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Έ
να γεμάτο από γεγονότα δίμηνο ήταν αυτό που 
περάσαμε από όταν κυκλοφόρησε το προηγού-
μενο τεύχος του Παράθυρου. Θα ήθελα να στα-
θώ σε τρία ξεχωριστά γεγονότα: Κατ' αρχάς, την 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με 

κάθε επισημότητα η τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πί-
τας του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού. Κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης, τιμήσαμε πέντε επιφανείς κατοίκους του Δήμου μας 
και συγκεκριμένα:

1. Τον ιατρό Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη για την προσφορά 
του στην Ιατρική επιστήμη και στον άνθρωπο.

2. Τον Βασίλη Θεοχαράκη για την προσφορά του στον πολιτι-
σμό και την επιχειρηματική του δράση.

3. Την καθηγήτρια ΕΜΠ και χημικό μηχανικό Τόνια Μωροπού-
λου για την προσφορά της στην επιστήμη, στον άνθρωπο και 
στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

4. Το Ίδρυμα Καραμανλή για την προσφορά του στην πολιτική 
ιστορία της Ελλάδας και στην προώθηση των ιδεωδών της Δη-
μοκρατίας στην Ευρώπη.

5. Τον σκηνοθέτη και παραγωγό Δημήτρη Ποντίκα για την 
προσφορά του στον πολιτισμό και στην οπτικοακουστική δη-
μιουργία.

Και αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος που φέτος τιμήσαμε 
όλους τους πρώην Δημάρχους μας, διότι πιστεύουμε ακράδα-
ντα ότι όλοι με το έργο τους έχουν συμβάλει ώστε ο Δήμος μας 
να έχει αυτή την ξεχωριστή φυσιογνωμία. 

Έχοντας ως αρχή την ποιοτική και εποικοδομητική αντιπαρά-
θεση, καθώς και τον απαραίτητο σεβασμό στην ιστορία, τι-
μούμε για τη μεγάλη τους προσφορά στην πόλη μας τους Δη-
μάρχους και τις Δημάρχους μας, επιδεικνύοντας έναν Πολιτικό 
Πολιτισμό που αξίζει στο Προάστιό μας.

Παράλληλα, σε έναν άλλο κρίσιμο τομέα για τους κατοίκους 
μας, με μεγάλη προσπάθεια και προετοιμασία κρατήσαμε τις 
αντικειμενικές αξίες σε χαμηλά επίπεδα. Ο Δήμος Φιλοθέης– 
Ψυχικού ήταν από τους ελάχιστους Δήμους που το έπραξε, βα-
σιζόμενος μάλιστα σε πραγματικά στοιχεία αγοραπωλησιών που 
συλλέχθηκαν με μεγάλη δυσκολία λίγο πριν και αμέσως μετά 
τη λήξη της περιόδου καραντίνας και σε αντίστοιχες Εκθέσεις 
Γνωμοδότησης πιστοποιημένης εκτιμήτριας αξιών ακινήτων. 

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε ληφθεί 
από τον Ιούνιο 2020 και πρότεινε Τιμές Ζώνης για τις τρεις 
Κοινότητες του Προαστίου μας, ενώ, επιπλέον, περιελάμβανε 
συγκεκριμένες προτάσεις για ειδικά θέματα που αφορούσαν 
ορισμένες Ζώνες της Κοινότητας Ψυχικού. Ήμασταν από τους 
ελάχιστους Δήμους σε όλη τη Χώρα που προνοήσαμε και προ-
τρέξαμε, αναγκάζοντας το Υπουργείο Οικονομικών να μειώ-
σει στην περιοχή μας τις αντικειμενικές αξίες, ενώ σε όλους 
σχεδόν τους υπόλοιπους Δήμους προέβησαν σε σημαντικές 
αυξήσεις.

Τέλος, για μια ολόκληρη εβδομάδα στις αρχές του Φλεβάρη, ο 
Δήμος μας βρέθηκε αντιμέτωπος με την κακοκαιρία «Μπάρ-
μπαρα», την οποία, παρότι είχε μεγάλη διάρκεια και συνεχείς 
αλλαγές των καιρικών φαινομένων, καταφέραμε με προσεκτι-
κή οργάνωση, προληπτικές ενέργειες και επιχειρησιακή ετοι-
μότητα να την αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν (υπαλλή-
λους και φυσικά εθελοντές) όλες τις δύσκολες ημέρες, έτσι 
ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο αυτό 
καιρικό φαινόμενο.

Πλέον η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο ήλιος εμφανίστηκε στο 
Προάστιό μας και εύχομαι σε όλους να έχουμε μια Καλή Άνοιξη!

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού

Καλή Άνοιξη!
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Δημήτρης Φωτιάδης
Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Τ
ο θέμα που απασχολεί τους δημότες στο Νέο Ψυχικό σή-
μερα είναι η υπόθεση ανέγερσης νέου κτηρίου σε οικόπε-
δο ιδιοκτησίας MIELE στο Ο.Τ. 173 Μεσογείων, Ρήγα Φε-
ραίου, Νικηταρά. Εκεί σήμερα υπάρχει κτίσμα 4.709 τ.μ. 

σε τρεις ορόφους με 79 εγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης. Το θέμα 
του νέου κτηρίου ήρθε στο προσκήνιο μόλις στις 20 Δεκεμβρίου 
2022, όταν η εταιρεία ζήτησε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
άδεια δημιουργίας εισόδων αυτοκινήτων με αποτίμηση πεζοδρο-
μίων για κυκλοφοριακή σύνδεση. Στα επισυναπτόμενα ήταν: α) η 
άδεια της Πολεοδομίας για ανέγερση εμπορικού καταστήματος, 
χώροι καταστήματος στον Α΄ όροφο κτλ. β) άδεια κυκλοφοριακής 
σύνδεσης Υπουργείου, εισήγηση Τ.Υ. Δήμου. Το γεγονός μας προ-
ξένησε εντύπωση και ζητήσαμε από τον Δήμαρχο που προέδρευε 
να αναβληθεί. Με τη λήξη της συνεδρίασης το θέμα τέθηκε και 
συζητήθηκε σε κύκλο συνεργατών στο Δημαρχείο εκείνη την ώρα 
και ο Δήμαρχος συγκάλεσε σύσκεψη με τον ειδικό δικηγόρο στα 
Πολεοδομικά θέματα, τους μηχανικούς, Αντιδημάρχους και τον 
Διευθυντή της Πολεοδομίας. Ο Διευθυντής μας ενημέρωσε για 
την ιστορία και είπε ότι πρόκειται για: 
• Οικόπεδο ιδιοκτησίας MIELE - HELLAS εμβαδού 4.396 τ.μ. 
τμήματος του Ο.Τ.173 Νέου Ψυχικού.
• Όροι δομήσεως σήμερα: Κάλυψη: 40%, συντελεστής δόμη-
σης: 1,2, ύψος: 14 μ. και 2 μέτρα στέγη ή πυλωτή. 
• Σήμερα το υπάρχον κτίσμα αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, 
2 ορόφους γραφεία, υπόγειο χώρο στάθμευσης και ισόγειες απο-
θήκες και έχουν πραγματοποιηθεί: Κάλυψη = 2.495 τ.μ. Δόμηση = 
4.709 τ.μ., ύψος = 13,20 μ. σε 3 ορόφους και 79 θέσεις στάθμευσης.
• Η κατεδάφιση προεγκρίθηκε από την ΥΔΟΜ Πολεοδομία  
Αγίας Παρασκευής.
• Η προέγκριση ανέγερσης δόθηκε από την ΥΔΟΜ Φιλοθέ-
ης–Ψυχικού.

• Η άδεια κατεδάφι-
σης και η άδεια ανέ-
γερσης, εκδόθηκαν  
ηλεκτρονικά από την  
Τεχνική Εταιρεία (νέος 
τρόπος).
• Η συνολική δόμηση  
είναι 3.825,89 τ.μ., η  
κάλυψη είναι 1741 
τ.μ., το ύψος του κτη-
ρίου είναι 14 μ., οι  
όροφοι είναι 2, φυ-
τεμένο δώμα και 118 
θέσεις στάθμευσης.

