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Η ίδρυση της Πολεοδομίας στο Δήμο μας απο-
τελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της Δη-
μοτικής Αρχής. Ειδικά για τη διαφύλαξη της 
φυσιογνωμίας του Προαστίου. Αυτό αποδεί-

χθηκε πρόσφατα στο πολύ σημαντικό θέμα της εφαρ-
μογής —ή μη— των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού (Ν. 4067/2013), οι οποίες έρχονται σε ευ-
θεία αντίθεση με τους ειδικούς θεσμοθετημένους κανό-
νες δικαίου αναφορικά με την προσαύξηση του ύψους 
και του συντελεστή δόμησης στις Οικοδομικές Άδειες 
εντός των διοικητικών ορίων μας.

Ένα δύσκολο θέμα δεδομένου ότι οι όροι δόμησης σύμ-
φωνα με τον Ν.Ο.Κ. δημιουργούν ομιχλώδες τοπίο σχε-
τικά με το αν κατισχύουν οι Γενικοί ή προγενέστεροι Ει-
δικοί Όροι. Συγκεκριμένα, τόσο στο Ψυχικό όσο και στη 
Φιλοθέη καθορίζονται από ειδικά Προεδρικά Διατάγμα-
τα, δηλαδή θεσμοθετημένους κανόνες ιδιωτικής πολεο-
δόμησης με ειδικούς όρους, όπως ισχύουν σήμερα. Ενώ 
αντίστοιχα και για το Νέο Ψυχικό έχουν καθοριστεί από 
το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, αλλά και το ΓΠΣ.

Εδώ φαίνεται πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι κα-
ταφέραμε να φέρουμε την Πολεοδομία στο Δήμο μας 
και μάλιστα γρηγορότερα από την καταλυτική προθε-
σμία που όριζε ο Νόμος και παρά τα μεγάλα προβλήμα-
τα και προσκόμματα που αντιμετωπίσαμε. Ήταν μια γεν-
ναία απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν έτυχε 
στήριξης από την Αντιπολίτευση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει εντολή 
στην Πολεοδομία του Δήμου να μην εφαρμόζει τις δι-
ατάξεις του Ν.Ο.Κ., οι οποίες αλλάζουν τους θεσμοθε-

τημένους ανά Κοινότητα όρους δόμησης για τα ακίνητα 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλοθέης–Ψυ-
χικού, καθώς η εφαρμογή τους θα επιβάρυνε το οικιστι-
κό περιβάλλον, θα αλλοίωνε τη φυσιογνωμία του Προα-
στίου και θα επιβάρυνε τις υποδομές διαβίωσης και την 
ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Πρόσφατα εκδόθηκαν δύο δικαστικές αποφάσεις του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αρ. 2026 και 2028/2022) 
σε προσφυγές κατοίκων της Αθήνας που έκριναν ότι οι 
διατάξεις των εν ισχύ διαταγμάτων είναι ισχυρότερες 
από εκείνες του εκάστοτε (Ν.Ο.Κ.) οικοδομικού κανονι-
σμού που είναι γενικός κανόνας!

Είναι δε η πρώτη απόφαση που εκδίδεται από Δημοτικό 
Συμβούλιο σε όλη τη Χώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα!

Μετά την παρεμπόδιση επαγγελματικών δραστηριοτή-
των στην περιοχή του Ψυχικού, μετά τη δικαστική μας 
νίκη για τα οικόπεδα του Κέκροπα, μετά την αναβάθμι-
ση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας, η συγκε-
κριμένη απόφαση δείχνει την ισχυρή βούληση και απο-
φασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής να προστατεύσει 
τη φυσιογνωμία του Προαστίου μας και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων του.

Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλές 
γιορτές, με υγεία και προκοπή στις οικογένειές σας! Το 
νέο έτος να φέρει στις ζωές αλλά και στις καρδιές μας 
φως, χαρά και αισιοδοξία!

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού

Πώς ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού πρώτος 
σε όλη την Ελλάδα προασπίζει τη φυσιογνωμία του!
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Ελένη Ζέππου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής 

Διακυβέρνησης και 
Προγραμματισμού

Οι Αντιδήμαρχοι απευθύνονται στους δημότες μας

Μίνα Μεταξίδη Μελισσουργού 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Δημήτρης Φωτιάδης
Αντιδήμαρχος Πρασίνου και 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Με την υποχώρηση της πανδημίας, παρατηρείται στο Δήμο μας 
έκρηξη ανέγερσης οικοδομών, οι ιδιοκτήτες των οποίων επωφε-
λούμενοι από τις προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού 
(Ν.Ο.Κ., Ν. 4759/2020), επιλέγουν να κατασκευάσουν πράσινα δώ-

ματα, ενεργειακά κτήρια, και θέσεις στάθμευσης στο ισόγειο, λαμβάνοντας 
ως επιβράβευση τη δυνατότητα προσαύξησης του ύψους και του συντε-
λεστή δόμησης παρά το γεγονός ότι και στα τρία Προάστια που συναπο-
τελούν το Δήμο μας ισχύουν ρυθμίσεις που αποτελούν κανόνες δημοσίας 
τάξεως και αποσκοπούν στην προστασία τους ειδικώς σε ό,τι αφορά στον 
συντελεστή δομήσεως, στο ποσοστό κάλυψης, στο ύψος και στον ανώτατο 
αριθμό ορόφων. Εκτός από τα παραπάνω, χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ των 
εργολάβων επιτρέπουν τη μη προσμέτρηση στο συντελεστή δομήσεως των 
εσωτερικών παταριών και των κλειστών εξωστών (έρκερ) και παράνομες 
εκσκαφές και επιχωματώσεις των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων. Οι ευ-
νοϊκές για τους εργολάβους, καταστροφικές όμως για το Δήμο μας διατάξεις 
του Ν.Ο.Κ., αποσκοπούν στη βελτίωση των πυκνοδομημένων και υποβαθ-
μισμένων περιοχών και συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής τους στις 
οικοδομές που ανεγείρονται στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας που δεν εί-
ναι ούτε πυκνοδομημένος ούτε υποβαθμισμένος και δεν προσδοκά όφελος 
από τα πράσινα δώματα. Ως Δημοτική Αρχή, με σκοπό να προστατεύσουμε 
τη φυσιογνωμία των τριών Προαστίων μας, εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και αυτό αποφάσισε ομοφώνως την έκδοση εγκυκλίου προς την 
υπαγόμενη στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Υ.ΔΟΜ. Φιλοθέης–
Ψυχικού, προκειμένου να εφαρμόζει αποκλειστικώς και μόνο τους ειδικούς 
όρους δομήσεως που ισχύουν στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας 
και όχι τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. που τους αντιστρατεύονται ευθέως. Ο Δήμος 
μας έχει προσβάλει δικαστικά περί τις 20 τέτοιες άδειες.

Το 2010 οι Πολεοδομικές αρμοδιότητες (έκ-
δοση αδειών, έλεγχοι και επιβολή προστί-
μων για αυθαιρεσίες) μεταφέρθηκαν στους 
Δήμους. Έκτοτε ο Δήμος μας όφειλε να έχει 
ιδρύσει Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Ο Δή-
μος πριν 1,5 χρόνο με σκοπό τη συμμόρφωσή 
του στην απαίτηση του νομοθέτη συνέπραξε 
με το Δήμο Παπάγου–Χολαργού, με τον οποίο 
δημιούργησαν από κοινού Αναπτυξιακή Εται-
ρεία μέσω της οποίας προσέλαβαν μηχανι-
κούς όλων των ειδικοτήτων και κατόρθωσαν 
να έχουν σήμερα σε πλήρη λειτουργία ο κα-
θένας τη δική του Υ.ΔΟΜ.

Η νεοσύστατη Υ.ΔΟ.Μ του Δήμου μας από τον 
Ιούλιο που άρχισε να λειτουργεί μέχρι σήμε-
ρα έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, καθόσον 
έχει απαντήσει σε εκατοντάδες αιτήματα εν-

Γιώργος Παπαχρόνης 
Αντιδήμαρχος 

Θεμάτων Δομημένου 
Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης 

και Πολιτικής Προστασίας

διαφερομένων για τη χορήγηση χρήσεων γης 
και όρων δομήσεως, έχει ελέγξει φακέλους 
150 περίπου αδειών, έχει κάνει 6 αυτοψί-
ες κατόπιν καταγγελιών, έχει ολοκληρώσει 
2 γεωμετρικές μεταβολές στη Φιλοθέη, από 
τις οποίες ο Δήμος μας έχει όφελος σε κοι-
νόχρηστους χώρους, έχει επιβάλει πρόστιμα, 
έχει εκδώσει αποφάσεις διακοπής εργασιών 
κλπ. Η λειτουργία της ήταν αναπόδραστη 
ανάγκη, όχι μόνο προκειμένου να εκπληρωθεί 
η απαίτηση του νόμου, αλλά και προκειμένου 
να αναλάβει την προστασία της κηπούπολης.

Το πολιτικό κόστος ουδέποτε θα μπορούσε 
να αναχαιτίσει την αποφασιστικότητα της 
Δημοτικής Αρχής στο θέμα αυτό, που προχώ-
ρησε παρά την αρνητική στάση της αντιπολί-
τευσης, η οποία καταψήφισε την ίδρυσή της!

Μετά από μεγάλη καθυστέ-
ρηση λόγω της αδυναμίας 
της προηγούμενης Δημο-
τικής Αρχής να ιδρύσει και 
λειτουργήσει Πολεοδομία 
στο Δήμο μας και μετά από  
πολλές αναβολές, επιτέλους 

η Δημοτική Αρχή Γαλάνη κατάφερε να πάρει 
έγκριση λειτουργίας Υπηρεσίας Δόμησης-ΥΔΟΜ 
(πρώην Πολεοδομία) στο Δήμο μας. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για το Δήμο 
μας και τις 3  Κοινότητες! Η ζωή μας πλέον διευ-
κολύνεται στην καθημερινή μας λειτουργία μέσα 
στο δομημένο και αδόμητο περιβάλλον που μας 
περιβάλλει. 

Προσωπικά, ως πολιτικός μηχανικός και εκπρό-
σωπος των Δημοτών επί 36 χρόνια, ως Δημοτικός 
Σύμβουλος Νέου Ψυχικού και του ενιαίου Δήμου 
Φιλοθέης–Ψυχικού, ήμουν πάντα υπέρμαχος της 
λειτουργίας δημοτικής πολεοδομικής υπηρεσίας, 
παρότι πολλοί Δήμαρχοι δεν ήθελαν τη λειτουρ-
γία της υπηρεσίας υπό την ευθύνη του Δήμου 
φοβούμενοι το πολιτικό κόστος των αποφάσε-
ών της. Τα οφέλη από τη λειτουργία της ΥΔΟΜ 
στο Δήμο μας θα είναι πολλά διότι φέρνει στα 
χέρια του Δήμου την τήρηση της νομιμότητας 
της υπάρχουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και 
έτσι, μεγιστοποιεί το δημοτικό κοινωνικό όφελος.

Ήδη με την έναρξη λειτουργίας της, η ΥΔΟΜ βρέ-

Δημήτρης Φωτιάδης
Αντιδήμαρχος Πρασίνου και 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων

θηκε μπροστά σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω 
εφαρμογής των διατάξεων του Νέου Οικοδο-
μικού Κανονισμού και των τροποποιήσεων του 
Νόμου 4759/2020, στο σημείο εκείνο των άρ-
θρων που προβλέπουν προσαύξηση του ύψους 
και του συντελεστή δόμησης και στις τρεις Κοι-
νότητες του Δήμου μας, παρότι ισχύουν ειδικό-
τεροι όροι μέσα από τα υπάρχοντα Προεδρικά 
Διατάγματα και Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. 

