωση των υποδομών, της καθαριότη-
τας και για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσε-
ων; Τίποτα. Ή σχεδόν τίποτα.

Ουραγός στην απορρόφηση κονδυλίων από 
το κράτος σε όλη την Αττική. Το μόνο που 
έκανε ήταν να εισπράξει τις χρηματοδοτήσεις 
που είχε ήδη εξασφαλίσει και δρομολογήσει η 
προκάτοχος Δημοτική Αρχή και να φέρει εις 
πέρας κάποια από τα πολλά δρομολογημένα 
έργα από την προηγούμενη Διοίκηση Ξυριδά-
κη και να φωτογραφίζεται θριαμβολογώντας 
για δήθεν νέα επιτεύγματά της. 

Ως τώρα η Δημοτική Παράταξη «Συμμαχία Πο-
λιτών» από τη θέση της Αντιπολίτευσης πρό-
σφερε σε κάθε περίπτωση αρωγή στις προ-
σπάθειες της Δημοτικής Αρχής, αποφεύγοντας 
συνειδητά να γίνει αφοριστική και πιεστική 
αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα της εποχής. 
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ΔΉΜΑΡΧΈΙΟ 
ΦΙΛΟΘΈΉΣ–ΨΥΧΙΚΟΥ

(Μαραθωνοδρόμου 95, 15452 Ψυχικό,
τηλ.: 213-2014700, fax: 210-6722934)

Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 213-2014705, 746 

Fax Δημάρχου: 210-6726081
E-mail: d.galanis@0177.syzefxis.gov.gr

dimarxos@0177.syzefxis.gov.gr

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλ.: 213-2014744, 743, 708

E-mail: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Γενική Γραμματέας Δήμου
Τηλ.: 213-2014723

E-mail: a.avouri@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Δημοτικής 
Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού

Τηλ.: 213-2014750
E-mail: e.zeppou@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Τηλ.: 213-2014727

E-mail: m.melissourgou@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Δημοτολόγιου
Τηλ.: 213-2014738

E-mail: g.sannis@0177.syzefxis.gov.gr
dimotologio@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Ψυχικού
Τηλ.: 213-2014702

E-mail: liksiarxeiop@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο
Τηλ.: 213-2014765, 213-2014737

E-mail: protokolo@0177.syzefxis.gov.gr

Δημοτική Αστυνομία
Τηλ.: 213-2014773, 798

ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΚΤΉΡΙΟ ΦΙΛΟΘΈΉΣ
(Καλλιγά 31, 15237 Φιλοθέη,

Τηλ.: 213-2014500)

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης
Τηλ.: 213-2014501 

E-mail: n.zervos@0177.syzefxis.gov.gr

Αντιδήμαρχος Πρασίνου 
και Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Τηλ.: 213-2014503
E-mail: d.fotiadis@0177.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου
Τηλ.: 213-2014506

E-mail: m.xatzakis@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τηλ.: 213-2014500

E-mail: m.zika@0177.syzefxis.gov.gr

Έπόπτης Καθαριότητας Δημ. Κοιν. Ψυχικού
Τηλ.: 210-6812987

Κουλουμέντας Ηλίας

Έπόπτης Καθαριότητας 
Δημ. Κοιν. Φιλοθέης

Τηλ.: 210-6812987
Τζάμος Χρήστος

Έπόπτης Καθαριότητας 
Δημ. Κοιν. Ν. Ψυχικού

Τηλ.: 210-6776043, 210-6774299
Πράσινος Νικόλαος

Γραμματεία Υπηρεσίας Πρασίνου
Τηλ.: 213-2014516

E-mail: d.leontaritis@0177.syzefxis.gov.gr
Ληξίαρχος Φιλοθέης

Τηλ.: 213-2014510, fax 213-2014525
E-mail: liksiarxeiof@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο
Τηλ.: 213-2014759

E-mail: dioik@0177.syzefxis.gov.gr
Προϊστάμενος Δημοτολόγιου

Τηλ.: 213-2014500

ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΚΤΉΡΙΟ 
ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

(Τερτσέτη 44, 15451 Νέο Ψυχικό,
τηλ.: 213-2014600)