Είναι προφανές με 
όλα αυτά τα στοιχεία 
ότι πρόκειται για ειδι-
κή κατασκευή και όχι 
απλό κατάστημα. Επί-
σης, δόθηκε κατάστημα 
στον όροφο. Μετά από 
διαλογική συζήτηση καταλήξαμε ότι η μόνη λύση για άμεση παρέμβαση και δι-
ακοπή εργασιών είναι η έγγραφη καταγγελία προς την Πολεοδομία, ζητώντας 
επανέλεγχο των στοιχείων. Την καταγγελία υπέγραψαν οι παριστάμενοι κ.κ. 
Ζέππου Ελένη, δικηγόρος, και Φωτιάδης Δημήτρης, πολιτικός μηχανικός, ως 
απλοί δημότες. Ο Δήμαρχος πρότεινε και αναθέσαμε το σημαντικό αυτό θέμα 
στον παριστάμενο ειδικευμένο δικηγόρο κ. Παπαδημητρίου. Υπογράφηκε η με 
αριθμ. 512/11-01-2023 καταγγελία και την ίδια μέρα η ΥΔΟΜ εξέδωσε έγγραφο 
διακοπής των εργασιών, το οποίο έγινε και έτσι μέχρι σήμερα δεν εκτελούνται 
εργασίες. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης και σύσσωμη η Διοίκηση παρακο-
λουθεί το θέμα και είμαστε σε αναμονή της γνωμοδότησης του νομικού μας 
συμβούλου για τα Πολεοδομικά θέματα. Η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής 
ήταν άμεση και η τυχόν παραφιλολογία δεν έχει θέση σήμερα.

Γ εννήθηκα στο Νόιστατ της Γερμανίας και μεγάλωσα στο Γουδί. 
Είμαι 51 ετών, έγγαμη με δύο παιδιά, τον Γιώργο 21 ετών και 
την Αντζελίνα 18 ετών. Οι σπουδές μου είναι σε διαφορετικά 
επίπεδα. Έχω σπουδάσει γραμματειακή υποστήριξη - Διοίκηση 

γραφείου σε Ιδιωτική Σχολή και κατέχω πτυχίο Νοσηλευτικής ΚΑΤΕΕ. 
Από το 2022 φοιτώ στο ΕΑΠ «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» γιατί 
εκτός από την αγάπη μου για τον συνάνθρωπο υπάρχει και η αγάπη 
μου για τον πολιτισμό και την ιστορία της πατρίδας μου. Παράλληλα, 
παρακολουθώ σεμινάρια Ρητορικής σε έναν αγγλόφωνο Όμιλο. Ο 
εθελοντισμός και η ενασχόλησή μου με τα κοινά με έφεραν κοντά στο 
σχολείο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, καθώς υπήρξα Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (από το 2019) του 
1ου ΓΕΛ Νέου Ψυχικού, στο οποίο μέχρι και σήμερα συμμετέχω ενεργά. 

Εργάστηκα στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «Υγεία» ως διοικητικός υπάλλη-
λος επί 17 έτη και τα 16 τελευταία έτη εργάζομαι στο ΓΝΑ ΚΑΤ ως νοση-
λεύτρια. Επίσης, είμαι μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του 
ΓΝΑ ΚΑΤ πάντα δίπλα στους συναδέλφους μου, καταγράφοντας συ-
νέχεια όποια προβλήματα προκύπτουν στο χώρο εργασίας τους αλλά 
και τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται. Είμαι, όμως, και εθελόντρια 
σε φιλοζωικές εταιρείες συμμετέχοντας σε διάφορες δράσεις τους, 
«αγκαλιάζοντας» και φροντίζοντας τους τετράποδους φίλους μου. Το 
2019 μετείχα στις αυτοδιοικητικές εκλογές για το Κοινοτικό  Συμβούλιο 
Νέου Ψυχικού με το Προάστιο Πρότυπο του Δημήτρη Γαλάνη όπου και 
εκλέχθηκα. Από το 2019 υπήρξα και μέλος της Επιτροπής Υγείας του 
Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού. Πρόσφατα μετά από την πρόταση του Δη-
μάρχου κ. Δημήτρη Γαλάνη ανέλαβα Πρόεδρος της Κοινότητας Νέου 
Ψυχικού. Στόχος μου η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αυ-
τού του Προαστίου, αλλά και μια καλύτερη τοπική συγκοινωνία για να 

μπορούν ευπαθείς ομάδες δημοτών μας, ηλικιωμένοι αλλά και μαθητές 
μας να μετακινούνται και στις τρεις Κοινότητες από κομβικά σημεία των 
δρόμων του Προαστίου μας. Είμαι πρόθυμη να ακούσω ανησυχίες σας 
αλλά και ιδέες σας για το Προάστιό μας, αλλά και να μου μεταφέρετε 
άμεσα τυχόν ζητήματα που παρουσιάζονται στην Κοινότητα Νέου Ψυ-
χικού. Πιστεύω στην καλή μας συνεργασία και θα προσπαθήσω να είμαι 
δίπλα σας με σεβασμό και αγάπη όπως έμαθα στη Νοσηλευτική: «Αγάπη 
και σεβασμό στον 
συνάνθρωπό μου». 

Τέλος, μου αρέ-
σει να ανταποκρί-
νομαι άμεσα στα 
προβλήματα της 
καθημερινότητας, 
να προσανατολί-
ζομαι στη λύση και 
όχι στο πρόβλημα, 
να ακούω όλες τις 
γνώμες, να κρατάω 
ισορροπίες αλλά 
και να είμαι ενωτική 
και όχι διασπαστική. 

Σας ευχαριστώ πολύ.
εκ των προτέρων. 
Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 
6974 792 637

Σταυρούλα (Ρούλα) Χύτα - Αμιράλη 
Πρόεδρος Κοινότητας Νέου Ψυχικού

Οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής για την Οικοδομική 
Άδεια στο Ο.Τ. 173 Νέο Ψυχικό (Miele Hellas)
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Η αυλαία του 2022 έπεσε με τη Δημο-
τική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης 
Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) να καταφέρνει 
για μία ακόμη χρονιά να προσφέρει 

με επιτυχία τις υπηρεσίες της στους δημότες και 
στους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού 
μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που είχαν 
ως γνώμονα την κοινωνική μέριμνα, την ενίσχυ-
ση της απασχόλησης, την περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση, τη γνώση, τις τέχνες, τον πολιτι-
σμό και τον αθλητισμό. Επιπρόσθετα, συνέβαλε 
στην ενημέρωση των κατοίκων και προχώρησε 
σε δράσεις βελτίωσης του επιπέδου των παρε-
χόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, λει-
τούργησε το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο σπίτι», που 
αφορά στην κατ' οίκον 
φροντίδα ηλικιωμένων 
και ανήμπορων συμπολι-
τών μας, μέσω του οποί-
ου κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας που βίωσε η 
χώρα μας εξυπηρετήθη-
καν περισσότεροι από 
100 συμπολίτες μας. Το 
ανθρώπινο δυναμικό του 
προγράμματος δραστηρι-
οποιήθηκε στην παροχή 
νοσηλευτικών υπηρεσι-
ών, στην προμήθεια των 
ειδικών φαρμάκων από 
τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ και στις καθημερινές 
τους ανάγκες (αγορές προϊόντων πρώτης ανά-
γκης, πληρωμή λογαριασμών κτλ.), καθώς και 
στην ψυχολογική υποστήριξη αυτών των ιδιαί-
τερα ευάλωτων ανθρώπων μέσω της τακτικής 
επικοινωνίας μαζί τους.

Συνεχίστηκε με επιτυχία το καλοκαιρινό πρό-
γραμμα ημερήσιας απασχόλησης των παιδιών 
«Αθλοπαιχνιδιές», με στόχο την προώθηση της 
πνευματικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης 
παιδιών δημοτών και κατοίκων του Δήμου (ηλι-
κίας 6 έως 12 ετών), συνολικής διάρκειας έξι (6) 
εβδομάδων και με τη συμμετοχή 700 παιδιών, 
καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκ-
μάθησης Η/Υ, χορού και ζωγραφικής για παιδιά 
και ενήλικες, ενώ παράλληλα συντηρήθηκαν 
οι εγκαταστάσεις του Οικολογικού Πάρκου, το 

οποίο επισκέφτηκαν πάνω από 30 σχολεία, προ-
ωθώντας την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε 
θέματα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος. 

Πραγματοποιήθηκε σειρά πολιτιστικών και ψυ-
χαγωγικών εκδηλώσεων όπως η Πρωτομαγιά 
στο Άλσος Ψυχικού, η ημέρα Περιβάλλοντος στο 
Οικολογικό Πάρκο, η μουσική παράσταση για 
παιδιά «Το καμπαρέ των ζώων», η μουσική θεα-
τρική παράσταση «Κύκλε εσύ του έρωτα» και η 
μουσική εκδήλωση «Ρεμπέτικη βραδιά (σαν μα-
γεμένο το μυαλό μου)» στο Αθλητικό Κέντρο Ν. 
Ψυχικού, ενώ η επιχείρηση προχώρησε στην έκ-
δοση των βιβλίων Ιστορική αναδρομή κι εξέλιξη 

της Δημοτικής Κοινότητας 
Ψυχικού από τη δημιουρ-
γία της ως κηπούπολη στο 
πέρασμα του χρόνου σε 
σύγκριση με όμορο Δήμο. 
Κοινωνική διαστρωμάτω-
ση και μορφολογία από 
το 1923 & έπειτα της Δρος 
Πολυξένης Παπαγγελο-
πούλου και Η επανάστα-
ση του 1821 στο ελληνικό 
βιβλίο για παιδιά της Μά-
γδας Αναγνωστή. 