Επειδή η υπηρεσία αυτή ιεραρχικά υπάγεται 
στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο 
τελευταίο Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του 
Δημάρχου, αποφασίστηκε η Υπηρεσία αυτή κατά 
την έκδοση οικοδομικών αδειών να εφαρμόζει 
ΜΟΝΟ τους ειδικούς όρους δόμησης των εκά-
στοτε Δημοτικών μας Κοινοτήτων Φιλοθέης και 
όχι τις σχετικές διατάξεις του Ν.Ο.Κ. που από την 
«πίσω πόρτα» καταστρατηγούν στο Δήμο μας τα 
ύψη και το συντελεστή δόμησης.

Μια γενναία πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου 
που, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, κινήθηκε στη 
σωστή περιβαλλοντικά κατεύθυνση.
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Γ εννήθηκα και μεγάλωσα στο Ψυχικό —τέταρτη γενιά 
κατοίκων του Ψυχικού. Είμαι 32 ετών, έγγαμη και μητέ-
ρα ενός κοριτσιού τεσσάρων ετών. Αποφοίτησα από τη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας, έλαβα δύο 

μεταπτυχιακούς τίτλους από τη Νομική Αθηνών στο Ποινικό 
Δίκαιο και στην Εγκληματολογία, ενώ πλέον είμαι Υποψήφια 
Διδάκτορας Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
Μιλάω αγγλικά και γερμανικά. Είμαι Δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω και από το 2015 διατηρώ Δικηγορικό Γραφείο στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Παράλληλα, είμαι Αν. Καθηγήτρια Ποινικού 
Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
καθηγήτρια Νομικών μαθημάτων στα Εκπαιδευτήρια Γιαννό-
πουλου. Επίσης, έχω πολλές δημοσιεύσεις σε έγκριτα Νομικά 
Περιοδικά, ενώ συμμετείχα ως εισηγήτρια σε πολλές εκδηλώ-
σεις με θέμα την εγκληματικότητα και την ενδοοικογενειακή 
βία. Το 2019 μετείχα για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές για το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψυχικού με το Προάστιο 
Πρότυπο του Δημήτρη Γαλάνη και εκλέχθηκα δεύτερη σε ψή-
φους από το συνδυασμό. Από το 2019 έως και το 2021, ήμουν 
Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Κοινότητας Ψυχικού.

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού κ. Δημήτρης Γαλάνης με αγκά-
λιασε από την πρώτη στιγμή και η πόρτα του ήταν πάντα ανοι-
κτή. Με εμπιστεύτηκε στα πρώτα βήματα της αυτοδιοικητικής 
μου πορείας, προτείνοντάς με για την προεδρία της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, θέση η 
οποία μου επέτρεψε να έχω άποψη όχι μόνο για τα προβλήμα-
τα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα, αλλά μέσω της επι-
κοινωνίας με γονείς και εκπαιδευτικούς και για τα θέματα που 
απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου. Στο διάστημα της διε-
τούς προεδρίας μου, ως Σχολική Επιτροπή λάβαμε 347 Αποφά-
σεις για την αναβάθμιση κτηρίων, υποδομών, αύλειων χώρων, 
εργαστηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αγορά υλικών κλπ. 
των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, τις 
οποίες όλες έχω δημοσιεύσει στη Διαύγεια.

Θεωρώ ότι είμαι μέλος μιας πολύ δυνατής ομάδας, με επικε-
φαλής έναν άνθρωπο που έχει δείξει έμπρακτα και αποτελε-
σματικά το ενδιαφέρον του σε όσα θέματα προκύπτουν. Χωρίς 
καμία διάθεση αυτοπροβολής και χωρίς να είμαι επαγγελματί-
ας της πολιτικής, έχω τη διάθεση να εργαστώ ώστε τα παιδιά 
μας να μεγαλώσουν σε ένα καλύτερο Προάστιο από αυτό, στο 
οποίο μεγάλωσε η δική μου γενιά. Στόχος μου είναι να μην πε-
ριχαρακώσουμε την ευδαιμονία μας στα στενά όρια της οικίας 
μας, αλλά να την κάνουμε κτήμα όλων μας, φροντίζοντας τα 
πεζοδρόμιά μας και τους κοινόχρηστους χώρους, συνεισφέρο-
ντας στη σωστή αποκομιδή των οικιακών και φυτικών απορ-
ριμμάτων, στην ανακύκλωση και στη γενικότερη μέριμνα σχε-
τικά με τα οικόσιτα ζώα μας.

Κλείνοντας, θέλω να σας 
παρακαλέσω να μου με-
ταφέρετε άμεσα τυχόν 
προβλήματα που παρου-
σιάζονται στην Κοινότη-
τα Ψυχικού, καθώς και 
ιδέες που θα βοηθήσουν 
στην περαιτέρω αναβάθ-
μιση της περιοχής μας. 
Χωρίς διαχωρισμούς, 
χωρίς κομματικές ή άλ-
λου είδους ταυτότητες 
δηλώνουμε όλες και όλοι 
παρούσες και παρόντες 
για ένα ακόμα καλύτερο 
Ψυχικό.

Σας ευχαριστώ 
εκ των προτέρων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6948261196 - 2106773474

Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) Μαλάμη
Πρόεδρος Κοινότητας Ψυχικού

Γ εννήθηκα και μεγάλωσα στη Φιλοθέη. Είμαι 51 ετών, 
έγγαμος, με δύο παιδιά, τον Γιάννη 15 ετών και την 
Έλενα 13 ετών. Οι σπουδές μου είναι σε διαφορετικά 
αλλά συμπληρωματικά γνωστικά πεδία. Κατέχω δί-

πλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και διαθέτω πιστοποιήσεις 
στις Διαπραγματεύσεις, στις Εκτιμήσεις Ακινήτων και στη Δια- 
χείριση Ακινήτων. Έχω σπουδάσει, επίσης, Κοινωνικές Επιστή-
μες με προσανατολισμό στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνι-
κή Πολιτική στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Επίσης, 
έχω πολυετή εμπειρία στους τομείς του Τουρισμού και των 
Τηλεπικοινωνιών. Τα τελευταία 14 χρόνια δραστηριοποιούμαι 
στο Real Estate ως ανεξάρτητος Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων.

Ο εθελοντισμός και η ενασχόλησή μου με τα κοινά με έφεραν 
κοντά στα σχολεία της Κοινότητας Φιλοθέης, καθώς υπήρξα 
μέλος των Συλλόγων Γονέων του Δημοτικού (μέλος, γραμματέ-
ας) και του Γυμνασίου Φιλοθέης (Πρόεδρος).

Το 2019 μετείχα και εγώ για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές για το Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης με την παρά-
ταξη Προάστιο Πρότυπο του Δημήτρη Γαλάνη και εκλέχτη-
κα δεύτερος σε ψήφους. Ήμουν τυχερός γιατί η ομάδα Προά-
στιο Πρότυπο με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού κ. Δημήτρης Γαλάνης με το-
ποθέτησε στις σχολικές επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Τα δύο θετικά που ήδη έχω 

διαπιστώσει είναι αφε-
νός η συστέγαση της Κοι-
νότητας Φιλοθέης με τη 
Διεύθυνση Καθαριότη-
τας και Πρασίνου, που δι-
ευκολύνει την άμεση με-
ταξύ μας επικοινωνία για 
επείγοντα ζητήματα που 
άπτονται αυτών των νευ-
ραλγικών αντικειμένων 
και αφετέρου η αγαστή 
συνεργασία με τον Δή-
μαρχο Δημήτρη Γαλάνη, 
που με την εμπειρία του 
και την αποτελεσματικό-
τητα που τον διακρίνει, 
στέκει πάντοτε αρωγός 
και συμπαραστάτης για 
κάθε θέμα που μπορεί να 
τον χρειαστούμε. 

Θα ήθελα να σας παρα-
καλέσω να μου μεταφέρετε άμεσα τυχόν ζητήματα που παρου-
σιάζονται στην Κοινότητα Φιλοθέης. 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932333732

Μιχάλης Διακοσταμάτης
Πρόεδρος Κοινότητας Φιλοθέης
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Ο Δήμος μας πρώτος σε όλη τη Χώρα επιχειρεί να 
ανακόψει την αύξηση του ύψους και του συντελεστή 

δόμησης των νεοανεγειρόμενων κτηρίων

Τ ον τελευταίο χρόνο παρατηρείται στο Δήμο 
μας έκρηξη ανέγερσης οικοδομών, κάποιοι από 
τους ιδιοκτήτες των οποίων —επωφελούμενοι 
από τις γενικές προβλέψεις του Νέου Οικοδο-

μικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.)— επιλέγουν να κατασκευά-
σουν οικοδομές με μεγαλύτερο από το ισχύον ύψος και 
προσαυξημένο συντελεστή δόμησης.

Συγκεκριμένα, ο Ν.Ο.Κ. (Ν. 4067/2012) επιτρέπει την 
προσαύξηση των οικοδομών κατά 1 μέτρο όταν κατα-
σκευάζονται φυτεμένο δώμα, πυλωτή, θέσεις στάθμευ-
σης στο ισόγειο και μειώνεται κατά 5% η επιτρεπόμενη 
κάλυψη και κατά 2 μέτρα όταν συντρέχουν δύο από τους 
παραπάνω όρους.

Επίσης, προβλέπει ότι αυξάνεται ο συντελεστής δόμη-
σης κατά 5% όταν το κτήριο κατατάσσεται στην ανώ-
τερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.

Επιτρέπει τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτήρια την 
ανέγερση χώρου κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινό-
χρηστης 35 τ.μ. με μέγιστο ύψος 3,40 μ. πάνω από το μέ-
γιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής μέσα στο ιδεατό 
στερεό με την προϋπόθεση της δημιουργίας φυτεμένου 
δώματος.

Προβλέπει ότι οι κλειστοί εξώστες δεν προσμετρώνται 
στο συντελεστή δόμησης και επιτρέπει την εκσκαφή και 
επιχωμάτωση του φυσικού εδάφους για την προσαρμογή 
του στο κτήριο, πράγμα που αυτομάτως συνεπάγεται πα-
ραβίαση στο ανώτατο ύψος και είναι αντίθετο προς την 
αρχή ότι οι διαμορφώσεις του φυσικού εδάφους επιτρέ-
πονται μόνο κατ’ εξαίρεση για την προσαρμογή του κτη-
ρίου στο έδαφος. 

Επιτρέπει δηλαδή την ανεξέλεγκτη αύξηση του συντελε-
στή δομήσεως και του ύψους των κτηρίων χωρίς προη-
γούμενο ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό και με ριζική 
ανατροπή των εξειδικευμένων σταθμίσεων που έχει κάνει 
ανά περιοχή το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το σχέ-
διο πόλεως, θεσπίζοντας ανώτατο συντελεστή δομήσεως, 
ποσοστό καλύψεως και ύψος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
παραμέτρους και τη φυσιογνωμία κάθε περιοχής.

Η αύξηση του συντελεστή δόμησης και του ύψους των 
οικοδομών επιβαρύνει αποδεδειγμένα τον οικιστικό ιστό 
και η επιβάρυνση αυτή δεν αντισταθμίζεται από τη φύ-
τευση του δώματος, τη μείωση του ποσοστού κάλυψης ή 
τη στάθμευση αυτοκινήτων στο ισόγειο.

