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παράθυρο

Για την ηλεκτρονική ενημέρωσή σας, 
από τον ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
στείλτε μήνυμα στο e-mail: 
parathyro@0177.syzefxis.gov.gr 
ή καλέστε στο τηλέφωνο 210 6822 217

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΔΙπλΑ ΣτΟΥΣ πΟλΙτΕΣ 
κΑθημΕΡΙνΑ 

& ΑπΟτΕλΕΣμΑτΙκΑ!

Στα «30α Κυριακίδεια» 
και την τελετή εγκαινίων 

της ανακατασκευής του σταδίου

παντελής Ξυριδάκης: 
«το 2019 ξεκινά με τους 
καλύτερους οιωνούς, 
για τους κατοίκους 
των προαστίων μας»!
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Το Περιοδικό του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού ΔημΟτΙκη κΟΙνΩΦΕληΣ ΕπΙΧΕΙΡηΣη ΦΙλΟθΕηΣ ΨΥΧΙκΟΥ (Δη.κ.Ε.ΦΙ.Ψ)
Τηλ.: 210 68 22 217, Fax : 210 68 16 761, email: parathyro@0177.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής: παντελής Ξυριδάκης, Δήμαρχος Επιμέλεια Ύλης: Σόφη Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
Τεχνική επιμέλεια έκδοσης: παναγιώτης λαμπρόγιαννης Παραγωγή: Adjust Lane Δημιουργικός σχεδιασμός & Επιμέλεια έκδοσης: 
Adjust Lane Γενικός διευθυντής: Άκης Γκούμας
Πευκών 147, 141 22 Ηράκλειο, Τηλ.: 210 748 9487 - 8, Fax.: 210 748 9487, www.adjustlane.gr, info@adjustlane.gr, Υποδοχή διαφήμισης: Ανθή μούρσια 
Διεύθυνση Παραγωγής: παναγιώτης λαμπρόγιαννης

ημΕΡΑ ΔημΟτη
Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού καθιερώνει την ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΗ. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος παντελής Ξυριδάκης, θα δέχεται 
πολίτες της Δ.Κ. Νέου Ψυχικού στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου 

(Τερτσέτη 44) κάθε πρώτη και τρίτη Πέμπτη του μήνα, από τις 10:00 -13:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού: 213-2014705 

To «παράθυρο» κλείνει την ύλη του στις 10 κάθε μήνα. 
Κείμενα που θα παραλαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή, 

θα δημοσιεύονται εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα χώρου 
και χρόνου. Στείλτε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τις φωτογραφίες, 

τα κείμενα, τις επιστολές σας - έως 150 λέξεις-στο 
e-mail:parathyro@0177.syzefxis.gov.gr

παράθυρο Το τεύχος διατίθεται Δωρεάν. Τα ενυπόγραφα άρθρα, δεν εκφράζουν κατ΄ ανάγκη την άποψη της Δημοτικής Αρχής.

Eαν επιθυμείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα έντυπα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, παρακαλώ ενημερώστε μας στα e-mail: epi@0177.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχος Φεβρουάριος 2019
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Χαιρετισμός
Δημάρχου

Παντελής Ξυριδάκης: 
«Το 2019 ξεκινά με τους 
καλύτερους οιωνούς, 
για τους κατοίκους των 
προαστίων μας»!

  Η Λέσχη Φιλίας & Δημιουργικής Ωριμότητας  
   Νέου Ψυχικού έκοψε την πίτα της

Δίπλα στους πολίτες 
καθημερινά 
& αποτελεσματικά!