Η ενημέρωση των συμπο-
λιτών μας ενισχύθηκε με 
τη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. να έχει 
την ευθύνη της σύνταξης, 
δημιουργίας, παραγω-

γής και διανομής του εντύπου ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ενώ 
η απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας της 
επιχείρησης συνέβαλε κι αυτή στην έγκυρη και 
έγκαιρη ενημέρωση.

Με βάση τα παραπάνω πιστεύω ότι η Δημοτι-
κή Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης–Ψυχικού 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) κατάφερε να αντεπεξέλθει αποτε-
λεσματικά στη δύσκολη αποστολή της. Με μια 
σύγχρονη και δυναμική θεώρηση των πραγμά-
των και καταστάσεων που επιβάλλουν τα νέα 
δεδομένα της κοινωνικής και οικονομικής πραγ-
ματικότητας που βιώνουμε, καταφέραμε μέσα 
στο 2022 να δραστηριοποιήσουμε την επιχείρη-
ση με μια πληθώρα ενεργειών, με γνώμονα το 
συμφέρον των δημοτών μας. Η προσπάθεια αυτή 
θα συνεχιστεί και το έτος 2023 που προβάλλουν 
νέες προκλήσεις.

Παυλίνα Πανταζή
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης–Ψυχικού (Δη.Κ.Ε.Φι.Ψ.)
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ΑΡΘΡΑ
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Σοφία Βυθούλα
Πρόεδρος Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού

Π
ραγματοποιώντας έναν απολο-
γισμό των τελευταίων τεσσάρων 
χρόνων, συνειδητοποιεί κανείς 
ότι οι δύσκολες καταστάσεις και 

τα αλλεπάλληλα λοκντάουν που μας είχαν 
επιβληθεί λόγω της πανδημίας άλλαξαν από-
τομα τον τρόπο ζωής μας. Ταυτόχρονα, όμως, 
μας ώθησαν σε νέες διεξόδους, αναπτύσσο-
ντας έτσι την ευελιξία και την προσαρμοστι-
κότητά μας. 
 
Ως πρόεδρος ενός φορέα κοινωνικών παροχών, 
αισθάνθηκα μεγαλύτερη από ποτέ την ανάγκη 
να συμβάλω και να συν-
δράμω με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην προ-
σπάθεια εξουδετέρωσης 
των αρνητικών επιπτώ-
σεων αυτής της εμπει-
ρίας για τους κατοίκους 
του Δήμου μας. 
 
Έχοντας πάντα ως στόχο 
έναν φορέα κοινωνικής 
μέριμνας, αθλητισμού 
και πολιτισμού ανοι-
χτό και προσβάσιμο σε 
όλους, καταφέραμε να 
ανταποκριθούμε άμεσα 
στα νέα δεδομένα, ώστε 
να μην επηρεαστεί η παροχή ποιοτικών υπη-
ρεσιών. Η άμεση κατανόηση των αναγκών των 
κατοίκων των Προαστίων μας σε συνδυασμό με 
τους στόχους που έχουμε θέσει για τον Οργα-
νισμό πρέπει να συγκλίνουν, ώστε η στρατηγι-
κή μας να είναι τόσο αποτελεσματική όσο και 
μακροπρόθεσμη. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά 
σας διαβεβαιώ ότι είναι αναγκαίο.

Στην περίοδο της αναγκαστικής κοινωνικής 
απομόνωσης φροντίσαμε με ταχύτατους ρυθ-
μούς να εκμεταλλευτούμε τα οφέλη της τεχνο-
λογίας, προσφέροντας διαδικτυακά μια πλη-
θώρα υπηρεσιών, ικανοποιώντας με τον τρόπο 

αυτό τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προσ-
δοκίες της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας. 
Πήραμε πρωτοβουλίες, υποστηρίζοντας καινο-
τόμες ιδέες και δράσεις, φροντίζοντας ταυτό-
χρονα για τον εκσυγχρονισμό των δομών μας, 
ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση αυτών των 
δράσεων και να λειτουργούν με συνέπεια και 
επαγγελματισμό. 
 
Πραγματοποιήθηκαν έργα υποδομών συντή-
ρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών 
μας, αλλά κυρίως εφαρμόστηκαν πρωτοπόρα 
προγράμματα σε όλους τους τομείς των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών 
μας: κοινωνική φροντί-
δα, άθληση, εκπαίδευ-
ση, ψυχαγωγία, ενημέ-
ρωση. Οι χρονιές που 
διανύσαμε ήταν κρίσι-
μες, γεμάτες δυσκολίες, 
ανατροπές και εντάσεις. 
Καταβάλαμε, παρ' όλα 
αυτά, μια υπέρτατη προ-
σπάθεια ώστε να συνε-
χιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία του φορέα 
μας χωρίς περικοπές.

Συνέχισα προσωπικά με 
προσήλωση, συνέπεια, 

προγραμματισμό και όραμα την ευθύνη που 
ανέλαβα από την πρώτη μέρα ως πρόεδρος 
του ΟΚΑΠΑ, θέλοντας έτσι να τιμήσω την εμπι-
στοσύνη του Δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη, των 
Δημοτικών Συμβούλων και των Πολιτών του 
Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού.

Εργάστηκα σκληρά, με κέφι και αφοσίωση και 
θα συνεχίσω να το πράττω με ανυποχώρητη δι-
άθεση. Μέσω της θέσης μου, ως Πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ, είμαι αποφασισμένη να προ-
σφέρω αδιάκοπα στους Δημότες μας αυτό που 
τους αξίζει.
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ΖΏΝΗ ΨΥΧΙΚΟΥ

Α' 3.800

Β' 3.800

Γ' 3.300

Δ' 3.300

Έ' 2.800

ΣΤ' 3.000

Ζ' 2.600

Η' 2.800

ΠΡΟΤΈΙΝΟΜΈΝΗ ΤΙΜΗ ΖΏΝΗΣ (€)

ΖΏΝΗ ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Α' 2 .100

Β' 2.200

Β1' 2.050

Γ' 1.850

Δ' 1 .750

Έ' 2 .150

ΣΤ' 1.600

ΠΡΟΤΈΙΝΟΜΈΝΗ ΤΙΜΗ ΖΏΝΗΣ (€)

ΖΏΝΗ ΦΙΛΟΘΈΗΣ

Α' 3.800

Β' 3.700

Γ' 3.400

Δ' 3.000

Έ' 2.800

ΣΤ' 2.300

ΠΡΟΤΈΙΝΟΜΈΝΗ ΤΙΜΗ ΖΏΝΗΣ (€)

πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Τ ο 2020, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσδιορισμού των 
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, το Υπουργείο Οικονο-
μικών (στο εξής Υπ.Οικ.) είχε ζητήσει από τους Δήμους να 
«διατυπώσουν γνώμη» για τις τιμές εκκίνησης —πιο γνω-

στές ως Τιμές Ζώνης (στο εξής Τ.Ζ.)— των ακινήτων των περιοχών 
αρμοδιότητάς τους. Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού ήταν από τους ελά-
χιστους Δήμους που το έπραξε, βασιζόμενος μάλιστα σε πραγματικά 
στοιχεία αγοραπωλησιών που συλλέχθηκαν με μεγάλη δυσκολία λίγο 
πριν και αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου καραντίνας και σε αντί-
στοιχες Εκθέσεις Γνωμοδότησης πιστοποιημένης εκτιμήτριας αξιών 
ακινήτων. 
 
Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη τον Ιούνιο 
2020 και πρότεινε Τ.Ζ. για τις τρεις Κοινότητες του Δήμου ενώ, επι-
πλέον, περιλάμβανε συγκεκριμένες προτάσεις για ειδικά θέματα που 
αφορούσαν ορισμένες Ζώνες της Κοινότητας Ψυχικού. Ακολούθως, οι 
τιμές εκκίνησης (Τιμές Ζώνης) στο σύνολο της Επικράτειας αναπρο-
σαρμόστηκαν με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2375/07-06-2021), με 

έναρξη ισχύος της απόφασης την 1η Ιανουαρίου 2022. Το Υπ.Οικ., με 
νομοσχέδιό του που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στις αρχές Δεκεμβρί-
ου 2022, έδωσε στους Δήμους τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου 
γνώμη για τις Τ.Ζ. των περιοχών τους έως τις 20 Ιανουαρίου 2023. 
 