Ωστόσο, το Ψυχικό και η Φιλοθέη προστατεύονται από 
Προεδρικά Διατάγματα που καθορίζουν σαφώς τους ει-
δικούς όρους δόμησης που ισχύουν. Το δε Νέο Ψυχικό 
έχει ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως και Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο που ως ειδικότερα νομοθετήματα κατισχύουν του 
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Ειδικώς, τα Προεδρικά Διατάγματα του Ψυχικού και 
της Φιλοθέης αποτελούν κανόνες Δημοσίας Τάξεως 
και οφείλουν να ερμηνεύονται στενά, με σκοπό την 
αποτελεσματική τήρηση του άρθρου 24 του Συντάγ-
ματος που ορίζει ότι «Η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή 
του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα 
προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της 
αρχής της αειφορίας» με σκοπό την προστασία του 
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 
τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, το 
οποίο σημαίνει ότι οι νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις δεν 
επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση 
των όρων διαβιώσεως με την υποβάθμιση του φυσικού 
και του οικιστικού περιβάλλοντος. 

Παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 1 παρ. 5β του Ν. 
4067/2012 δε ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος 
κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, 
όπως αποφάσεων Περιφερειάρχη-Νομάρχη και πράξε-
ων Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες θεσπίζονται 
όροι δόμησης όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθμός 
ορόφων, θέση υπογείου, εκτός από οποιουδήποτε εί-
δους διατάγματα». Εν τούτοις η Πολεοδομία του Δή-
μου Αγίας Παρασκευής, στην οποία μέχρι πρότινος 
υπαγόταν ο Δήμος μας, δεν δεχόταν ότι τα Προεδρικά 
Διατάγματα του Ψυχικού και της Φιλοθέης και το ΓΠΣ 
και το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Νέου Ψυ-
χικού, που καθορίζουν ειδικούς όρους δομήσεως στο 
Προάστιό μας, κατισχύουν των γενικών διατάξεων του 
Ν.Ο.Κ.

Φαινομενικά αντιφατικές διατάξεις έδιναν τη δυνατό-
τητα στην Πολεοδομία να ακολουθεί τις επίμαχες δια-
τάξεις του Ν.Ο.Κ.

Η Δημοτική Αρχή, για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο 
της αλλοίωσης της φυσιογνωμίας του Προαστίου μας, 
προχώρησε στη σύσταση Υ.ΔΟΜ. (Πολεοδομίας), η 
οποία λειτούργησε και έλαβε κωδικούς από το Τ.Ε.Ε. 
τον Σεπτέμβριο 2022.

Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε σε 
συνεργασία με το Δήμο Παπάγου–Χολαργού, που αντι-
μετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα, με τον οποίο χρειά-
στηκε να ιδρύσουμε από κοινού αναπτυξιακή εταιρεία, 
προκειμένου να προσλάβουμε μέσω αυτής μηχανικούς 
όλων των ειδικοτήτων που ήταν απαραίτητοι για τη 
στελέχωσή της, δεδομένης της απαγόρευσης των προ-
σλήψεων στο Δημόσιο τομέα.

Η Υ.ΔΟΜ./Πολεοδομία του Δήμου μας, που υπάγεται 
ιεραρχικώς στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβού-
λιο, ως ιεραρχικά υφισταμένη αρχή οφείλει να εφαρ-
μόζει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, σύμφωνα 
με την ερμηνεία τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Εδώ, λοιπόν, φάνηκε και ο σημαντικός ρόλος της Πολεο-
δομίας και η τραγική ολιγωρία της προηγούμενης Δημο-
τικής Αρχής να μην έχει προχωρήσει σε ίδρυσή της τόσα 
χρόνια.

Η Δημοτική Αρχή στις αρχές Νοεμβρίου —αμέσως μόλις 
η Πολεοδομία παρέλαβε το Αρχείο από την Αγία Παρα-
σκευή— εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη 
αποφάσεως, ώστε να αποσταλεί ερμηνευτική εγκύκλιος 
προς την Υ.ΔΟΜ. του Δήμου μας, προκειμένου να μην 
εφαρμόζει τις παραπάνω, καταστροφικές για το Προά-
στιό μας, διατάξεις του Ν.Ο.Κ. αλλά μόνο τις ειδικές πο-
λεοδομικές διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτό.

Πράγματι, το Δημοτικό μας Συμβούλιο έλαβε ομοφώνως 
την απόφαση αυτή, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο στην εφη-

μερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 22-11-2022 με τον τίτλο: «Φι-
λοθέη–Ψυχικό: Φρένο στα ψηλά κτήρια», δεδομένου ότι ο 
Δήμος μας, πρώτος σε όλη τη Χώρα, αποφάσισε να θέσει 
τέρμα στη δήθεν παρανόηση των διατάξεων του Ν.Ο.Κ. 
που έχει επιτρέψει ήδη την ανέγερση οικοδομών που δεν 
έχουν καμία θέση στις κηπουπόλεις μας, δεδομένου ότι 
αυτές είναι ξεκάθαρα υπέρ του Προαστίου μας! 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι κάτοικοι της Αθήνας πρόσβα-
λαν οικοδομικές άδειες στις περιοχές της Ακρόπολης και 
των Αμπελοκήπων και το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με τις 
αρ.2026 & 2028/2022 αποφάσεις του έκρινε ότι όπου υφί-
στανται ειδικοί όροι δόμησης, το ανώτατο ύψος ενός κτηρί-
ου πρέπει να υπολογίζεται με βάση αυτούς και όχι με βάση 
τις ρυθμίσεις του νέου οικοδομικού κανονισμού (Ν.Ο.Κ.) που 
υπό προϋποθέσεις επιτρέπουν ψηλότερα από τον κανόνα 
κτήρια. Δηλαδή ταυτόσημη θέση με τη δική μας!

Εκ παραλλήλου, ο Δήμος μας προσέβαλε 20 τέτοιες οικο-
δομικές άδειες με αιτήσεις ακυρώσεως και η Υ.ΔΟΜ. του 
Δήμου μας έχει αρχίσει τους ελέγχους των νέων αδειών, με 
σκοπό να τις προσβάλει και αυτές, ώστε να αναχαιτιστεί το 
φαινόμενο της ανέγερσης μεγαθηρίων που αλλοιώνουν τη 
φυσιογνωμία της κηπούπολης και επιβαρύνουν υπέρμετρα 
το περιβάλλον, τις υποδομές και τις λειτουργίες της.

Με σκοπό να διαφυλάξει το πολεοδομικό κεκτημένο του 
Προαστίου μας, η Υ.ΔΟΜ. του Δήμου μας θα ελέγχει όλες 
τις άδειες ώστε να μην καταστρατηγούνται οι ειδικά θε-
σμοθετημένοι κανόνες, με σκοπό την αναχαίτιση της επι-
δημίας ανέγερσης κτηρίων που προσβάλλουν το τοπίο 
και το χαρακτήρα των Προαστίων μας ως κηπουπόλεων 
και ενεργεί αποφασιστικά διακόπτοντας τις εργασίες όπου 
χρειάζεται και είναι δυνατό.

Εκ παραλλήλου, ο Δήμος μας έχει προωθήσει με δικα-
στικές ενέργειες την ακύρωση κάποιων από αυτές τις 
άδειες, προκειμένου να σταματήσει εδώ το φαινόμενο 
της ανέγερσης οικοδομών με βάση τις διατάξεις του 
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, καθόσον ρητώς ο νόμος 
εξαιρεί το Προάστιό μας από την εφαρμογή τους.

Ευελπιστώντας στην ευαισθητοποίηση και των ενδιαφε-
ρομένων και των αρχιτεκτόνων που σχεδιάζουν για το 
Προάστιό μας, ο Δήμος μας έχει κάνει μεγάλη εκστρα-
τεία ενημέρωσης, ευελπιστώντας ότι και οι ίδιοι οι κά-
τοικοι θα διαφυλάξουν τον οικιστικό χαρακτήρα και το 
περιβάλλον μας, στα οποία οφείλεται η αξία της περιου-
σίας τους.

Ν.Ο.Κ. λοιπόν γιοκ, στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού!
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ

Ανάψαμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο 
του Προαστίου μας στην πλατεία Χρυσοχόου

Σ ε μια χαρούμενη και γιορτινή ατμόσφαιρα ο Δήμαρχος Φι-
λοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης, καθώς και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, μετρώντας αντίστροφα, άναψαν τα φώτα του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Χρυσοχόου του Νέου 

Ψυχικού. Ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης, εγκαι-
νιάζοντας την εορταστική περίοδο, ευχήθηκε: «Το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο μας κατάφωτο δίνει σε όλους μας χαρά, αισιοδοξία, πίστη και 
ελπίδα. Εύχομαι να έχετε υγεία και αγάπη και φως στις καρδιές σας για 
ένα καλύτερο αύριο σε σας και στις οικογένειές σας. Οι γιορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μας δίνουν μια λαμπρή ευκαιρία για 
να ξανασμίξουμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι γύρω από το όμορφο δέντρο 
μας, σύμβολο των Χριστουγέννων. Αυτές τις γιορτινές ημέρες ας μην 
ξεχνάμε και όσους έχουν ανάγκη από ένα καλό λόγο, ένα ωραίο δώρο 
ακόμη και από το υστέρημά μας, τους συνανθρώπους μας που είναι μό-
νοι ή μακριά από τις οικογένειές τους, εκείνους που αξίζει να τους προ-
σφέρουμε όσα τους λείπουν ακόμα πιο πολύ αυτές τις άγιες μέρες». Τις 
ευχές τους και το παρόν έδωσαν οι Υπουργοί Παιδείας Νίκη Κεραμέως 
και Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος 
και η Φωτεινή Βρύνα Υποδιοικητής ΓΝΝΠ «Αγ. Βαρβαρα», ενώ πλήθος 
κόσμου, οικογένειες και πολλά παιδιά τραγούδησαν και χειροκρότησαν 
την μπάντα και τους μαθητές που έπαιξαν μουσική. Η φιλαρμονική μπά-
ντα του Δήμου και μαθητές από το Βαρβάκειο, τη Σχολή Μωραΐτη και το 
Λύκειο Ψυχικού συνόδευσαν με γιορτινές μελωδίες και όμορφα τραγού-
δια τη φωταγώγηση του πανύψηλου δέντρου μας. Οι Αντιδήμαρχοι και 
όλα τα μέλη των Συμβουλίων του Δήμου αντάλλαξαν ευχές, χόρεψαν, 
γεύτηκαν τα γλυκίσματα και κάπως έτσι η φετινή εκδήλωση ολοκληρώ-
θηκε σε χαρούμενη ατμόσφαιρα. 
 
*Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός που χρησιμοποιείται από το Δήμο Φιλοθέ-
ης–Ψυχικού στους στολισμούς εξωτερικών και εσωτερικών χώρων (επεκτει-
νόμενες σειρές λαμπτήρων L.E.D. σε δέντρα, φωτοσωλήνες, επίστηλα, κρεμα-
στές γιρλάντες δρόμων κλπ.) χρησιμοποιεί την τελευταία τεχνολογία L.E.D. 
που  εξασφαλίζει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωσης ενέργειας.
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πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Φ έτος στις 21 Νοεμβρίου 2022 συμπληρώθηκαν 
500 χρόνια από τη γέννηση της Αγίας Φιλοθέης 
της Αθηναίας, της πολιούχου του Δήμου Φιλο-
θέης–Ψυχικού. Τιμώντας την επέτειο αυτή, το 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης 
διοργάνωσε Ημερίδα στο Γενικό Λύκειο Φιλοθέης με θέμα: 
«’’...ότι εβίωσε σεμνώς και μετήλλαξε το ζην αθλήσει και 
μαρτυρίω’’: Η αγιότητα καρπός αγωγής. Το παράδειγμα της 
Αγίας Φιλοθέης». Τον Συντονισμό της Ημερίδας είχε ο Αιδε-
σιμολ. Πρωτοπρ. κ. Αντώνιος Καλλιγέρης, Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογενείας της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Εφημέριος του Ι. Ν. Αγίας Φιλο-
θέης. Στην εισαγωγή του ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Διονύσιος 
Χατζηαντωνίου, Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
του Ι. Ν. Αγίας Φιλοθέης αναφέρθηκε στο πρωτοπόρο έργο 
της Αγίας Φιλοθέης, λαμβάνοντας στοιχεία από τη σωζό-
μενη επιστολή της προς τη Βενετική Γερουσία, καθώς και 
τις μαρτυρίες του συγχρόνου της ρωμαιοκαθολικού επι-
σκόπου Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Παύλου ντελ Γκράσσο 
και της Βενετικής Γερουσίας. Την ομιλία χαιρέτισε ο Πανο-
σιολ. Αρχιμ. κ. Βαρνάβας Θεοχάρης, Πρωτοσύγκελλος της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μετέφερε τις ευχές του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ. Ιερωνύμου. Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Δη-
μήτρης Γαλάνης, Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού, ο οποίος 
μίλησε για την κοινωνική προσφορά και το φιλανθρωπικό 
έργο της Αγίας Φιλοθέης, καθώς και για τη σχέση της με 
την ευρύτερη περιοχή. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλί-
ου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας εισηγήθηκε 
σχετικά με την αγιότητα ως καρπό μετοχής στην εκκλησι-
αστική κοινότητα και στη συνέχεια, πήρε το λόγο η φιλό-
λογος και αγιογράφος κα Χριστίνα Παπαθέου-Δουληγέρη, 
καθώς και η εκπαιδευτικός κα Δέσποινα Σπύρου. Ακολού-
θησε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στην Ημερίδα 
παρευρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού η 
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Υγείας Αλίκη Γκιζελή, η Πρόε-
δρος της ΔΗΚΕΦΙΨ Παυλίνα Πανταζή και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Φιλοθέης Μιχάλης Διακοσταμάτης. Την Κυρια-
κή 20 και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 ο Ναός της Αγίας 
Φιλοθέης στο Προάστιό μας είχε την τιμή, ύστερα από 430 
χρόνια, να υποδεχθεί το ιερό σκήνωμα της Αγίας προστάτου 
της προς ευλογία του κλήρου και των κατοίκων του Δήμου.

Λίγα λόγια για την Αγία Φιλοθέη:
Καταγόμενη από την αθηναϊκή αρχοντική οικογένεια γαιο-
κτημόνων των Μπενιζέλων, η Ρηγούλα ή Ρεβούλα (Παρα-
σκευούλα), όπως ήταν το κοσμικό της όνομα, ήταν κόρη του 
Αγγέλου Μπενιζέλου και της Σηρίγης Παλαιολογίνας, γόνου 
της ιστορικής βυζαντινής οικογένειας, και γεννήθηκε την 
21η Νοεμβρίου 1522. Παντρεύτηκε σε ηλικία 14 ετών ένα 
δύστροπο άνδρα που την κακοποιούσε, έμεινε χήρα στα 17 
και αφού γηροκόμησε τους γονείς της, ίδρυσε τη Μονή του 
Αποστόλου Ανδρέου στο κέντρο των Αθηνών περί το 1551 
και εκάρη μοναχή, λαμβάνοντας το όνομα «Φιλοθέη». Μέχρι 
την κοίμησή της, την 19η Φεβρουαρίου 1589, είχε διανείμει 
ολόκληρη την τεράστια περιουσία της σε έργα αγάπης και 
φιλανθρωπίας. Μέρος της αχανούς κτηματικής της περι-
ουσίας, η οποία εκτεινόταν από την Αθήνα έως το Λαύριο, 
υπήρξε και η ευρύτερη περιοχή μας, την οποία, σύμφωνα 
με την παράδοση, η Αγία αγαπούσε ιδιαιτέρως. Γι’ αυτό και 
θέλησε να ανεγείρει το μετόχι των Εισοδίων της Θεοτόκου 
σε αυτήν, όπου αρκετά συχνά το επισκεπτόταν για να ανα-
παυθεί σωματικά και ψυχικά. Ως ακόμη πιο ιδιαίτερο τόπο 
προσευχής είχε τη σήμερα ονομαζόμενη «Κρύπτη» της Αγί-
ας Φιλοθέης, μια φυσική σπηλιά, η οποία ενωνόταν μέσω 
υπόγειας σήραγγας περίπου 300 μέτρων με το Μετόχι των 
Εισοδίων. Τόσο αγαπούσε την περιοχή και το Μετόχι της 
η Αγία Φιλοθέη, ώστε, όταν κακοποιήθηκε βάναυσα από 
Τούρκους στρατιώτες στο Μετόχι του Αποστόλου Ανδρέα 

500 χρόνια από τη γέννηση της Αγίας Φιλοθέης 
–οι εκδηλώσεις στο Δήμο μας– η υποδοχή του ιερού σκηνώματος

στα Πατήσια τη νύκτα της 2ας προς 3ης Οκτωβρίου 1588, θέ-
λησε να τη μεταφέρουν για να ζήσει εκεί τους τελευταίους μή-
νες της ζωής της, να κοιμηθεί και να ταφεί. Ένα χρόνο μετά την 
κοίμησή της, το σκήνωμά της βρέθηκε ακέραιο, άφθαρτο και 
μυροβόλο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα, μεταφέρθηκε 
στο Καθολικό της Μονής του Αποστόλου Ανδρέου στην Αθήνα. 
Μετά την ανοικοδόμηση του νέου Μητροπολιτικού Ναού των 
Αθηνών, στα μέσα του 19ου αιώνα, μεταφέρθηκε εντός αυτού.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τ ο 1ο Λύκειο Νέου Ψυχικού τίμησε τη θρυλική ηρωίδα της Εθνικής 
Αντίστασης Λέλα Καραγιάννη, η οποία εκτελέστηκε από τους 
Ναζί τρεις μόλις εβδομάδες πριν την απελευθέρωση της Αθή-
νας, με παρούσα την συνονόματη εγγονή της, σε μια συγκινητική 

εκδήλωση με πλούσιο πρόγραμμα. Οι μαθητές του Λυκείου παρουσίασαν 
στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου τη ζωή της «Μπουμπουλίνας» του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πλαισιώνοντάς τη με τραγούδια και αφηγήσεις 
με σκοπό να προβληθεί ως φωτεινό παρά δειγμα για τις νεότερες γενεές η 
πατριοφροσύνη της, η ανιδιοτέλειά της και η αυτοθυσία της. Την εκδήλω-
ση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζη-
δάκης, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού 
Δημήτρης Γαλάνης, η Πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών 
Μαρία Γιαννίρη, η Λιλή Ελευθερίου, οι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών και πλήθος κόσμου. 

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης στην εναρκτήρια ομι-
λία της εκδήλωσης επεσήμανε: «Η Λέλα Καραγιάννη έβλεπε στα μάτια των 
παιδιών της τα παιδιά ολόκληρης της Ελλάδος. Ήθελε η νέα γενιά να σκέ-
φτεται ελεύθερα. Η λαχτάρα της για τη λευτεριά, αλλά και το πάθος της 
για τη λευτεριά, ήταν τέτοιο που ακόμα και την ύστατη ώρα της εκτέλεσής 
της ως Λέαινα όρθωσε το ανάστημά της στους Γερμανούς εκτελεστές της. 
Η Λέλα Καραγιάννη αποτελεί ένα φάρο πατριωτικής ακτινοβολίας σε μια 
εποχή που η Ελλάδα βρέθηκε σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους 
της. Έδρασε ως Ελληνίδα και πάνω και πέραν από ταυτότητες αριστερής 
ή δεξιάς. Υπήρξε ένα σύμβολο ενότητας».

Η εγγονή της ηρωίδας, Λέλα Βύρωνος–Καραγιάννη έλαβε το λόγο και 
κατασυγκίνησε γονείς, μαθητές και προσκεκλημένους, μιλώντας με πά-
θος για τη γιαγιά της: «Εμείς παρόντες να την εκπροσωπήσουμε και να 
αναβιώσουμε τους ευγενείς οραματι σμούς της για μια Ελλάδα ενωμένη. 
Η γυναίκα που τιμάμε σήμερα υπήρξε και θα παραμείνει αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με το ιστο ρικό έπος του 1940. Είχε το θάρρος, το σθένος, την 
ψυχική δύναμη και υπερηφάνεια να υψώσει το ανάστημά της και να πει 
το δικό της «ΟΧΙ» στην υποδούλωση του κατακτητή, στην υποδούλωση 
του πνεύματος και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Για αυτό και τιμή θηκε, 
παραμένοντας αυτοτελής και ανεξάρτητη και ουδέποτε εντά χθηκε υπό 
ξένες κυριαρχίες ή εντολές άλλων. Υπήρξε ένας ζεστός και δημιουργικός 
άνθρωπος που ακτινοβολούσε φως, ζωντά νια, αγάπη και καλοσύνη. Το 
πρότυπό της τιμά ιδιαίτερα εμάς τις γυναίκες, γιατί παράλληλα υπήρξε και 
αγωνίστρια της καθημερινής ζωής: στοργική μητέρα, αφοσιωμένη σύζυ-
γος, οικοδέ σποινα, νοικοκυρά και εργαζόμενη. Εντούτοις, είχε το σθένος 
να θυσιάσει αυτή τη σιγουριά και να ακολουθήσει το κάλεσμα της ψυχής 
της. Διάλεξε το δύσβατο και μοναχικό μονοπάτι του ήρωα της πατρίδας, 
σπαρμένο με αγκάθια, πόνο και αίμα και υπερα σπίστηκε το δικαίωμα του 

Εκδήλωση προς τιμήν της ηρωΐδας 
Λέλας Καραγιάννη από το 1ο Λύκειο Νέου Ψυχικού

κάθε ανθρώπου και του κάθε έθνους να ζουν ελεύθεροι. Ελπίζω πως η 
θυσία της γιαγιάς μου και η ακτινο βολία που αναδύεται μέσα από τη λα-
μπρή της προσωπικότητα, που προβάλλουμε απόψε, θα γίνει και θα μεί-
νει μια ζεστή ανά μνηση που θα μας εμπνέει όλους με υπερηφάνεια στην 
υπόλοιπη ζωή μας».

Η βραδιά πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχι-
κού και διά της Αντιδημάρχου για Θέματα Παιδείας Αλίκης Γκιζελή, που 
άμεσα υιοθέτησαν την ιδέα του Λυκειάρχη Διονύση Τσάγκλα και του Συλ-
λόγου Διδασκόντων. Υπεύθυνες Καθηγήτριες ήταν οι: Α. Μπουράκη, Α. 
Τόντη, Ο. Ντούρμα, Π. Πλέσσα, Λ. Σταυρακάρα. Μετά τις ομιλίες ξεκίνησε 
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όπου η αφήγηση των γεγονότων, η προβο-
λή ιστορικών ντοκιμαντέρ, η δραματοποίηση, καθώς και το τραγούδι με 
μονωδία και χορωδία των μαθητών, αλλά και των Αποφοίτων του 1ου Λύ-
κειου Νέου Ψυχικού συνέθεσαν τη συγκινητική, θαυμαστή, αξιόλογη και 
αξιέπαινη καθ’ όλα διοργάνωση.