  Μια αθλητική ανάσα, 
   για τους κατοίκους του 
   Δήμου στο Νέο Ψυχικό

  Το σημαντικό 
   ραντεβού του 
   Δημάρχου

Στα «30α Κυριακίδεια» 
και την τελετή εγκαινίων 
της ανακατασκευής του σταδίου

Ο.Κ.Α.ΠΑ.
ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΗΜΑ  

Αλληλογραφία  «Συλλέγοντας προφορικές μαρτυρίες 
    για τις πόλεις μας»

Δημοτικά Ιατρεία

Χρήσιμα Τηλέφωνα

 Επενδύουμε στην υγεία:  
με ολοκληρωμένη ενημέ-
ρωση για την πρόληψη!
 Με κατάνυξη και λαμπρό-

τητα γιορτάστηκε η Αγία 
Φιλοθέη
 Μουσικά Ηχοχρώματα

9 13

14

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ
Υπολογιστές και τρίτη ηλικία: 
Μια υπόσχεση που γίνεται πράξη!
Η Τρίτη ηλικία και οι computers… 
Γιατί ποτέ δεν είναι αργά!

   Ένας ακόμη χρόνος προσφοράς από την  
Επιτροπή Εθελοντισμού
 Επίτιμος Πρόεδρος του ΠΟΨ ο Θανάσης 

Χανακούλας

16 Παρατάξεις10 Κοινωνικό Παντοπωλείο: τα παιδιά μας 
μαθαίνουν τις δράσεις μας
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Φίλες και φίλοι,

Η δημιουργία χώρου προπονήσε-
ων ποδοσφαίρου 8χ8 στο Νέο 
Ψυχικό, αποτελεί ένα χρόνιο 
αίτημα των κατοίκων του προ-

αστίου μας. Είναι μια ανάγκη για ένα 
Δήμο που έχει στο DNA του την αθλητική 
κουλτούρα και προωθεί την άθληση, ως 
μοντέλο ζωής και ευεξίας.
Λόγω της προαστιακής μορφής του Δή-
μου μας, δεν υπάρχουν πολλοί κατάλ-
ληλοι χώροι που να μπορούν στα όρια 
μας να φιλοξενήσουν αυτή τη μορφή της 
αθλητικής εγκατάστασης, που απαιτεί 
μεγάλη έκταση.
Ως πλέον κατάλληλος θεωρείται το οι-
κόπεδο που ανήκει στην ιδιοκτησία του 
Κράτους και συγκεκριμένα της εταιρείας 
του Δημοσίου Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. 
(ΚΤΥΠ Α.Ε.), στην κυριότητα της οποίας 
ανήκει ο χώρος επί της οδού 25ης Μαρ-
τίου , του οποίου μεγάλο τμήμα χρησιμο-
ποιείται σήμερα ως χώρος στάθμευσης 
για την εξυπηρέτηση πελατών μεγάλης 
αλυσίδας Σουπερ μαρκετ.
Ο Δήμος προσπαθεί τα τελευταία χρό-
νια συστηματικά να του παραχωρηθεί με 
οποιαδήποτε μορφή ο υπόλοιπος χώ-
ρος που βρίσκεται πίσω από το parking  
όμως για διάφορους λόγους η υπόθεση 
αυτή δεν προχωρούσε, κυρίως γιατί είχε 
δοθεί ως εγγύηση, μαζί με άλλα ακίνητα 
του Δημοσίου, για τη λήψη δανείου από 
το Κράτος από την Ευρωπαική Τράπεζα 
Επενδύσεων.
Παρά τα εμπόδια, η προσπάθεια μας συ-
νεχίστηκε με επιμονή και συνέπεια . Εδώ 

κι ενάμιση περίπου χρόνο είμαστε σε 
επαφή με τη νέα Διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ., 
ώσπου καταφέραμε πριν μερικές εβδο-
μάδες να φθάσουμε σε συμφωνία προ-
κειμένου να ενοικιάσουμε με μακροχρό-
νια μίσθωση την έκταση που απαιτείται, 
για τη δημιουργία του μικρού χώρου 
προπόνησης για τα παιδιά μας. 
Κι οφείλω να πω ότι όταν φτάναμε προς 
το τέλος της συμφωνίας, υπήρξε θετική 
παρέμβαση προς τη Διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ. 
τόσο απο την Περιφερειάρχη Αττικής κα 
Δούρου, όσο κι από τη συνάδελφο δημο-
τική σύμβουλο  κα Σουμπασάκη, οι οποί-
ες υποστήριξαν το αίτημα του Δήμου.
Η θετική για το Δήμο μας εξέλιξη και η 
συνεργασία που επεδείχθη από πολ-
λές πλευρές, αποδεικνύει έμπρακτα ότι 
μπροστά στο κοινό καλό, μπορούμε να 
παραμερίζουμε αυτά που μας χωρίζουν, 
προς όφελος του Δήμου και των συμπο-
λιτών μας.

Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού θα εξακο-
λουθήσει και στο μέλλον να αποτελεί 
Δήμο που ξεχωρίζει, αν επικρατήσει η 
κουλτούρα της συνεννόησης και συνερ-
γασίας. 
Έτσι θα πάμε μπροστά, ενώ αντίθετα, ο 
λαϊκισμός, η λογική του μηδενισμού των 
πάντων και η γενικευμένη απαξίωση, 
μας πάνε πίσω.
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Φιλοθέ-
ης Ψυχικού θα επιμείνει στη λογική της 
συναίνεσης και της συνεργασίας, στοι-
χείο απαραίτητο για να διασφαλίσουμε 
ότι και την επομένη των εκλογών, ανε-
ξάρτητα του εκλογικού αποτελέσματος, 
ο Δήμος μας θα μπορεί να διοικηθεί.

Φιλικά 
Παντελής Ξυριδάκης

Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού

Χαιρετισμός Δημάρχου

Ο λαϊκισμός, η λογική του μηδενισμού 
των πάντων και η γενικευμένη απαξίωση, 
μας πάνε πίσω.

Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού θα εξακολουθήσει 
και στο μέλλον να αποτελεί Δήμο που ξεχωρίζει.
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Έτσι, το κλειστό γήπεδο του Μπάσκετ στο Ψυχικό, άρχισε από νω-
ρίς να γεμίζει με τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 
του Δήμαρχου Παντελή Ξυριδάκη, έχοντας καταλάβει ότι η πα-

ρουσία τους εκεί έχει ουσιαστική αξία. Ότι μια τέτοια εκδήλωση, περιέ-
χει όχι μόνο τα όσα έγιναν μέσα στην προηγούμενη χρονιά, αλλά και ένα 
στίγμα ουσιαστικής ελπίδας για αυτά που έχουν δρομολογηθεί για το 
άμεσο μέλλον. Και έτσι ακριβώς ήταν! 
Η ομιλία του Δημάρχου, ήταν πλήρης, αντικειμενική και κατάφερε να 
κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον, γιατί περιείχε όλα όσα οφείλει να γνω-
ρίζει αντικειμενικά ο δημότης, ενώ αποτέλεσε και μια πολιτική ανάλυση 
για την ίδια την Αυτοδιοίκηση, κάτω από το πρίσμα των αμέσως επόμε-
νων μηνών. Και για την πληρέστερη ενημέρωση όσων δεν είχαν την τύχη 
να βρεθούν εκεί, σας την παραθέτουμε αυτούσια:

«Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για τη θετική ανταπόκρισή σας 
στο κάλεσμά του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, στην εκδήλωση που έχει 
πλέον καταστεί θεσμός, στη συνείδηση των συμπολιτών μας.
Συνεπεις για μια ακόμη χρονιά στο ραντεβού μας μαζί σας, κόβουμε και 
φέτος τη βασιλόπιτά μας και έχουμε την ευκαιρία όχι μόνον να ανταλλά-
ξουμε τις καθιερωμένες ευχές, αλλά και να κάνουμε μια αποτίμηση όσων 
έγιναν στα προάστιά μας τη χρονιά που πέρασε, καθώς και αυτά που προ-
γραμματίζουμε να γίνουν τη χρονιά που έρχεται. Και βέβαια στο τέλος 
της εκδήλωσης θα υπάρξουν και οι καθιερωμένες πλέον βραβεύσεις και 
τιμητικές διακρίσεις, προσώπων που ξεχώρισαν για την προσφορά και 
το έργο τους, στην Πατρίδα, την πόλη και την τοπική μας κοινωνία.
Η φετινή εκδήλωση , διεξάγεται στην αρχή μιας πολύ ιδιαίτερης χρονιάς. 
Τολμώ να πω ότι το 2019, είναι μια κρίσιμη χρονιά για την Πατρίδα, αλλά 