Για άλλη μια φορά ο Δήμος μας κινήθηκε ταχύτατα, αναθέτοντας 
στην πιστοποιημένη εκτιμήτρια ακίνητης περιουσίας κα Μαρία Αφτιά 
τη σύνταξη σχετικών Εκθέσεων Γνωμοδότησης για τον προσδιορι-
σμό των Τ.Ζ. βάσει εκτίμησης των αγοραίων αξιών των ακινήτων και 
για τις τρεις Κοινότητες (Νέο Ψυχικό, Φιλοθέη και Ψυχικό). Οι Εκ-
θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν από τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Ζερβό 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Ιανουαρίου 2023 —παρουσία και 
της κας Αφτιά— όπου και εγκρίθηκαν ομόφωνα. Ο κ. Ζερβός στην 
εισήγησή του επεσήμανε πως με βάση τα συμπεράσματα των Εκ-
θέσεων Γνωμοδότησης, στο Νέο Ψυχικό οι πραγματικές εμπορικές 
αξίες είναι κοντά στις σημερινές αντικειμενικές, κάτι που δεν ισχύει 
για το Ψυχικό, όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι υψηλότερες των 
αντίστοιχων πραγματικών κατά 8 έως 19%, με εξαίρεση τη Ζώνη Β’ 

Συμβολή του Δήμου στη μείωση των αντικειμενικών αξιών

Οι Τιμές Ζώνης που προτείνονται ανά Κοινότητα έχουν ως εξής:

όπου συμβαδίζουν. Τέλος, στη Φιλοθέη, οι αντικειμενικές αξίες είναι 
υψηλότερες κατά 5 έως 16% από τις αντίστοιχες εμπορικές αξίες, με 
πλέον αδικημένη τη Ζώνη ΣΤ’.

Πέραν των παραπάνω, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζη-
τείται η ενσωμάτωση της Α’ Ζώνης Ψυχικού στη Β’ Ζώνη Ψυχικού για 
πολεοδομικούς και φορολογικούς λόγους που αναλύονται σε εκτενές 
υπόμνημα.

Αξίζει να τονιστεί πως ο Δήμος μας είναι μέχρι στιγμής ο μόνος Δή-
μος της χώρας που κατάφερε να αναθέσει εγκαίρως σε ειδικό εκτι-
μητή τη σύνταξη Εκθέσεων Γνωμοδότησης για τις τιμές των ακινή-

των, έτσι ώστε οι προτεινόμενες Τ.Ζ. να βασίζονται σε πραγματικά 
στοιχεία και κυρίως σε επιστημονική τους ανάλυση. 

Επισημαίνεται, τέλος, πως οι γνώμες των Δήμων που υποβάλλονται 
στο Υπ. Οικ. θα εξεταστούν από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα εισηγη-
θεί στον Υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τις οποίες προκύπτει ότι 
χρειάζεται επανάληψη της διαδικασίας προσδιορισμού των Τ.Ζ. Αν, με 
απόφαση του Υπουργού, πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασί-
ας για τις συγκεκριμένες ζώνες, οι νέες αξίες που θα καθοριστούν θα 
ισχύουν μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι οι 
νέες Τ.Ζ. δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και πως οι όποιες διαφοροποι-
ήσεις θα ισχύσουν για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του έτους 2024.
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ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

Μεγάλη η συμμετοχή για τη στήριξη 
των σεισμόπληκτων σε Τουρκία και Συρία

Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού κινητοποίησε όλες  
τις δυνάμεις του και κάλεσε τους δημότες να συμ-
μετάσχουν στη μεγάλη δράση συγκέντρωσης ει-
δών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της 

Τουρκίας και της Συρίας.

Πλήθος κόσμου προσήλθε στην Α' Πλατεία Ψυχικού (Blue Bell) 
και προσέφερε ιατροφαρμακευτικό υλικό, είδη ατομικής υγι-
εινής, ζεστά ρούχα για παιδιά και ενήλικες, κουβέρτες, κλινο-
σκεπάσματα, υπνόσακους, βρεφικές τροφές, παιδικά γάλατα, 
πάνες και είδη βρεφικής φροντίδας, εμφιαλωμένα νερά και 
τρόφιμα μακράς διάρκειας. Τα φορτηγά γέμισαν με όλο το 

απαραίτητο υλικό και η αποστολή τους έγινε άμεσα σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης δήλωσε: «Πολύ συγκινητική 
και αθρόα ήταν η προσέλευση των κατοίκων για να προσφέ-
ρουν στους συνανθρώπους μας σε Τουρκία και Συρία είδη 
πρώτης ανάγκης. Το Blue Bell κατακλύστηκε από μικρούς και 
μεγάλους!

Με ιδιαίτερα συναισθήματα είδαμε τον κόσμο να φέρνει τα δέ-
ματα, ακόμη και μετά τη λήξη των ωρών παραλαβής, και να τα 
τοποθετεί μέχρι και έξω από την πόρτα του κτηρίου. 
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πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Όλοι μαζί αποδείξατε στην πράξη πόσο συγκλονιστική δύναμη 
κρύβει η ανθρώπινη αλληλεγγύη. Συγκεντρώσαμε πάνω από 
700 κούτες! Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους! Και εσάς που 
προστρέξατε να στηρίξετε τη δράση και όσους εργάστηκαν για 
να υλοποιηθεί αυτή! Η συνδρομή όλων ήταν πολύτιμη. Δηλώνω 
από καρδιάς υπερήφανος για όλους σας».

Στεκόμαστε συγκλονισμένοι δίπλα στους δοκιμαζόμενους γεί-
τονές μας, προσφέροντας το ελάχιστο που μπορούμε μέχρι να 
νικήσει και πάλι η ζωή.

Ως Δήμος, θεωρούμε υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα 
στους συνανθρώπους μας αυτή τη στιγμή του ανείπωτου πόνου.
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ΈΚΔΗΛΩΣΈΙΣ

Σ ε κλίμα ενότητας με τις τιμητικές διακρίσεις 6 προηγούμε-
νων Δημάρχων, συγκίνησης με τις βραβεύσεις 4 προσωπι-
κοτήτων και την παρουσία 7 Υπουργών και φυσικά πλήθους 
δημοτών πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα η τελετή 

κοπής της πίτας του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού για το 2023.

 Ανοίγοντας την ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο 
Ίδρυμα Καραμανλή, ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλά-
νης υποδέχθηκε με θερμά λόγια όλους τους παρευρισκόμενους: «Εύ-
χομαι, εκ μέρους όλων μας στο Δήμο, Καλή Χρονιά σε όλους, κάθε 
καλό για εσάς και τις οικογένειές σας και να είναι η φετινή χρονιά μια 
καλή χρονιά για την πόλη μας. Εύχομαι μια καλή και παραγωγική χρο-
νιά στους εργαζόμενους του Δήμου μας και σε όλες τις δημοτικές πα-
ρατάξεις».

O κ. Γαλάνης σε ένα σύντομο απολογισμό των 30 έργων της θητεί-
ας του έδωσε έμφαση στη «μεγάλη δικαστική μάχη που κερδήθηκε 
μετά από τόσα χρόνια για τα 250 στρέμματα στα Τουρκοβούνια και 
τόνισε οτι μπορούμε να συνεχίζουμε να κάνουμε τις βόλτες μας χω-
ρίς συρματοπλέγματα γύρω μας». Ακόμη αναφέρθηκε στη σύσταση 
γραφείου πολεοδομίας ειδικά για το Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού «που 
θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερο έλεγχο της κατάστασης».

 Η λαμπερή βραδιά άρχισε με τις βραβεύσεις 3 επίλεκτων δη-
μοτών μας:
 Του Βασίλη Θεοχαράκη για την προσφορά του στον πολιτισμό 

και την επιχειρηματική του δράση. Το βραβείο επέδωσε ο Υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.
 Του ιατρού Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για την προσφορά του 

στην Ιατρική επιστήμη και στον άνθρωπο. Το βραβείο επέδωσε ο 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
 Της καθηγήτριας  ΕΜΠ και χημικού μηχανικού Τόνιας Μωρο-

πούλου για την προσφορά της στην επιστήμη, στον άνθρωπο και 
στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Το βραβείο επέδωσε η 
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.
 Του Ιδρύματος Καραμανλή για την προσφορά στην πολιτική 

ιστορία του τόπου και στην προώθηση των ιδεωδών της Δημο-
κρατίας στην Ευρώπη. Το βραβείο επέδωσε στον Διευθυντή του 
Ιδρύματος & πρώην Υπουργό Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο η Υφυ-
πουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

 Του σκηνοθέτη και παραγωγού Δημήτρη Ποντίκα για την προσφορά 
του στον πολιτισμό και στην οπτικοακουστική δημιουργία. Το βραβείο 
επέδωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως.