Μια καταπληκτική εκδήλωση διοργανώθηκε στο ΓΕΛ Φιλοθέης 
«Στοχαστής Χρήστος Μαλεβίτσης» στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος ανταλλαγής μαθητών ERASMUS, στο οποίο παιδιά από 
τις τέσσερις χώρες φιλοξενούνται για μια εβδομάδα από μα-

θητές του ΓΕΛ Φιλοθέης. Ο πάντα δραστήριος Λυκειάρχης Φιλοθέης κος 
Πέτρος Ματζάκος, οι καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων με την Πρόεδρό 
του κα Χριστιάννα Χαλκιοπούλου προετοίμασαν μια σειρά εκπαιδευτικών 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός της σχολικής κοινότη-
τας, με στόχο την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των φιλοξενούμενων 
μαθητών τόσο με τους Έλληνες μαθητές, όσο και γενικότερα με μέλη της 
τοπικής κοινωνίας και τη γνωριμία με την πόλη μας και τον τρόπο ζωής 
σε αυτή. Στη γιορτή χαράς οι μαθητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς 
και από τα πέντε κράτη, παρουσία της Υπουργού Παιδείας κας Νίκης Κε-
ραμέως, του Δημάρχου μας Δημήτρη Γαλάνη και της Προέδρου του ΟΚΑ-
ΠΑ και μέλους του Συλλόγου Γονέων κας Σοφίας Βυθούλκα.

Τους υποδεχθήκαμε με τη γνωστή ελληνική φιλοξενία, αλλά και με πα-
ραδοσιακές ελληνικές νοστιμιές και ανυπομονούμε να απολαύσουν τη 
χώρα μας.

Μαθητές από πέντε χώρες ενώθηκαν στο Γενικό Λύκειο Φιλοθέης
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Η Λέσχη Φιλίας Φιλοθέης–Ψυχικού άναψε το δέντρο της

Τα Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα για τους 
μικρούς θεατρόφιλους του Προαστίου μας

Η Λέσχη Φιλίας του Δήμου μας είναι πλήρως ανα-
νεωμένη και έτοιμη να προσφέρει ξανά τη ζε-
στασιά, τη χαρά και την ενέργεια στα μέλη της.

Εντάσσει στην καθημερινότητά τους δημιουργικές δρα-
στηριότητες αθλητικές, καλλιτεχνικές, εκμάθηση δεξιοτή-
των, παράλληλα με τη συμμετοχή τους σε εκδρομές, αλλά 
και σε ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης. Με τον πρωτότυ-

πο ρόλο της, δί-
νει χαρά στους 
μ ε γα λύ τε ρ ο υ ς 
σε ηλικία συ-
μπολίτες μας 
που αναζητούν 
διέξοδο στη 
μοναξιά ή στην 
τυπική καθημε-
ρινότητά τους. 
Μαζί με το στο-
λισμό του Χρι-
σ το υ γε ν ν ι ά τ ι -
κου δέντρου, οι 
συνδημότες μας 

άκουσαν Κρη-
τικά Κάλαντα, 
γευτήκαν νό-
στιμα εδέ-
σματα παρέα 
με τον Δή-
μαρχο Δημή-
τρη Γαλάνη, 
την Πρόεδρο 
του ΟΚΑΠΑ 
Σοφία Βυθού-
λκα, την Αντι-
πρόεδρο  Μα-
ρία Χριστίνα 
Παλαιολόγου, 
την αεικίνη-
τη Αναστασία 
Α γ γ ε λ ά κ η , 
το Κοινοτικό 
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 
του Νέου Ψυχικού και αντάλλαξαν ευχές για τις φετινές 
γιορτές.

Τ
ρία πνεύματα των γιορτών επισκέφθηκαν τον 
γκρινιάρη Σκρουτζ: εκείνα των προηγούμενων, 
των τωρινών και των μελλοντικών Χριστουγέννων. 
Μετά την εμπειρία αυτή, η ημέρα των Χριστουγέν-

νων ξημέρωσε βρίσκοντας ένα διαφορετικό και αλλαγμένο 
Σκρουτζ.

Η πιο επίκαιρη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία βασισμένη στο 
αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς, Ο Σκρουτζ και τα 
Πνεύματα των Γιορτών, παρουσιάστηκε από την παιδική 
σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου, σε σκηνοθεσία και θεατρι-
κή διασκευή της Κέλλυ Σταμουλάκη στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπενετάτου.

Τις οικογένει-
ες υποδέχθη-
καν ο Δήμαρ-
χος Δημήτρης 
Γαλάνης, η 
Πρόεδρος της 
Κ ο ι ν ό τ η τ α ς 
Ψυχικού Μάρ-
λη Μαλάμη και 
ο Πρόεδρος 
του χορηγού 
της παράστα-
σης AHEPA 

"Saint Filothei" 
Chapter HJ - 
40 Psychico, 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς 
Ριζόπουλος.

Οι μικροί μας 
φίλοι απόλαυ-
σαν την παρά-
σταση και τον 
καταπληκτικό 
θίασο με τον 
πρωταγωνιστή 
Σταύρο Νικο-
λαΐδη να ερ-
μηνεύει μοναδικά το ρόλο του Σκρουτζ και την Ελευθερία 
Ρήγου σε ένα ξεχωριστό ρόλο.

Μαζί τους έπαιξαν, τραγούδησαν και χόρεψαν οι ταλαντού-
χοι ηθοποιοί: Έφη Κιούκη, Περικλής Τσαμαντάνης και Πέ-
τρος Γρύλος, σε μουσική του Ζακ Ιακωβίδη και πάνω στα 
βήματα της Άννας Μάγκου.

Γιατί οι γιορτινές ημέρες του Δεκέμβρη οφείλουν να σκορ-
πούν πολιτισμό και χαρά σε όλο το Δήμο, με αισιοδοξία και 
παιδικά χαμόγελα!
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Γ
ιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, ο 
Δήμος μας διοργάνωσε μια όμορφη και επιμορ-
φωτική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της 
Λώρας Βερροιοπούλου για την πολυετή προ-

σφορά της στα αδέσποτα του Προαστίου μας. Μάλιστα, 
ο Δήμαρχος απένειμε τιμητική πλακέτα στους συγγε-
νείς της εκλειπούσας, μιας και το όνομά της ταυτίστηκε 
όχι απλώς με την έννοια της φιλοζωίας, αλλά και με την 
εικόνα ενός ανθρώπου που είχε αφιερώσει τη ζωή του 
στην προστασία και στην ευζωία των αδέσποτων ζώων. 

Οι φιλόζωοι δημότες μας παρακολούθησαν την εκδή-
λωση, την οποία χαιρέτισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Γα-
λάνης μιλώντας για τους φορείς της πολιτείας και τη 
σημασία τους στην οργάνωση και προστασία των ζώων, 
αδέσποτων και μη, και στην οποία κεντρική ομιλήτρια 
ήταν η κα Μαριάνθη Δημοπούλου – Ειδική Γραμματέας 
Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς. Την ενδιαφέρουσα 
αυτή βραδιά που έλαβε χώρα στην Α’ Πλατεία Ψυχικού 
(πρώην Blue Bell), ο σημαντικός και πολυβραβευμένος 
Ψυχικιώτης συγγραφέας Νίκος Δήμου διάβασε απο-
σπάσματα από το πασίγνωστο Βιβλίο των γάτων του, 

τα οποία συνεπήραν το κοινό, σημπεριλαμβανομένων 
Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και φυσικά, φι-
λόζωων κάθε ηλικίας. Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού σε 
συνεργασία με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία εκπο-
νεί πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς και ανέκαθεν έχει την πολύ-
τιμη βοήθεια και στήριξη 
της Φιλοζωικής Ένωσης 
Προστασίας Αδέσποτων 
Δήμου Φιλοθέης–Ψυχι-
κού ΖΩ.ΦΙ.ΨΥ.

Στοχεύουμε σε ένα Προ-
άστιο με λιγότερες αδέ-
σποτες γάτες και σκύ-
λους, ελπίζοντας ότι μια 
μέρα κανένα ζώο δεν θα 
κινδυνεύει στους δρό-
μους και ότι όλα τα ζώα 
που έχουμε κοντά μας θα 
έχουν τη φροντίδα που 
τους αξίζει.

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα των ζώων:
Ο Δήμος μας τίμησε την αείμνηστη 

Λώρα Βερροιοπούλου για τη δράση της
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Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού και η Διεύθυνση Κοινω-
νικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού, σε συνερ-
γασία με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και με άλλους 
40 Δήμους της Αττικής, διοργάνωσε μια ιδιαίτερα 

σημαντική και επιτυχημένη δράση συγκέντρωσης βιβλίων. 
Σκοπός της δράσης ήταν να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν 
οι βιβλιοθήκες που λειτουργούν σε κάθε Δήμο, σε μορφή κοι-
νωνικής βιβλιοθήκης, όπως βιβλιοθήκες σε ΚΑΠΗ ή οπου-
δήποτε χρειάζεται να συγκεντρωθούν βιβλία. Τα βιβλία που 
συγκεντρώθηκαν ανέρχονται σε περισσότερους από 22.000 
τίτλους!

Καθώς δεν θα θέλαμε ποτέ αυτός ο πλούτος να ξεχαστεί σε 
κάποια αποθήκη, αξιοποιήθηκε στις βιβλιοθήκες, στα ΚΑΠΗ 
και στα σχολεία του Δήμου μας, όσο και αλλού, όπου μπο-
ρέσαμε να εντοπίσουμε ανάγκες. Εντυπωσιακή ήταν η χαρά 
και η συγκίνηση της προσμονής των βιβλίων από μαθητές,  
εκπαιδευτικούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου 
αποστείλαμε τα βιβλία. 

Πιο συγκεκριμένα, δωρίσαμε:
•3.000 βιβλία στις βιβλιοθήκες των νησιών Αμοργού, Αστυ-
πάλαιας, Τήλου, Χίου, Μυτιλήνης και Ανάφης
•1.000 βιβλία στις βιβλιοθήκες του Μεσολογγίου
•550 στις βιβλιοθήκες της Μήλου

•2.500 βιβλία 
για τη δημιουρ-
γία βιβλιοθήκης 
στο Κριεζώτειο 
Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του Δήμου 
Διρφύων Μεσ-
σαπίων Ευβοίας
•3.000 βιβλία 
στον Ωρωπό 
Αττικής.
 
Η έμπρακτη 
απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων, 
των οργανισμών, των υπαλλήλων του Δήμου μας και φυσι-
κά, των εθελοντών μας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη για τη 
συνέχιση του έργου μας! 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους κατοίκους που συμμετείχαν 
στη δράση και με ενθουσιασμό προσέφεραν τα βιβλία τους.

Τέλος, να ευχαριστήσουμε θερμά τις εταιρείες Blue Star 
Ferries της Attica Group, την ANEK LINES, τα ΚΤΕΛ Αιτωλο-
ακαρνανίας και τις Μεταφορές Μήλου «Τσίφτης Πέτρος» για 
τη δωρεάν μεταφορά των βιβλίων.
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Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού 
ενίσχυσε βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα!