Αντιδήμαρχος θεμάτων Δομημένου 
Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης

Τηλ.: 213-2014601
g.papachronis@0177.syzefxis.gov.gr
Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τηλ.: 213-2014601

ch.bonatsos@0177.syzefxis.gov.gr
Αντιδήμαρχος Θεμάτων Προστασίας 
και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 

Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Τηλ.: 210-6773474

E-mail: a.gizeli@0177.syzefxis.gov.gr
Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

Τηλ.: 213-2014640, 605
E-mail: k.tokatoglou@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης 
Τηλ.: 213-2014639, 604

E-mail: m.tzanetaki@0177.syzefxis.gov.gr, 
c.papadopoulou@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας
Τηλ.: 213-2014641, 650, 600

E-mail: a.leontariti@0177.syzefxis.gov.gr, 
pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Άσκησης 
Κοινωνικής Πολιτικής

Τηλ.: 213-2014600
E-mail: p.tsimogianis@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, διά βίου 
μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τηλ.: 213-2014673
E-mail: m.gliatis@0177.syzefxis.gov.gr

Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων
Τηλ.: 213-2014627, 628

E-mail: katastimata@0177.syzefxis.gov.gr
Ληξίαρχος Νέου Ψυχικού

Τηλ.: 213-2014601
E-mail: liksiarxeionp@0177.syzefxis.gov.gr

Πρωτόκολλο
Τηλ.: 213-2014605

ΚΈΝΤΡΑ 
ΈΞΥΠΉΡΈΤΉΣΉΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΈΠ Φιλοθέης
Κύπρου 48, Φιλοθέη,
τηλ.: 213-2048130 και 

210-6897114, 117, 118, 119, 156, 159
E-mail: d.filotheis-attikis@kep.gov.gr

ΚΈΠ Ψυχικού
Γράμμου 2, Ψυχικό,

τηλ.: 213-2029600 και 
210-6753466 έως 468

E-mail: d.psyhikou@kep.gov.gr
ΚΈΠ Νέου Ψυχικού

Τερτσέτη 41, Νέο Ψυχικό,
τηλ.: 213-2055900 και 

210-6727111, 132
E-mail: d.neoupsyhikou@kep.gov.gr

ΔΉΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΈΙΑ
Δημοτικό Ιατρείο Νέου Ψυχικού

Τερτσέτη 51, Νέο Ψυχικό
Τηλέφωνο για ραντεβού 210-6744122

Δημοτικό Ιατρείο Ψυχικού
Στρατηγού Καλλάρη 13, Ψυχικό

Τηλέφωνο για ραντεβού 210-6773484

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

Ο.Κ.Α.Π.Α. 
Βεκιαρέλη 11, 15237 Φιλοθέη,

τηλ.: 213-2014639, 604
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου Γραφείο ΔΉ.Κ.Έ.ΦΙ.Ψ. 
Βεκιαρέλη 11, 15237 Φιλοθέη,

τηλ.: 210-682221

ΚΈΝΤΡΑ ΑΘΛΉΣΉΣ
Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού

Ρ. Φεραίου και Μπουμπουλίνας, 
τηλ.: 210-6728043

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΈΝΤΡΑ
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου

Δροσίνη και Δρόση, Ψυχικό, 
τηλ.: 210-6745135, 210-6746645

Κέντρο Έικαστικών Τεχνών «Γ. Καρύδης»
Αριάδνης και Νιόβης 13, Φιλοθέη, 

τηλ.: 210-6749860
Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Αγ. Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών, 
Νέο Ψυχικό, τηλ: 210-6749137
Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα

Κοκκώνη 15, Ψυχικό, τηλ.: 210-6717097

ΔΉΜΟΤΙΚΈΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΈΣ
Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Στρ. Καλλάρη 13, Ψυχικό, τηλ.: 210-6724307
Παράρτημα Νέου Ψυχικού 

25ης Μαρτίου 19, Νέο Ψυχικό, 
τηλ.: 210-6725690

Ψηφιακές Υπηρεσίες 
https://philothei-psychiko.gov.gr/digital_certificates
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