Ακολούθως, επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε έξι προηγούμε-
νους Δημάρχους με τον Δήμαρχο Δημήτρη Γαλάνη να προλογίζει, 
επισημαίνοντας: «Σήμερα τιμούμε τους πρώην Δημάρχους του 
Δήμου μας διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι τους έχουν βάλει 
το δικό τους λιθαράκι. Έχοντας ως αρχή την ποιοτική και εποι-
κοδομητική αντιπαράθεση, καθώς και τον απαραίτητο σεβασμό 
στην ιστορία τιμούμε για τη μεγάλη τους προσφορά στην πόλη 
μας τους Δημάρχους και τις Δημάρχους μας».

 Συγκεκριμένα, επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες:
 Στον Θεόφραστο Οικονομίδη για την προσφορά του ως Δήμαρ-

χος Φιλοθέης 2003-2010.
 Στον Δημήτρη Μαναό για την προσφορά του ως Δήμαρχος Ψυ-

χικού 1986-1994.
 Στον Ερωτόκριτο Νεόφυτο για την προσφορά του ως Δήμαρχος 

Ψυχικού 1995-2006.
 Στην Ειρήνη Κατσαρού για την προσφορά της ως Δήμαρχος Ψυ-

χικού 2007-2010.
 Στον Παντελή Χαροκόπο για την προσφορά του ως Δήμαρχος 

Νέου Ψυχικού 2006-2010.
 Στον Παντελή Ξυριδάκη για την προσφορά του ως Δήμαρχος 

Φιλοθέης–Ψυχικού 2011-2019.

Τις τιμητικές πλακέτες στους πρώην Δημάρχους επέδωσαν ο βου-
λευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και πρώην Υπουργός Θεόδωρος 
Ρουσόπουλος, οι Αντιπεριφερειάρχες Βορείου Τομέα Αττικής Λουκία 
Κεφαλογιάννη και Γιάννης Κεχρής, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, οι Πολιτευτές Φώ-
της Καρύδας, Άρια Αγάτσα, Χρήστος Σούλης και Νίκος Κανελλάκης.
 Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος ευλόγησε τη βασι-

λόπιτα και έδωσε τις ευχές του για τη νέα χρονιά. 
 Αμέσως μετά την κοπή από τον Δήμαρχο και την Πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου κα Κλαίρη Σινανιώτη, μοιράστηκαν σε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους κομμάτια πίτας, δύο εκ των οποίων εμπεριείχαν τα τυχερά 
φλουριά της χρονιάς με δώρο δύο ρολόγια που ήταν προσφορά του κο-
σμηματοπωλείου Πατσέας.

Σε κλίμα ενότητας πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα 
η τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου μας
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ΈΚΔΗΛΩΣΈΙΣ

 Το παρόν εδωσαν ακόμη ο βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών 
Δημήτρη Καϊρίδης, η πρώην Υπουργός και υποψήφια στον Βόρειο 
Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή, η Μαριάνθη Κα-
φετζή Υποψήφια Περιφερειάρχης στο Βόρειο Αιγαίο, εκπρόσωπος 
του τέως Υπουργού Γιώργου Κουμουτσάκου, ενώ σύσσωμη ήταν η 
συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων των 3 Κοι-
νοτήτων μας, των Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, 
υπαλλήλων του Δήμου, εκπροσώπων συλλόγων, επικεφαλής φο-
ρέων και φυσικά, πλήθους δημοτών και πολλών κατοίκων.

 Επίσης, παρευρέθησαν οι Αιδεσιμώτατοι Πατέρες Χριστόδουλος 
της Αγ. Σοφίας Νέου Ψυχικού, Αντώνιος της Αγ.Φιλοθεης, Διο-
νύσιος της Αγ.Φιλοθέης και ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αναστάσιος 
του Αγ. Δημητρίου Ψυχικού.
 Την εκδήλωση, που παρουσίασε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νι-

κολόπουλου, οργάνωσε η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων του 
Δήμου μας, ηθοποιός και σκηνοθέτις Νικόλ Δημητρακοπούλου.
 
Καλή Χρονιά σε όλους!
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Σ
ε ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθη-
κε στο Δημαρχείο Φιλοθέης–Ψυχικού 
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
των εργαζομένων του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης και η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κλαίρη Σινανιώτου, 
παρουσία Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμ-
βούλων, έδωσαν τις ευχές τους για μια Καλή, 
Τυχερή και Δημιουργική Χρονιά. Ο εφημέριος π. 
Ιωάννης Παπαγγελόπουλος του Ι.Ν. Αγίου Δη-
μητρίου Ψυχικού έδωσε την ευλογία του πριν 
την κοπή.

Τα δύο τυχερά φλουριά της πίτας κέρδισαν οι 
υπάλληλοι του Δήμου Αικατερίνη Βρεττού και 
Έλενα Κάρλου.

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
των εργαζομένων του Δήμου μας
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ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

Θωρακίσαμε το Προάστιό μας 
απέναντι στην κακοκαιρία "Μπάρμπαρα"

Στις αρχές Φεβρουαρίου η Αττική βρέθηκε αντιμέτωπη με ακόμη μια κακοκαιρία

Α πό την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού λει-
τούργησε τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επιχει-
ρησιακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης, με 
γνώμονά του την ασφάλεια των κατοίκων. Συγκεκριμέ-

να: Σε επίπεδο πρόληψης, ο Δήμος ενημέρωσε τους πολίτες για 
την επερχόμενη κακοκαιρία μέσω ανακοινώσεων και αποστολής 
χιλιάδων email, έθεσε το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του 
σε επιφυλακή, προμηθεύτηκε 15 τόνους αλατιού αποπαγέτωσης 
και το διένειμε έγκαιρα στους δημότες, έκοψε και κλάδεψε δέντρα, 
ώστε υπό το βάρος του χιονιού να αποτραπεί ο κίνδυνος ατυχη-
μάτων. Σύναψε, ακόμη, πρόσθετες εργολαβίες για τον εκχιονισμό 
και καθαρισμό της πόλης. Με την έναρξη ήδη της ισχυρής χιο-
νόπτωσης, ο Δήμος λειτουργούσε στο μέγιστο των δυνατοτήτων 
του. Συνεργεία με μηχανήματα 9 bobcat, 4 JCB, αλατιέρες, φορ-
τηγά και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου επιχειρούσαν και στις τρεις 
Κοινότητες. Προτεραιότητα ήταν το άνοιγμα των δρόμων, ώστε οι 
κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Όλες οι λειτουργίες του 
Δήμου συνεχίστηκαν κανονικά και οι μετακινήσεις των κατοίκων 
αντιμετωπίστηκαν από τις πρώτες ώρες του φαινομένου.

Τέλος, είναι σημαντική η συνεισφορά της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν χώροι θερμαινόμενοι για όσους 
είχαν ανάγκη. Κυρίως, όμως, πραγματοποιήσαμε μεταφορές 
ατόμων που είχαν ανάγκη για εμβολιασμό, αιμοκάθαρση κτλ. με 
εθελοντές και με τη Δημοτική αστυνομία. Στο Γραφείο Δημάρχου 
συγκροτήθηκε ένα Δίκτυο Καταγραφής, λήψης αιτημάτων και 

διαχείρισης παραπόνων, καθώς και απόκρισης σε έκτακτα πε-
ριστατικά. Το Δίκτυο λειτούργησε σε 24ωρη βάση σε συνδυασμό 
με την ειδική γραμμή —τον πενταψήφιο 15310— για την άμεση 
εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών, δίνοντας προτεραιό-
τητα σε ζητήματα υγείας όπως η διακομιδή νεφροπαθών σε νο-
σοκομεία για αιμοκάθαρση. Από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε στη 
διάθεση των πολιτών μια θερμαινόμενη αίθουσα στο Αθλητικό 
Κέντρο Νέου Ψυχικού, ενώ ειδική μέριμνα υπήρξε από κτηνιά-
τρους και εθελοντές για τα αδέσποτα ζώα. Οι υπάλληλοι της Δι-
εύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου φρόντισαν τα σχολεία μας, 
έτσι ώστε οι μαθητές μας να προσέλθουν σε αυτά με ασφάλεια!