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

Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού και το Σωματείο ΕΛΙΖΑ διο- 
ργάνωσαν στο Γενικό Λύκειο Φιλοθέης «Χρήστος Μα-
λεβίτσης» την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη 
ομιλία με θέμα «Κακοποίηση του παιδιού: Αναγνώριση, 

Πρώιμη παρέμβαση και Πρόληψη του φαινομένου». Σκοπός του 
Σωματείου ΕΛΙΖΑ είναι η πρόληψη της σωματικής, σεξουαλικής 
και ψυχικής κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών. Το Σω-
ματείο ΕΛΙΖΑ προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε όσα παιδιά χρει-
άζονται βοήθεια μέσα από πολλαπλές δράσεις κατά της κακοποί-
ησης. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού 
Δημήτρης Γαλάνης λέγοντας πως «Υποδέχομαι στο Δήμο μας το 
Σωματείο ΕΛΙΖΑ γιατί συμμερίζομαι αυτό που πιστεύει η Πρόε-
δρός του, κα Μαρίνα Καρέλλα, πως τολμάμε να ονειρευόμαστε μια 
κοινωνία που θα ενώνει τη φωνή της στο πρόσταγμα για μηδενική 
ανοχή στην κακοποίηση του παιδιού, για μια οικογένεια δυνατή 
και ενημερωμένη, προκειμένου να προλαμβάνει το θλιβερό φαι-
νόμενο της στέρησης της παιδικής ηλικίας». Η ομιλία διοργανώ-
θηκε υπό την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Παιδείας και Υγείας του 
Δήμου μας, Αλίκης Γκιζελή, και του Σωματείου ΕΛΙΖΑ με στόχο την 
επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τα σημάδια που οδηγούν σε υποψία κακοποίησης, 
αλλά και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της αναγνώρισης. Κε-
ντρική ομιλήτρια ήταν η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, η οποία 
τόνισε πως «Η Κυβέρνηση προστατεύει και προσφέρει βοήθεια 
σε όλα τα παιδιά που δυστυχώς βιώνουν κακοποίηση. Το Υπουρ-
γείο Υγείας, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδοτεί 
104 νέες δομές Ψυχικής Υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια, με 

έμφαση στην υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων». Επίσης, 
μιλήσαν οι ειδικοί στους τομείς τους:
Τίνια Απέργη, Κλινική Ψυχολόγος/ Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Αμε-
ρικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας (ACG) και Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δρ 
Δικαιωμάτων Παιδιού, δικηγόρος, επιστημονικός συνεργάτης Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου.

Φροντίζουμε ώστε κάθε τέτοια σημαντική ενέργεια να φέρει την 
ουσιαστική αλλαγή και να συμβάλει στο τέλος της βίας ενάντια 
στα παιδιά. Σε αυτή την προσπάθεια, ας μείνουμε όλοι ενωμένοι! 
Για να μη μείνει κανένα παιδί μόνο του.

Μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α
ξέχαστες βραδιές με μελωδίες και θεατρικές πα-

ραστάσεις υψηλού επιπέδου απόλαυσαν οι δημό-

τες και οι κάτοικοί μας φέτος το φθινόπωρο. Η 

αυλαία άνοιξε με την υπέροχη συναυλία της νεα-
ρής καλλιτέχνιδας Παυλίνας Βουλγαράκη και της τετραμε-

λούς μπάντας της. Η σαγηνευτική τραγουδίστρια ερμήνευσε 

ελληνικές και ξένες επιτυχίες, δικά της αλλά και αγαπημένα 

τραγούδια της Δήμητρας Γαλάνη, της Άλκηστης Πρωτοψάλ-

τη, αλλά και της Άννας Βίσση, ενώ εντυπωσίασε στο κλεί-

σιμο με το Δίχτυ του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους Νίκου 

Γκάτσου και κάπως έτσι, το σινέ Φιλοθέη μετατράπηκε σε 

ένα θαυμάσιο υπαίθριο χώρο μουσικής. H Παυλίνα Βουλγα-

ράκη εκτός από μια θαυμάσια φωνή διαθέτει και πλαστι-

κότητα στις κινήσεις της, θεατρικότητα στην ερμηνεία της 

πάνω στη σκηνή, αλλά και μια μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου 

που κατάφερε να μας ταξιδέψει μελωδικά.

Πολιτιστικές Βραδιές Μουσικής 
και Θεάτρου στο Προάστιό μας

Επίσης, ο Δήμος μας φιλοξένησε τη βραβευμένη με 
Pulitzer ως καλύτερη θεατρική κωμωδία σχέσεων του 
Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα Ντόναλντ Μάργκιου-
λις, Δείπνο με φίλους, στην προσφάτως ανακαινισμένη 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου Λυκείου Νέου Ψυ-

χικού σε μια βραδιά με έντονη δράση, χιούμορ, συγκίνη-
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ση, αλλά και πολλές ανατροπές σε μια υψηλού επιπέδου 

θεατρική παράσταση. Οι δημοφιλείς ηθοποιοί Σταύρος 

Νικολαΐδης, Ιωάννα Πηλιχού, Φιλίτσα Καλογεράκου και ο 

Μάνος Αντωνίου, που σκηνοθέτησε και την παράσταση, 

πρωταγωνίστησαν και μετέφεραν στη σκηνή με τρυφερό 

και δωρικό τρόπο τη ρουτίνα του έγγαμου βίου και το χω-

ρισμό, με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα δύο παντρεμένα 

ζευγάρια.

Επιπλέον, ο Δήμος μας είχε τη χαρά να παρουσιάσει στο 

Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού το θεατρικό έργο Συλλέ-
κτης Αγγέλων που γράφτηκε ειδικά για τη θλιβερή επέ-
τειο της Μικρασιατικής Καταστροφής, με πρωταγωνιστές 

τους γνωστούς ηθοποιούς Αλμπέρτο Εσκενάζυ και Λου-

κία Παπαδάκη σε κείμενο και σκηνοθεσία του Αλμπέρτο 

Εσκενάζυ. 

Μια παράσταση γεμάτη τρυφερότητα, χιούμορ, ανατροπές, 

ένα αναπάντεχο τέλος και παλιά Σμυρνέϊκα τραγούδια.

Τέλος, η θεατρική ομάδα του νεοσύστατου Συλλόγου Φιλο-

θέης–Ψυχικού «Θέασις» παρουσίασε σε τρεις βραδιές τη 
θεατρική παράσταση Εταιρεία θαυμάτων στην κατάμεστη 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αθλητικού Κέντρου Νέου 

Ψυχικού.

Πρόκειται για μια κωμωδία ηθών του διάσημου Δημήτρη 

Ψαθά, του κάποτε κατοίκου Φιλοθέης με το πάντα επίκαι-

ρο έργο, του πολυαγαπημένου αείμνηστου θεατρικού συγ-

γραφέα, και με ηθοποιούς θεατρόφιλους κατοίκους του 

Προαστίου μας. Μια παράσταση που ανέδειξε τα ταλέντα 

των συμπολιτών μας, προσφέροντας σε όλους στιγμές ψυ-

χαγωγίας».

Συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι ερασιτέχνες ηθοποιοί: 

Αλιμπράντη Αγγελική, Ζαννή Αγγελική, Ζησιμόπουλος Μά-

ριος, Καραγιάννη Καλλιόπη, Λεόπουλος Στέργιος, Μενε-

μενόγλου Νίκος, Μουρίκη Μαριλένα, Μπαλούμη Κλεονίκη, 

Παλαιολόγου Μήτση, Παλυβού-Κιάππα Γεωργία, Παναγιωτί-

δου Καρίνα, Παπαχρόνης Σωτήρης, Τιμοθέου Αναστασία, σε 

σκηνοθεσία του Χρήστου Γαλανού και σκηνικά της Ηρούς 

Παπακώστα.



ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Κ
άθε Σαββατοκύριακο στο Αθλητικό Κέντρο 
Νέου Ψυχικού (Ρήγα Φεραίου και Μπου-
μπουλίνας, Νέο Ψυχικό) τα παιδιά δημιουρ-
γούν βιωματικές ομάδες συναισθηματικής 

εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «ΠαίΖΩ στο Προάστιό μου» που διοργανώ-
νεται από τον ΟΚΑΠΑ Φιλοθέης–Ψυχικού, σε συνεργα-
σία με το επιστημονικό κέντρο Αεί Φέρειν.

Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα με πλούσι-
ες δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους, στο 
οποίο η ομαδικότητα αλλά και η μοναδικότητα του 
κάθε παιδιού αναδεικνύονται μέσα από το παιχνίδι, τη 
ζωγραφική, τις χειροτεχνίες, την άσκηση, το χορό και 
πολλά άλλα.

Γιατί η περιπέτεια, αλλά και η κινητικότητα προκαλούν 
τη φαντασία, καλλιέργουν τις δεξιότητες και μας φανε-
ρώνουν τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού. 

Επιστημονική Υπεύθυνος-Παιδαγωγός: Κάτια Παπα-
κωνσταντίνου

«ΠαίΖΩ στο Προάστιό μου»  
Βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά από 2,5 έως 12 ετών
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Η Παιδική Λέσχη Φιλαναγνωσίας από τον 
ΟΚΑΠΑ Φιλοθέης–Ψυχικού υποδέχεται 
και φέτος τους μικρούς της φίλους σε μια 
χρονιά που περιλαμβάνει νέα βιβλία, ανα-

γνώσεις, πρωτότυπα εργαστήρια, πειραματισμούς, 
επισκέψεις από συγγραφείς και φυσικά, έμπνευση 
δημιουργίας, μιας και τα παιδιά γίνονται δημιουργοί 
μιας ιστορίας χωρίς αρχή, μέση και τέλος ή τουλάχι-
στον χωρίς απαραίτητα με αυτή τη σειρά και στο τέ-
λος, τη ζωντανεύουν!

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε δεύτερο Σάββατο, στον 
γνωστό και αγαπημένο κήπο της Δημοτικής μας βιβλι-
οθήκης (Στρατηγού Καλλάρη 13, Ψυχικό) και απευθύ-
νονται σε παιδιά Νηπιαγωγείου έως και ΣΤ' Δημοτικού, 
ενταγμένα σε τρεις ομάδες.

Υπεύθυνη Παιδαγωγός: Ρίτα Γιακουμή

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή στα παραπάνω προ-
γράμματα είναι Δωρεάν για τα παιδιά των κατοίκων και Δη-
μοτών μας. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επι-
σκεφθείτε τον ιστότοπο www.okapa.gr. Σας περιμένουμε!

Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης 
στον κήπο της Δημοτικής βιβλιοθήκης
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Έ να ακόμα άνοιγμα στον Πολιτισμό αποτελούν οι κι-
νηματογραφικές βραδιές του Ο.Κ.Α.Π.Α. που ξανάρ-
χισαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου (Δρόση 
και Δροσίνη) στο Ψυχικό. Οι βραδιές που γνώρισαν 

και αγάπησαν οι δημότες και των τριών προαστίων, και αποτε-
λούν πλέον θεσμό, είναι πάλι εδώ και σας προσκαλούμε να τις 
απολαύσετε κάθε Δευτέρα στις 19:00.

Ο Δήμος μας και ο Ο.Κ.Α.Π.Α. ευχαριστούν τον σκηνοθέτη και 
παραγωγό Δημήτρη Ποντίκα και την αγαπημένη ηθοποιό Κατε-
ρίνα Αποστόλου που επιλέγουν εξαιρετικές ταινίες, από αυτές 
που καθένας από εμάς θα ήθελε να δει ή να ξαναδεί και τις 
παρουσιάζουν με τρόπο μοναδικό και είναι πολύ καλά προε-
τοιμασμένοι για να τις αναλύσουν.

Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με αφορμή κάθε 
φορά τη θεματολογία των ταινιών και οργανώνονται πολύ 
όμορφες βραδιές!

Μια ταινία, μια συζήτηση

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ξεχωριστή υπαίθρια γλυπτoθήκη που κοσμεί 
το Ψυχικό, μέσα από τα έργα του μοναδικού 
Έλληνα γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου που 
βρίσκονται στην ομώνυμη πλατεία, δίνει εδώ 

και χρόνια μια άλλη αύρα στην πόλη. Αποτελεί μια όαση 
πολιτισμού, ένα παράθυρο στον κόσμο της σύγχρονης 
τέχνης μέσα από τα σπουδαία εκθέματα σε αυτό το πρό-
τυπο αστικό πάρκο. Άλλωστε η τοποθέτηση στην πλατεία 
επτά γλυπτών μεγάλων διαστάσεων συνέβαλε στο όραμα 
που είχε ο ίδιος ο Γιώργος Ζογγολόπουλος ότι η Τέχνη 
οφείλει να είναι προσβάσιμη στον πολύ κόσμο.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης: «Η Υπαί-
θρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού είναι η μοναδική Δημοτική 
γλυπτοθήκη στην Ελλάδα αφιερωμένη σε έναν καλλιτέ-
χνη. Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού τιμώντας τον γλύπτη 
έδωσε στην πλατεία το όνομά του. Mε τη συνεργασία 
του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου τοποθετήθη-
καν στην πλατεία 7 γλυπτά μεγάλων διαστάσεων. Συνολι-
κά στο Δήμο υπάρχουν σε δημόσιο χώρο 10 γλυπτά του 
σπουδαίου καλλιτέχνη με τις εμβληματικές ομπρέλες στο 
"καλωσόρισμα" του προαστίου απέναντι από το Φάρο».