και το Δήμο μας. Στα τέλη του προσεχούς Μαΐου, όπως πολύ καλά γνω-
ρίζετε, θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, για την ανάδειξη των 
νέων αιρετών διοικήσεων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, 
αλλά και οι ευρωεκλογές. Υπάρχει όμως σοβαρό ενδεχόμενο την ίδια 
ημερομηνία, να διεξαχθούν ταυτόχρονα και οι βουλευτικές εκλογές. 
Γεγονός που φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πόλωση, θα προκαλέσει σύγ-
χυση στο εκλογικό σώμα και είναι ορατός ο κίνδυνος, να αλλοιώσει στην 
πράξη, το πραγματικό διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Ως Δήμαρχος αλλά και ως ενεργός πολίτης, με πολλά χρόνια ενασχό-
λησης στην αυτοδιοίκηση, θεωρώ ότι οφείλουμε όλοι όσοι προτιθέμεθα 
να διεκδικήσουμε ξανά την ψήφο εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας , 
να τους ενημερώσουμε υπεύθυνα, για το διακύβευμα αυτό. Γιατί πλέον, 
μετά την ψήφιση του Κλεισθένη και την αλλαγή του εκλογικού συστήμα-
τος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλάζουν πολλά.
Και οι αλλαγές αυτές ήδη επηρεάζουν και θα επηρεάσουν ακόμη περισ-
σότερο μελλοντικά, τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας κι επακόλου-
θα, την ίδια την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών 
μας.
Η διασφάλιση της κυβερνησιμότητας του Δήμου, καθώς και η διαφύλαξη 
όλων όσων έχουμε πετύχει ως τοπική κοινωνία μέχρι σήμερα, θα πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότητα, για όλους μας. Γνωρίζω καλά ότι σήμε-
ρα, πρέπει να είναι μέρα γιορτής και θετικών προσδοκιών, για το Δήμο 
και τα προάστιά μας. Και πράγματι, το 2019 ξεκινά με τους καλύτερους 
οιωνούς, για το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και τους κατοίκους των 
προαστίων μας. 
Καταφέραμε το προηγούμενο διάστημα  να χρηματοδοτήσουμε με δικά 
μας χρήματα,  μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις που συμβάλλουν 

Παντελής Ξυριδάκης: 
«Το 2019 ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, 

για τους κατοίκους των προαστίων μας»! 

Η φετινή κοπή της πίτας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, κάθε άλλο παρά μια τυπική εκδήλωση ήταν. 
Ήταν - ταυτόχρονα - μια πλήρης αποτίμηση όσων έγιναν στον Δήμο τη χρονιά που πέρασε, μαζί με μια πλήρη 

παρουσίαση για όλα όσα είναι προγραμματισμένα να γίνουν! Οι τιμητικές διακρίσεις προσώπων που ξεχώρισαν 
για την προσφορά και το έργο τους, ήταν και φέτος εκεί, δείχνοντας το στίγμα μιας πόλης και μιας Δημοτικής αρχής 

που αντιλαμβάνεται, υποστηρίζει και στηρίζεται από την Αριστεία. 
Ήταν, με απλά λόγια, ένας πλήρης «χάρτης» για το Μέλλον.
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στην ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των υποδομών μας, στη βελτί-
ωση της εικόνας του τόπου μας, καθώς και στην αναβάθμιση της καθη-
μερινότητας των συμπολιτών μας, σε κάθε προάστιο και κάθε γειτονιά. 
Παράλληλα όμως, προετοιμάσαμε και «ωριμάσαμε» μελέτες για 16 νέα 
έργα και παρεμβάσεις, με προυπολογισμό ύψους 8 εκατομμυρίων 
ευρώ, ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε με αξιώσεις τη  χρηματο-
δότησή τους,  από τα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα ανοίξουν το 
επόμενο διάστημα. 