Επιπλέον, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πλατ-
φόρμας https://philothei-psychiko.intelligentcity.gr/icityops, 
προχωρήσαμε στη χορήγηση βεβαιώσεων αδυναμίας μετακίνησης 
λόγω καιρικών συνθηκών για τις ημέρες της κακοκαιρίας. Παρά 
τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν, υπήρξαν προβλήματα στην 
καθημερινότητα των πολιτών, για αυτό και αξίζουν ευχαριστίες 
όχι μόνο στους υπαλλήλους και εθελοντές, αλλά και στους δη-
μότες για τη συνεργασία, την υπομονή και την κατανόηση που 
επέδειξαν τις δύσκολες αυτές ημέρες.

Είναι σαφές πλέον πως η Δημοτική Αρχή διαθέτει την κατάλλη-
λη εμπειρία, μαθαίνοντας από τα λάθη του παρελθόντος, έτσι 
ώστε να αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά κάθε αντί-
στοιχη περίσταση.
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ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

Συγκινημένοι μί-
λησαν ο συντα-
ξιούχος πλέον 
καθηγητής της 
Φυσικής Αγωγής 
κ. Γιάννης Σέρ-
γης και η φιλό-
λογος Αριστέα 
Τόντη, ιδιαίτερα 
αγαπητοί και οι 
δύο στον Νάσο 
από τα μαθητικά 
του χρόνια.

Τελευταίος πήρε 
το λόγο ο Νά-
σος Γκαβέλας 
καταχειροκρο-
τούμενος από 
όλον τον κόσμο. 
Με λόγια ζεστά, 
εξέφρασε την 
ε υ γ νω μ ο σ ύ ν η 
του προς όλους 
όσοι τον στήρι-
ξαν άοκνα όλα 
αυτά τα χρόνια. 
Α π ε υ θ ύ ν θ η κ ε 
με δάκρυα στα 
μάτια στους 
καθηγητές του 
Σχολείου του, 
του 1ου Λυκείου 
Νέου Ψυχικού, 
και τους ευχα-
ρίστησε για την 
αγάπη και τη 
στήριξη που του πρόσφεραν αφειδώς στη μαθητική του 
πορεία. «Το σχολείο μου πάνω από όλα, το 1ο Λύκειο 
Νέου Ψυχικού, τους αγαπημένους μου καθηγητές, τους 
ευχαριστώ, που μου έδωσαν τη γνώση που χρειάστηκε 
για να χαράξω το δρόμο μου».

Το ίδιο υποστηρικτικός ήταν και απέναντι στον συνα-
θλητή του Φίλιππο Σεχίδη, μαθητή της Γ ́ Λυκείου. Ο 
Φίλιππος συνεχίζει την αθλητική παράδοση του 1ου 
Λυκείου Ν. Ψυχικού ως ένας από τους κορυφαίους 
αθλητές της Ευρώπης για το 2022 στο σύγχρονο πέ-
νταθλο.

Το όνομα του Νάσου Γκαβέλα κοσμεί πλέον την είσο-
δο του Γυμναστηρίου του 1ου Λυκείου Νέου Ψυχικού, 
θυμίζοντας τον θρύλο του στίβου που έκανε τα πρώτα 
του βήματα στο σχολικό πρωτάθλημα ως μαθητής του 
1ου Λυκείου Νέου Ψυχικού, για να κατακτήσει όλο τον 
κόσμο λίγα χρόνια αργότερα και ως αθλητής και ως 
άνθρωπος.

Σ
ε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 
20 Δεκεμβρίου 2022 στο 1ο Λύκειο Νέου Ψυ-
χικού η τελετή Ονοματοδοσίας του Γυμναστη-
ρίου του Σχολείου σε «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ-

ΡΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΒΕΛΑΣ» μετά από πρωτοβουλία 
και ομόφωνη απόφαση του ∆ιευθυντή, κ. ∆. Τσάγκλα, 
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να τιμήσουν 
τον απόφοιτο του Σχολείου και Χρυσό Παραολυμπιονίκη 
Νάσο Γκαβέλα. O 22χρονος Νάσος Γκαβέλας, με συνοδό 
του τον Σωτήρη Γκαραγκάνη, κατέκτησε στους Παραο-
λυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 το χρυσό μετάλλιο 
στον τελικό των 100 (της κατηγορίας Τ11- κατηγορία 
αθλητών με μειωμένη όραση). Εκτός από την κατάκτηση 
του χρυσού μεταλλίου, οι δύο αθλητές κατέρριψαν δύο 
φορές το παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς είχαν χρόνο 10.88 
στον προκριματικό και 10.82 στον τελικό.

Η τελετή έγινε με την παρουσία του Ολυμπιονίκη Νάσου 
Γκαβέλα, της οικογένειάς του και του προπονητή του, της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως, 
του ∆ημάρχου Φιλοθέης–Ψυχικού κ. ∆ημήτρη Γαλάνη και 
του ∆ιευθυντή της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ Αθή-
νας κ. Ψαχούλα. Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο Αντιδή-
μαρχος κ. Γ. Παπαχρόνης, η ∆ιευθύντρια του 2ου Γυμνα-
σίου Ν. Ψυχικού κ. Πατσιάδου, η Πρόεδρος της Ένωσης 
Γονέων Σχολείων του ∆ήμου Φιλοθέης–Ψυχικού κ. Τσα-
ντήλα–Πλιάκα και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Ν. Ψυχικού κ. Αμιράλη.

Στο χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας συνεχάρη, κατ’ 
αρχάς, τον Νάσο Γκαβέλα για τις υψηλές αθλητικές του 
επιδόσεις και το εξαίρετο ήθος του. Θερμά συγχαρη-
τήρια έδωσε και στον ∆ιευθυντή και στους καθηγητές 
του σχολείου για την όμορφη πρωτοβουλία τους αλλά 
και για το συνολικό παιδαγωγικό και διδακτικό τους 
έργο. Σε ανάρτησή της, μάλιστα, αργότερα στο διαδί-
κτυο έγραψε πόσο συγκινημένη και υπερήφανη ένιω-
σε σε αυτή τη φορτισμένη συναισθηματικά τελετή που 
ετοίμασε για τον Νάσο το 1ο Λύκειο Νέου Ψυχικού.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο ∆ήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχι-
κού κος Γαλάνης, συγχαίροντας και εκείνος με τη σειρά 
του τον Ολυμπιονίκη μας αλλά και το μεγαλύτερο στή-
ριγμά του, την οικογένειά του. Τόνισε, μάλιστα, και τον 
θετικό ρόλο του Σχολείου μας στη διάπλαση του αθλητή.

Ο προπονητής του Ν. Γκαβέλα, ο κ. Ν. Κολοβός, απευθυ-
νόμενος κυρίως στους μαθητές, κατέδειξε την αξία της 
προσπάθειας και του καθημερινού αγώνα για να γίνουν 
πραγματικότητα τα όνειρά μας. «Χρειάστηκαν», είπε χα-
ρακτηριστικά, «έξι ολόκληρα χρόνια προσπάθειας και 
σκληρής δουλειάς για να φτάσουμε εκεί στην κορυφή. 
Σε αυτά τα πολύ υψηλά επίπεδα δεν επιτρέπεται κανένα 
λάθος. Τοποθετούμε τον πήχυ πολύ ψηλά και κάθε μέρα 
τον κυνηγάμε. Κι όταν τον πιάσουμε, είναι πια ευκολότε-
ρο να ανέβουμε ακόμη ψηλότερα».