Έτσι, για δέκατη συνεχή χρονιά διοργανώνεται πρόγραμ-
μα μηνιαίων δωρεάν ξεναγήσεων, προκειμένου οι επι-
σκέπτες να βρεθούν στην Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού 
και να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Γιώργου Ζογγο-
λόπουλου μέσα από τα γλυπτά της ομώνυμης Πλατείας 
την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα στις 12 το μεσημέρι. Ένα 
σπάνιο πολιτιστικό αστικό πάρκο που χαρίζει στους επι-
σκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία!

Πληροφορίες:
Δ/νση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Π. Ψυχικό 
(δίπλα στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου)
Είσοδος: ελεύθερη, δεν απαιτείται κράτηση θέσης
Διάρκεια: 1 ώρα
Χώρος προσβάσιμος σε Α.Μ.Ε.Α.

Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα 
υπαίθριο μουσείο στην καρδιά του Ψυχικού
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πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Το βιβλίο της Δρος Πολυξένης Παπαγγελοπούλου

Σε μια εξαιρετική εκδήλωση, που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπενετάτου του Ψυχικού και οργανώθηκε από το Δήμο μας 
και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης–Ψυχικού 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Πολυξένης 

Παπαγγελοπούλου με τίτλο: Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Δημο-
τικής Κοινότητας Ψυχικού από τη δημιουργία της ως κηπούπολη στο 
πέρασμα του χρόνου σε σύγκριση με τον όμορο Δήμο Νέας Ιωνίας 
- Κοινωνική διαστρωμάτωση και μορφολογία από το 1923 & έπειτα.

Ο οικισμός της Νέας Ιωνίας δημιουργήθηκε το 1923 για να στεγάσει 
τους Έλληνες πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους κατό-
πιν της Μικρασιατικής καταστροφής. Τον ίδιο χρόνο ιδρύθηκε ο οικι-
σμός του Ψυχικού, με αυστηρό οικοδομικό κανονισμό, ως κατοικία της 
αστικής τάξης, σε σχέδιο κηπούπολης σύμφωνα με τις αγγλοσαξονικές 
συνοικίες του οραματιστή αρχιτέκτονα και πολεοδόμου E. Howard.

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης καλωσορίζοντας 
τους δημότες μας και ευχαριστώντας τη Δρα Παπαγγελοπούλου τό-
νισε πως: «Η έκδοση του βιβλίου αυτού είναι για μια μελέτη εμπερι-
στατωμένη και άκρως επιστημονική, η οποία θα αποτελέσει δείκτη 
πορείας της κοινωνικής ιστορίας των κατοίκων των όμορων Δήμων».
 
Aπό την πλευρά της, η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ Παυλίνα Πανταζή 
δήλωσε τα εξής: «Το παρόν βιβλίο, μέσω της προβολής της ιστορικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου μας, θα συντελέσει στη σφυ-
ρηλάτηση και καλλιέργεια του πολιτιστικού του υπόβαθρου».

Την παρουσίαση του βιβλίου, που θα εμπλουτίσει το Ιστορικό αρχείο 
του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού, χαιρέτισε εκπρόσωπος του Αρχιε-
πισκόπου Ιερώνυμου και παρακολούθησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης 
Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, η 
Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, οι 
Πρωτοπρεσβύτεροι του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψυχικού π. Αναστάσιος 
και π. Ιωάννης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ελένη Ζέππου, Νίκος Ζερβός, Χα-

ράλαμπος Μπονάτσος, Γιώργος Παπαχρόνης, Δημήτρης Φωτιάδης, η 
Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του ΟΚΑΠΑ, μέλη των Κοινοτήτων μας, 
οι πρώην Δήμαρχοι Ειρήνη Κατσαρού, Δημήτρης Μαναός και Κρίτος 
Νεόφυτος και φυσικά πολλοί Ψυχικιώτες.

Αξίζει να τονίσουμε πως η έκδοση του βιβλίου συμπίπτει με τα 100 
χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και την ίδρυση της Kοινό-
τητας Ψυχικού.

Μια μοναδική ιστορική αναδρομή του Ψυχικού 
παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μπενετάτου»
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε ενθουσιασμό κοινού και παλμό των συμμε-
τεχόντων διεξήχθη για 33η χρονιά η γιορτή 
του αθλητισμού του Προαστίου μας, τα «Κυ-
ριακίδεια», ένας αγώνας δρόμου επί δημοσί-

ας οδού 10 χιλιομέτρων & 1.000 μέτρων. Η εκκίνηση και 
ο τερματισμός έγιναν στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλο-
θέης «Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» επί της οδού Καλλιγά 77. Η δια- 
δρομή των 1.000 μέτρων αφορούσε στις κατηγορίες: 
Αγοριών – Κοριτσιών, γεννημένους μέχρι το 2005 και 
μικρότερους/ρες. Η διαδρομή των 10.000 μέτρων ήταν 
για τις κατηγορίες: Εφήβων – Νεανίδων – Ανδρών – Γυ-
ναικών και Βετεράνων Ανδρών – Γυναικών. Οι αγώνες 
είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Στέλιου Κυριακίδη, 
ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία του 
Ελληνικού Κλασικού Αθλητισμού, Πανελληνιονίκη και 
Βαλκανιονίκη, στα 10.000 μέτρα και στο Μαραθώνιο 
δρόμο, καθώς επίσης νικητή του διεθνούς Μαραθωνίου 
της Βοστώνης το 1946. Ο τιμώμενος υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος του Α.Ο. Φιλοθέης και επί σειρά ετών διευθυντής 
του γυμναστηρίου, το οποίο σήμερα φέρει το όνομά 

του. Από το 1990 και για 33 συναπτά χρόνια ο Α.Ο. Φι-
λοθέης διοργανώνει τον αγώνα κάθε χρόνο, ανελλιπώς 
με εκκίνηση και τερματισμό στο Δημοτικό Γυμναστήριο 
Φιλοθέης «Στέλιος Κυριακίδης». Κάθε χρόνο πολλοί εί-
ναι οι φίλοι του στίβου και των δρόμων που τιμούν με 
την παρουσία τους τον αγώνα που συνδιοργανώνουν ο 
Α.Ο.Φ και ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού με συνδιοργανω-
τές τον Ο.Κ.Α.Π.Α. και τη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. υπό την αιγίδα 
του ΣΕΓΑΣ. Στη φετινή διοργάνωση παρευρέθηκαν η 
Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκία Κε-
φαλογιάννη, οι Αντιδήμαρχοι Χαράλαμπος Μπονάτσος, 
Γιώργος Παπαχρόνης, Νίκος Ζερβός, Μίνα Μελισσουρ-
γού, η Πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ Σοφία Βυθούλκα και η 
Αντιπρόεδρος Μαρία-Χριστίνα Παλαιολόγου. Ιδιαίτερη 
συγκίνηση προκάλεσαν με την παρουσία τους οι δυο 
κόρες του Στέλιου Κυριακίδη, ενώ ο γιος του Δημήτρης 
τίμησε τον Δήμαρχο Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρη Γαλά-
νη, καθώς και τον Πρόεδρο του ΑΟΦ Απόστολο Κων-
σταντινίδη, προσφέροντας κλαδί ελιάς εις μνήμην του 
επιφανούς πατέρα του.

33α Κυριακίδεια στο Δήμο μας – 
παρόντα και τα 3 παιδιά του θρυλικού δρομέα

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι ένα σπου-
δαίο αθλητικό γεγονός που ενώνει το χθες με το σήμε-
ρα και τη σύγχρονη ιστορία, υπενθυμίζοντάς μας αξίες 
διαχρονικές και ενώνοντας ανθρώπους και λαούς από 

κάθε σημείο του πλανήτη!

Ένα στεφάνι ελιάς προσέφερε και φέτος η Δημοτική Αρχή στους 
Μαραθωνοδρόμους, καθώς διέσχισαν τρέχοντας την κλασική 
διαδρομή του 39ου Μαραθώνιου Αθήνας μέσα από το Δήμο Φι-
λοθέης–Ψυχικού, λίγο πριν μπουν στο Δήμο Αθηναίων και τερ-
ματίσουν.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης: «Ο Μαραθώνιος 
ως γεγονός είναι η ύψιστη τιμή για όποιο δρομέα αγωνίζεται από 
την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα!»

39ος Μαραθώνιος Αθήνας 
Ο Αυθεντικός



πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Σ
το Δημαρχείο Φιλοθέης–Ψυχικού ο Δή-
μαρχος Δημήτρης Γαλάνης υποδέχθη-
κε τον βουλευτή κ. Δημήτρη Καιρίδη με 
την κα Αγγελική Τασιοπούλου, ωφελού-

μενη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φί-
λων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι», στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας-δράσης «Duo Day – Συνεργάτης για 
μία Ημέρα». Σε μια ιδιαίτερα θερμή συνάντηση, ο 
Δήμαρχος παρουσίασε στον κ. Καιρίδη το σύνολο 
των έργων που υλοποιήθηκαν και με την ευκαιρία 
αυτής της επίσκεψης τόνισε: «Υποστηρίζουμε θερ-
μά την πρωτοβουλία Duo Day και χαιρόμαστε που 
σήμερα έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε 
την κυρία Τασιοπούλου στο Δήμο μας». Η συνά-
ντηση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στα έργα των 
μαθητών του Προαστίου που εκτίθενται εντός του 
Δημαρχείου.
 
Τι είναι η Duo Day
Duo Day ονομάζεται η μέρα που ένας υπάλληλος 
και ένα άτομο με νοητική αναπηρία σχηματίζουν 
«δίδυμο», δηλαδή «Duo». Μέσω της ευρωπαϊκής αυτής 
δράσης μια εταιρεία ή ένας εργαζόμενος συμβουλεύει και 
συνοδεύει άτομα με νοητικές και/ή συναισθηματικές ανα-
πηρίες στο «ταξίδι» τους προς την απασχόληση. Η υπηρε-
σία αυτή παρέχει υποστήριξη με μικρά βήματα σε άτομα 
που αναζητούν να βρουν μια κατάλληλη δουλειά, ακόμα 

και για λίγες ώρες την ημέρα ή για μια εβδομάδα. Χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου για μία 
ημέρα συνεργάστηκαν ως «δίδυμο» 6.000 άτομα. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα 
για την υποστήριξη και τη συμπερίληψη των ατόμων με 
αναπηρία. Η ελληνική κοινωνία είναι και οφείλει να είναι 
μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα μέλη της.
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Επιστολές Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργικές σας σκέψεις, 
στείλτε την επιστολή σας στο psychiko@otenet.gr

«Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι»
Πριν από 27 χρόνια, όταν ο Δήμος μας ήταν μόνο Δήμος 
Ψυχικού, κάποιες κυρίες και μόνο ένας κύριος σκεφθήκαμε 
να πλαισιώσουμε την Επιτροπή της τρίτης ηλικίας, επιτροπή 
που προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή που προέκυψε από 
τις εκλογές του Οκτωβρίου 1994. Δήμαρχος ο Κρίτων Νεό-
φυτος. Μέλη της Επιτροπής (απ΄ όσους θυμάμαι) Λουΐζα Σι-
στοβάρη, Γιάννης Ανδριώτης, Φώφη Μουστάκα, Σοφία Στα-
μογιάννη, Βεατρίκη Μιχαλοπούλου, Λίλα Δουράμπεη, Λούλα 
Κολοκοτρώνη, Λέλα Παπαδημητριάδου. Αργότερα, η ομάδα 
μας ενισχύθηκε με Γιάννα Τσιριμονάκη, Ρένα Ξυριδάκη και 
Κατερίνα Δουλγεράκη.