Κλειστό γυμναστήριο Αθανάσιος Γκαβέλας



πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

17

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Χορηγοί και Κοινωνικό Παντοπωλείο, όλοι μαζί με το αίσθημα της ενότητας 
ενισχύουμε με ουσιαστικό τρόπο την καθημερινή προσπάθεια για την κάλυψη 

των βασικών αναγκών διαβίωσης στους δικαιούχους της Δομής μας.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δι-
ανομές των Χριστουγέννων 2022 σε 
βασικά και σε έξτρα είδη διατροφής 
στους 162 δικαιούχους του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου του Δήμου μας! Ο Δεκέμβριος είναι 
ο μήνας που έχουμε τη δυνατότητα με τη σταθερή 
υποστήριξη των χορηγών μας και των δωρεών των 
συμπολιτών μας να προσφέρουμε στους δικαιού-
χους του Κοινωνικού Παντοπωλείου εκτός από τα 
καθιερωμένα είδη όπως τρόφιμα μακράς διαρκείας, 
ελαιόλαδο, απορρυπαντικά, επιπλέον είδη διατρο-
φής όπως νωπά κρέατα, γλυκίσματα, βασιλόπιτες, 
χυμούς, είδη καθημερινής φροντίδας και παιχνίδια 
για τα παιδιά. Η πλειονότητα των προϊόντων προ-
έρχεται από αφιλοκερδείς δωρεές των συμπολιτών 
μας, καθώς και από εταιρείες και καταστήματα 
που στηρίζουν σταθερά τη Δομή του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου μας. Τα τυποποιημένα προϊόντα δι-
ατροφής διατέθηκαν στις υποστηριζόμενες οικο-
γένειες της Δομής μας στις αρχές του μήνα στην 
προγραμματισμένη μηνιαία διανομή και στα τέλη 
του Δεκέμβρη (28-29-30/12) προσφέρθηκαν όλα τα 
επιπλέον προϊόντα. Συνολικά για την περίοδο των 
γιορτών δόθηκαν 240 κιλά νωπού κρέατος, 207 
εξάδες αυγών, 100 τεμάχια ζυμαρικών, 92 βασιλόπιτες, 10 
κιλά γλυκίσματα, 500 αναψυκτικά, 50 παιχνίδια και 20 βι-
βλία. Λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω 
Covid-19. Οι ωφελούμενοι παρέλαβαν τα προϊόντα τους από 
την έδρα του Κοινωνικού Παντοπωλείου με ραντεβού για 
αποφυγή συνωστισμού. Ευχαριστούμε θερμά τους χορη-
γούς του Δήμου μας για την κοινωνική τους προσφορά στο 
εορταστικό πακέτο του Δεκεμβρίου:
• Τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων για 
τα 20 κιλά γαλοπούλας και χοιρινού κρέατος, για τα 40 τε-
μάχια ζυμαρικών και για τα 20 τεμάχια αναψυκτικών του 
ενός λίτρου.
• Το κρεοπωλείο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ στη Φιλοθέη για τα 100 
τεμάχια κοτόπουλων.
• Το ζαχαροπλαστείο Καμέλια στο Ψυχικό για τις 30 βασι-
λόπιτες.
• Την εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον για τα 312 τεμάχια 
αναψυκτικών 330ml έκαστος και τα 180 τεμάχια αναψυκτι-
κών 1,5 λίτρου έκαστος.
• Το ζαχαροπλαστείο MIKE στη Φιλοθέη για τις 20 βασι-
λόπιτες.
• Το ζαχαροπλαστείο Fresh Patisserie στο Νέο Ψυχικό για 
τις 15 βασιλόπιτες.
• Το ζαχαροπλαστείο DESPOINA στο Νέο Ψυχικό για τις 
12 βασιλόπιτες.
• Το ζαχαροπλαστείο ΑΛΕΑ Α.Ε. στο Νέο Ψυχικό για τις 10 
βασιλόπιτες.
• Το ζαχαροπλαστείο Slim Bites στο Νέο Ψυχικό για τις 5 
βασιλόπιτες.

Αναδεικνύουμε όλοι μαζί το βαθύτερο νόημα της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς και προτάσσουμε το 
εμείς και όχι το εγώ.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μια Δομή Παροχής Βα-
σικών Αγαθών, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι 
και Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. μέχρι και τις 17:00 μ.μ. 
επί της οδού Παρίτση 101-103 στο Νέο Ψυχικό (είσοδος 
με αυτοκίνητο από Ρήγα Φεραίου 40) με σκοπό: 

• Την παροχή υπηρεσιών υλικής ενίσχυσης με δωρεάν 
παροχή τυποποιημένων προϊόντων παντοπωλείου και 
ειδών διατροφής, ειδών ένδυσης και υπόδυσης, ειδών 
προσωπικής υγιεινής και ειδών ψυχαγωγίας (βιβλία και 
παιχνίδια).

• Την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
και συμβουλευτικής.

Το πρόγραμμα εποπτεύεται από την Εποπτική Αρχή και 
πραγματοποιούνται έλεγχοι ανά περιοδικά χρονικά δι-
αστήματα στα φορολογικά στοιχεία των ωφελουμένων 
όπως αυτά προβλέπονται από τα κριτήρια ένταξης στη 
δομή, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται μόνο όσοι έχουν 
αντικειμενικά οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης. 

Οι ενέργειες δημοσιότητας γίνονται σύμφωνα με τον 
Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Δομών Παροχής 
Βασικών Αγαθών. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σας ευχαριστούμε όλους.
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Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ψυχικού (ΠΟΨ) στην κατά-
μεστη από κόσμο αίθουσα του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου Ψυχικού έκοψε την Πρωτοχρονιάτική του 
Βασιλόπιτα, στην οποία ο Πρωτοπρεσβύτερος 

του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ψυχικού π. Αναστάσιος έδωσε 
την ευλογία του πριν την κοπή. Η νέα Πρόεδρος του ΠΟΨ 
κ. Βάντα Χαματζόγλου ευχαρίστησε για την παρουσία τους 
τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Γαλάνη, τους Αντιδημάρχους κ.κ. 
Ελένη Ζέππου, Νίκο Ζερβό, Δημήτρη Φωτιάδη, τη γραμμα-
τέα του ΔΣ και Αντιπρόεδρο του ΟΚΑΠΑ Μαρία Χριστίνα 
Παλαιολόγου, τις εφόρους του ΠΟΨ κ.κ. Μαρία Θωμο-
πούλου και Μαίρη Σαμουελιάν, τον Ταμία και Στρατηγό κ. 
Χρήστο Μπολώση, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θανάση Χα-
νακούλα, τον πρώην Δήμαρχο Ψυχικού κ. Δημήτρη Μαναό 
και τους κ.κ. Κατερίνα Αποστόλου και Δημήτρη Ποντίκα, 
διοργανωτές της βραδιάς κλασσικού κινηματογράφου, 
που λαμβάνει χώρα κάθε Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπενετάτου.

Η βραδιά αφιερώθηκε στην τιμητική βράβευση της κας Κι-
κής Βλουτόγλου, επίτιμου Προέδρου του ΠΟΨ, μετά από 
απόφαση του Δ.Σ. Η Πρόεδρος κ. Χαματζόγλου τόνισε τη 
μεγάλη προσφορά της κας Βλουτόγλου στον ΠΟΨ και στα 
πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού, δρά-
σεις που έχουν γίνει πλέον θεσμός και θα συνεχίζονται από 
τα επόμενα Συμβούλια. Η κ. Βλουτόγλου σε μια συγκινητι-
κή ομιλία αναφέρθηκε στις εξαιρετικές πολιτιστικές εκδη-
σώσεις που έκανε ο ΠΟΨ κατά τη μακροχρόνια διάρκεια 
της θητείας της και ευχήθηκε στο νέο Συμβούλιο επιτυχή 
συνέχεια και νέες πολιτιστικές δράσεις.

Τέλος, ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Γαλάνης, φορτισμένος συναι-
σθηματικά, ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους την επίλυ-
ση του μεγάλου προβληματος της αύξησης του συντελεστή 
δόμησης μετά από μεγάλη προσπάθεια και πραγματικό αγώ-
να, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του ξεχωριστού 

πράσινου Προαστίου μας. Η όμορφη βραδιά ολοκληρώθη-
κε με ένα ξεχωριστό δείπνο που παρέθεσε ο ΠΟΨ στα μέλη 
του και φυσικά, με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, το 
φλουρί της οποίας έτυχε στον συνδυασμό Προάστιο Πρότυπο.

Και του χρόνου με υγεία και πολλές δράσεις πολιτισμού!

Μια χαρούμενη γιορτή για τον Πολιτιστικό Όμιλο Ψυχικού
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Η Λένα Δρομάζου διετέλεσε Πρόεδρος 
της Μορφωτικής και Πολιτιστικής Λέ-
σχης Φιλοθέης από το 2007 έως το 
2022 που αποσύρθηκε δίνοντας τα 

ηνία στη νεότερη γενιά, παραμένοντας όμως ενερ-
γό μέλος και επίτιμη Πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια 
της μακράς Προεδρίας της, εξέδωσε το Λεύκωμα 
για τα 50 χρόνια της Λέσχης και πραγματοποιήθη-
κε η ανακαινίση του χώρου της Λέσχης. Επιπλέον, 
όλα τα χρόνια υπήρξε η ψυχή της Λέσχης, οργανώ-
νοντας πολυάριθμες εκδηλώσεις ιδιαίτερα υψηλού 
επιπέδου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμητρης Γαλάνης αποχαιρέτησε τη 
Λένα Δρομάζου, τη γυναίκα που τη χαρακτήριζε η 
ευγένεια, το ήθος, 
η εντιμότητα και η 
μεγάλη αγάπη για 
το Δήμο μας, με τα 
εξής λόγια:
«Είναι δύσκολη 
στιγμή που πρέπει 
να σε αποχαιρε-
τίσουμε, αγαπη-
τή Λένα. Εσένα, 
που τόσα χρόνια 
καμαρώναμε ως 
Πρόεδρο της Μορ-
φωτικής και Πο-
λιτιστικής Λέσχης 
Φιλοθέης. Της Λέ-
σχης που με τη 
δουλειά σου, το 
κέφι σου και την 
αγάπη σου μετέ-
τρεψες στη μεγα-
λύτερη πολιτιστική 
Λέσχη του Δήμου 
μας με 300 ενερ-
γά μέλη που έχουν 
ισχυρές προσωπι-
κές σχέσεις μετα-
ξύ τους. Όλα αυτά 
τα χρόνια υπήρξες 

η ψυχή αυτής της όμορφης παρέας, οργανώνοντας 
με ιδιαίτερη φροντίδα πολυάριθμες και ποικίλες 
ποιοτικές εκδηλώσεις. Αφήνεις πίσω σου ένα πλού-
σιο έργο, μια προσφορά από την ψυχή σου στους 
φίλους και κατοίκους της πόλης μας. Υπήρξες μια 
ιδιαίτερα δραστήρια, δυναμική και καλλιεργημένη 
γυναίκα. Μα πάνω από όλα, υπήρξες ο φάρος της 
κοινότητάς μας. Έδωσες φως στην καθημερινότητά 
μας. Υπήρξες αυτό που εύχεται ο κάθε άνθρωπος 
να συναντήσει στη ζωή του, δηλαδή κάποιον που 
να μπορέσει να του δώσει ένα νόημα στην πεζή 
καθημερινότητα μέσα από τη δημιουργία σχέσεων 
και κοινών στόχων και βιωμάτων μιας ενεργής ομά-
δας».

Αποχαιρετώντας τη Λένα Δρομάζου
Με βαθιά λύπη αποχαιρετούμε την αγαπητή και ξεχωριστή 

Φιλοθεάτισσα και γνωστή σε ολόκληρο το Δήμο μας, Λενα Δρομάζου.
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Ένας νέος αθλητικός χώρος-στολίδι!

Έναρξη της αγωνιστικής του 
Πρωταθλήματος Σκάκι Β' Έθνικής

Τ
ο Γήπεδο 5Χ5 στο Ψυχικό επί της οδού Παπανα-
στασίου ανακαινίστηκε πλήρως και παραδόθηκε 
στα παιδιά του Προαστίου μας με καινούργιο χλο-
οτάπητα, μεγαλύτερο σε διαστάσεις και φυσικά με 

καινούργια τέρματα, έτσι ώστε οι μικροί μας φίλοι να παίζουν 
ποδόσφαιρο, να αθλούνται και να προπονούνται στις ακαδημί-
ες. Σε μια ζεστή τελετή και αγιασμό από τον π. Ιωάννη Παπα-
γελλόπουλο, ο νυν Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης μαζί με τον 
πρώην Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΑΕΨ κ. Κρίτωνα Νεόφυτο 
έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα στα παιδιά, έτσι ώστε να απο-
λαμβάνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον το παιχνίδι τους.

Ξ
εκίνησε το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Β' Εθνικής, 
με την Ακαδημία Σκάκι Νέου Ψυχικού να φέρνει 
ισόπαλο αποτέλεσμα 5-5 στο ντέρμπι ανόδου Κα-
τηγορίας, απέναντι στην πολύ ισχυρή ομάδα «Ένω-

ση Σκακιστών Πειραιά Οι Μαχητές».
 
Το παρόν στην πρώτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος έδω-
σαν ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού κ. Δημήτρης Γαλάνης 
και ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Παπαχρόνης, οι οποίοι βρί-
σκονται διαχρονικά κοντά στην ομάδα. Ο Δήμαρχος κήρυξε 
την έναρξη του αγώνα, κάνοντας την 1η κίνηση στην 1η σκα-
κιέρα.

Η ομάδα παραμένει εντός του βασικού φετινού αγωνιστικού 
στόχου της, ο οποίος είναι η άνοδος στην Α' Εθνική Κατηγορία!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για την προσπάθειά 
τους και ευχόμαστε καλή συνέχεια στους επόμενους αγώνες!
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Έπιστολές Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργικές σας σκέψεις, 
στείλτε την επιστολή σας στο psychiko@otenet.gr

Ευχαριστούμε θερμά τον κο Δήμαρχο, την κα Ζέππου, 
τον κο Ζερβό, την Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που με την απόφασή σας συν-
δράμετε ουσιαστικά στην πολυετή προσπάθειά μας 
να αποκατασταθεί η αδικία που τόσο ασύμμετρα μας 
έχει πλήξει και μας πλήττει όλα αυτά τα χρόνια. 

Βεβαίως, τις θερμές μας ευχαριστίες απευθύνουμε 
και προς την κυρία Αφτιά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι 
αυτή τη φορά οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Οικονομι-
κών θα αντιληφθούν αυτά τα οποία τόσο εκτενώς 
τεκμαίρονται στην απόφασή σας και στο ειδικό υπό-

μνημα για την Α΄ Ζώνη Ψυχικού και ότι θα ενεργή-
σουν διορθωτικά και άμεσα. 

Παρακαλούμε πολύ να διαβιβάσετε το παρόν και τις 
θερμές μας ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν 
στη λήψη της απόφασης και στη σύνταξη του καθ' 
όλα πολύ αξιόλογου υπομνήματος. 

Με εκτίμηση,
Ιωάννα Λεμονή, Κ. Βροστόπουλος, Στέφανος 

Βροστόπουλος, Αθηνά Αυλάμη, Χαράλαμπος Αυλάμης, 
Παύλος Αυλάμης, Αλέξης Αυλάμης, Μαρία Πατέρα

24 χρόνια μαζί!

Συνδημότισες και συνδημότες, 

με τη λήξη της τρέχουσας Δη-

μοτικής περιόδου στο τέλος του 

έτους κλείνω 24 χρόνια ενεργούς 

παρουσίας στο Δήμο μας. Έχοντας 

υπηρετήσει είτε ως Αντιδήμαρχος 

είτε ως Δημοτικός Σύμβουλος είτε 

ως Επικεφαλής Συνδυασμού θεω-

ρώ ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι 

στην εξέλιξη του Προαστίου μας. 

Πρέπει, κατά την άποψή μου, να 

υπάρξει ανανέωση προσώπων (όχι 

μόνο ηλικιακή), ώστε η πόλη μας 

να εξελιχθεί.

Οι θέσεις δεν είναι ισόβιες. 

Τις προκλήσεις του αύριο θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει μια ομάδα από έμπειρους 

στα Δημοτικά πράγματα, μαζί με νέους 

με ικανότητες και διάθεση προσφοράς.

Οι προκλήσεις είναι πολλές. Πρώτη και 

κύρια είναι η προστασία της οικιστικής 

και πράσινης φυσιογνωμίας της πόλης 

μας. Δεύτερον, η επιτυχημένη διαχείρι-

ση της καθημερινότητας, καθώς και η 

διαχείριση των κρίσεων (χιόνια, πλημ-

μύρες, κλπ). Τρίτον, η συντήρηση των 

υποδομών με βασική προτεραιότητα 

τα σχολικά κτήρια. Τέταρτον, η στήρι-

ξη στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη 

(υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας). Πέ-

μπτον, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. 

Και τέλος, η φροντίδα των αδέσποτων 

ζώων. Παράλληλα, είναι σημαντικό να 

έχουμε απορρόφηση εθνικών ή κοινοτι-

κών πόρων κυρίως για μεγάλα έργα (π.χ. 

διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη, Πολιτι-

στικό Βαλιάδη, Smart cities και πολλά 

άλλα).

Κρίσιμο είναι στα μεγάλα θέματα να 

υπάρχει σύμπνοια και ομοφωνία από 

όλες τις παρατάξεις. Ο στόχος είναι 

κοινός. Ο Δήμος μας να είναι πάντα μια 

πόλη όπου αξίζει να ζεις! Μια πόλη όπου 

είναι προνόμιο να ζεις! Μια πρότυπη 

πόλη.

Όπως πάντα, θα είμαι παρών, αυτή τη 

φορά από άλλο μετερίζι.

Πάντα κοντά σας όπως έκανα από το 

1998 που ξεκίνησα! Με αίσθημα ευθύ-

νης.Νίκος Κανελλάκης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών 
Τηλέφωνο: 6936-724560

email: endipol2019@gmail.com

ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΑΞΈΙΣ
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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

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

ΨΉΦΙΑΚΈΣ ΥΠΉΡΈΣΙΈΣ 
https://philothei-psychiko.gov.gr/digital_certificates