Στην αρχή, διστακτικά, ο κόσμος ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει 
την επιτροπή μας, αλλά σύντομα εμπιστεύτηκε τις επιλογές 
μας, που ήταν αξιόλογες, όπως μουσεία, θεάτρα, πρωινοί 
περίπατοι, εκδρομές, ταβερνάκια κι αργότερα, διήμερες και 
τριήμερες εκδρομές σε Καστοριά, Βόλο, Γιάννενα, Καλαμάτα 
και πολλούς άλλους προορισμούς που μας φιλοξένησαν για 
πολλά χρόνια. Η επιτροπή μας σύντομα βαφτίστηκε (με νονά 
την κυρία Μουστάκα) «Επιτροπή Δημιουργικής Ωριμότητας», 
επωνυμία κομψότερη και πιο ελκυστική κι έτσι παραμένει 
μέχρι σήμερα. Όταν τα τρία προάστια, Φιλοθέη, Ν. Ψυχικό 
και Π. Ψυχικό, έγιναν ένας ενιαίος Δήμος, προστέθηκαν από 
το Ν. Ψυχικό οι κυρίες Π. Τσιλιγκιρίδου και Μ. Δελακουρί-

δου, ενισχύοντας με σημαντική προσφορά την επιτροπή. Θα 
ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την προσφορά της κυ-
ρίας Μαίης Αισώπου που με θαυμάσιες ξεναγήσεις, άνοιξε 
άγνωστους ορίζοντες στους προορισμούς μας. Δυστυχώς 
μας έφυγε νωρίς. Η «Δημιουργική Ωριμότητα» παραμένει μέ-
χρι σήμερα, γιατί ο κόσμος την αγάπησε και την εμπιστεύτη-
κε κι αυτό φαίνεται από την αγωνία όλων όσοι περιμένουμε 
την επιστροφή στην ομαλότητα της χώρας μας.

Τον Σεπτέμβριο 2019, μετά τις Δημοτικές εκλογές, συγκρο-
τήθηκε η «Δημιουργική Ωριμότητα» με νέα πρόσωπα, εξίσου 
αξιόλογα και με πρόεδρο την κυρία Πανταζή Βασιλική-Παυ-
λίνα, που όμως λόγω COVID-19 δεν πρόλαβαν να ενημε-
ρωθούν και να βοηθήσουν. Από την παλιά «Δημιουργική 
Ωριμότητα» παραμείναμε μόνο η κυρία Β. Μιχαλοπούλου, η 
κυρία Π. Τσιλιγκιρίδου κι εγώ.

Με την ελπίδα ότι φέτος θα είμαστε όλοι εδώ γεροί και δυ-
νατοί, για να δίνουμε μαζί χαρά κι αισιοδοξία στους φίλους 
συντοπίτες μας, με τη «Δημιουργική Ωριμότητα» πάντα κο-
ντά τους.

Με κάθε τιμή 
σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία 

Λέλα Παπαδημητριάδου

Duo Day στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού
«Συνεργάτης για μία Ημέρα»
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

το 2019 όλες οι διοικήσεις προασπίστηκαν, κατα-
στρέφεται από τη θέα ογκωδέστατων οικοδομη-
μάτων που ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο.

Ποιoς το αποφάσισε και κυρίως ποιος το επέτρε-
ψε;

Η Δημοτική Αρχή ρίχνει το φταίξιμο στην εφαρ-
μογή των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κα-
νονισμού του 2020 που επιτρέπει την αύξηση του 
συντελεστή δόμησης.

Δεν σκέφτηκε πόσες φορές οι προηγούμενες Δι-
οικήσεις ήρθαν σε ρήξη με τα αρμόδια Υπουργεία 
προκειμένου να προασπίσουν τα κεκτημένα του 
Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή επέτρεψε να εκδοθούν εκατό 
και πλέον οικοδομικές άδειες που εκμεταλλεύ-
τηκαν τον Ν.Ο.Κ. για να ορθώσουν τερατόμορφα 
μεγαθήρια κι ας έγιναν εγκαίρως πολλές επώνυμες 
καταγγελίες από κατοίκους.

Κι όταν η κατάσταση έφτασε στο αναπόφευκτο, 
αποφάσισαν να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και να αναλάβουν δράση!

Με καθυστέρηση δύο ετών...

Φοβερά αντανακλαστικά!

Έτσι, λίγες μέρες πριν, η Δημοτική Αρχή έφερε ει-
σήγηση με την οποία καλεί την Πολεοδομία του 
Δήμου να αντιδράσει στις διατάξεις του Ν.Ο.Κ., ζη-
τώντας τους να παρανομήσουν με μοναδικό όπλο 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τι θα έπρεπε να κάνει;
Να αναθέσει στους υπαλλήλους της Πολεοδομίας 
του Δήμου να μπουν στην ιστοσελίδα της Πολεο-
δομίας Αγ. Παρασκευής, να βρουν τα απαραίτητα 

Παντελής Ξυριδάκης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Συμμαχία Πολιτών 
π. Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού 

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

Η φράση που χαρακτηρίζει την παρού-
σα Δημοτική Αρχή που από το 2019 

κλείνει τα μάτια, κωφεύει και τηρεί «σιγή 
ιχθύος» σε σοβαρά ζητήματα που θέτουν 
σε κίνδυνο το Δήμο μας.

Έχουμε κατά καιρούς καταγγείλει παρα-
λείψεις και αστοχίες της Δημοτικής Αρχής, 
η οποία κρατούσε μια αδιάλλακτη στάση. 
Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης 
καταστροφής της φυσιογνωμίας του Δή-
μου μας.

Το ζηλευτό αστικό μας περιβάλλον που ως 

έγγραφα και να εμποδίσουν την οικοδόμηση αυ-
τών των εκτρωμάτων. Τόσο απλά!

Όμως, η Δημοτική Αρχή αποδεικνύεται ανεπαρ-
κής, κάνοντας τα όλα δύσκολα. Γιατί έτσι τη βο-
λεύει!

Αλλά δεν μπορεί να κρύψει την καταστροφή που 
επέτρεψε.

Εμείς που αγαπάμε τον τόπο μας, θέλουμε να τον 
προφυλάξουμε, και θα το κάνουμε με οποιοδήποτε 
κόστος!

Η λύση είναι μία. Αγωνιστείτε όσο υπάρχει καιρός 
και συνειδητοποιείστε ότι χρέος κάθε υπεύθυνης 
και ικανής Διοίκησης είναι να βλέπει, να ακούει και 
να μιλάει.

Λίγος καιρός μένει ως τις εκλογές, εκμεταλλευτεί-
τε τον. Κι αν δεν μπορείτε να  διορθώσετε την κα-
ταστροφή, φροντίστε να μην επεκταθεί, για να μη 
μείνει στην ιστορία ότι η τελευταία Δημοτική Αρχή 
που υπερασπίστηκε τα κεκτημένα του Δήμου ήταν 
η Διοίκηση Ξυριδάκη και η «Συμμαχία Πολιτών».

Καλά Χριστούγεννα και ένα καλύτερο 2023 σε 
όλους!

Νίκος Κανελλάκης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών 
Τηλέφωνο: 6936-724560

email: endipol2019@gmail.com

Δεν βλέπω- Δεν ακούω- Δεν μιλάω

Φ ίλες και φίλοι, καθώς απομέ-
νει λιγότερο από ένας χρόνος 

της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, 
η εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
είναι απογοητευτική σε όλους τους 
Δήμους της χώρας, καθώς η θε-
σμική, οικονομική και λειτουργική 
ασφυξία εντείνεται καθημερινά. Τα 

Δημοτικά Συμβούλια είναι απλοί παρατη-
ρητές αφού με τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
και τροπολογίες μεταφέρονται σημαντικές  
αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή 
και οι συσχετισμοί δίνουν μεγάλη πλειο-
ψηφία στη Δημοτική Αρχή και αποκλείουν 
τις μικρότερες παρατάξεις. 

Η ανακατανομή και αποσαφήνιση των αρ-
μοδιοτήτων Κεντρικού Κράτους–Δήμων 
έχει μείνει στα λόγια.

Ο έλεγχος νομιμότητας «καρκινοβατεί» 
ασκούμενος μεταβατικά από τις Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις.

Η υποστελέχωση, ειδικά στις υπηρεσίες 
καθαριότητας, πράσινου και Δημοτικής 
Αστυνομίας, είναι εμφανής με αποτέλεσμα 
την αδυναμία παροχής σωστών υπηρεσιών 
προς τον Δημότη.

Η ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, καθώς η ενεργειακή κρίση έχει 
εκτινάξει το κόστος των Δημοτικών υπη-
ρεσιών, δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει 
προβλεφθεί.

Είναι αναγκαίο η Κυβέρνηση να προ-
βεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  
προκειμένου να γίνει πράξη η οικονο-
μική και διοικητική αυτοτέλεια της Αυ-
τοδιοίκησης όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 102 του Συντάγματος. Ανεξάρτη-
τη αυτοδιοίκηση χωρίς δεσμεύσεις από 
πολιτικά κόμματα που λογοδοτεί στους 
Δημότες και μόνο είναι κατά την άποψή 
μας η λύση.
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ΧΡΉΣΙΜΑ ΤΉΛΈΦΩΝΑ ΚΑΙ ΥΠΉΡΈΣΙΈΣ

Γραμμή Έξυπηρέτησης Έκτακτης Ανάγκης στο πενταψήφιο νούμερο 15310 (που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο)

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.: 213-2014500, 506
E-mail: k.tokatoglou@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τηλ.: 213-2014500

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

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τηλ.: 213-2014500, 502 

E-mail: l.ioanidou@0177.syzefxis.gov.gr  
z.baglantzi@0177.syzefxis.gov.gr

Έργοτάξιο Καθαριότητας Νέου Ψυχικού 
(Από 06:00 έως 13:00)

Τηλ.: 210-6776043, 210-6774299
Έργοτάξιο Καθαριότητας Φιλοθέης 

(Από 06:00 έως 13:00)
Τηλ: 210-6812987

Έργοτάξιο Καθαριότητας Ψυχικού 
(Από 06:00 έως 13:00)

Τηλ: 210-6775941
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 
Υγείας, Παιδείας και 

Κοινωνικής Πολιτικής
Τηλ.: 210-6773474

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

Τηλ.: 213-2014632
E-mail: s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης 
Τηλ.: 213-2014639, 604

E-mail: m.tzanetaki@0177.syzefxis.gov.gr
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) 

Τηλέφωνο για ραντεβού 213-2014661
E-mail: ydomphps@0177.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού: τηλ.: 213-2014635 
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών: 

τηλ.: 213-2014663 και 213-2014664 
Τμήμα Αυθαιρέτων Κατασκευών: τηλ.: 213-2014660 

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.: 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. 
τηλ.: 213-2014639, 604

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου Γραφείο ΔΉ.Κ.Έ.ΦΙ.Ψ. 

τηλ.: 210-6822217

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