Στα 16 αυτά νέα έργα και παρεμβάσεις περιλαμβάνουμε :
• Tη διαμόρφωση του  κληροδοτήματος Σούρλου,  στο Νέο Ψυχικό. 
• Την ανάπλαση του κτιρίου Βαλιάδη,  στο Νέο Ψυχικό. 
• Τη διευθέτηση του ανοικτού ρέματος -τμήματος Ποδονίφτη. 
• Την αποκατάσταση του Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη). 
• Τη δημιουργία θεματικού εκπαιδευτικού χώρου παιδικής αναψυ-

χής στην παιδική χαρά «Μακεδονίας». 
• Την ανάπλαση της οδού Μαραθωνοδρόμου με δημιουργία ζώνης 

«υψηλού» πρασίνου, για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο περι-
βάλλον (Βεκιαρέλη, Στρέιτ και Καποδιστρίου). 

• Την ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων Φιλοθέης. 
• Την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιριακών εγκαταστά-

σεων  Ψυχικού. 
• Την υλοποίηση δράσεων εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας και πράσινων δωμάτων για συμβολή στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. 

• Την αναβάθμιση και βελτίωση προσβασιμότητας συνθηκών  κυ-
κλοφορίας πεζών στην οδό Ολυμπιονικών στο Νέο Ψυχικό. 

• Την ανακατασκευή του κτιρίου  του Παιδικού Σταθμού Αγίας Βαρ-
βάρας. 

• Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτί-
ρια. 

• Την ενίσχυση της  ηχοπροστασίας στην περιφερειακή οδό, έναντι 
Αττικού Άλσους στο Ψυχικό

Τα έργα αυτά που προγραμματίζουμε, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις 
που έχουν ήδη γίνει τα τελευταία 4 χρόνια στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, 
για τις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω, αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουμε 
με συνέπεια κι ευθύνη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων, που 
αποτελούν εγγύηση ότι και τα επόμενα χρόνια τα προάστιά μας θα πα-
ραμείνουν τόπος που ξεχωρίζει, αντάξια των υψηλών προσδοκιών, 
που δικαιολογημένα έχουν οι συμπολίτες μας από το Δήμο. 
Η ισχυρή βάση, πάνω στην οποία στηρίζεται το σημερινό οικοδόμημα του 
Δήμου μας, είναι οι άνθρωποί του.
Είναι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του Δήμου μας. Είναι οι αιρετοί εκ-
πρόσωποι της σημερινής Διοίκησης. Και είναι και οι αιρετοί εκπρόσωποι 
όλων των δημοτικών παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό 
μας Συμβούλιο, που ανεξάρτητα αν συμφωνούν ή όχι με τις αποφάσεις 
και τις πολιτικές μας, συμβάλλουν με την παρουσία τους, τη γνώμη και 
τις ιδέες τους, στη δημοκρατική λειτουργία του Δήμου και στην αναβάθ-
μιση του πολιτικού διαλόγου που διεξάγεται στην πόλη μας.
Εγω προσωπικά ως Δήμαρχος, γνωρίζετε καλά ότι πιστεύω και υπηρε-
τώ με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, την κουλτούρα της συναίνεσης 

και της συνεργασίας. Είμαι οπαδός της ενότητας και της δημιουργι-
κής προσέγγισης όλων των υγιών δυνάμεων των προαστίων μας.
Πάνω απο προσωπικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Πιστεύω και υπη-
ρετώ συμμαχίες που στηρίζονται σε κοινές αρχές και αξίες. Σε κοινές 
προγραμματικές θέσεις και απόψεις, που υπηρετούν το συμφέρον του 
Δήμου. Αλλά είμαι κάθετα απέναντι σε πρόσωπα και πολιτικές, που ανοί-
γουν τις πόρτες των προαστίων μας στη συκοφαντία και το λαϊκισμό. 
Ήμουν, είμαι και θα είμαι απέναντι σε αυτούς που υπόσχονται πολλά, 
ενώ γνωρίζουν ότι δεν γίνονται.
Είμαι και θα είμαι απένατι σε όσους προσπαθούν να απαξιώσουν και να 
κοντύνουν, για να φέρουν στα δικά τους χαμηλά μέτρα, όλα τα θετικά που 
έχουμε μέχρι σήμερα πετύχει.
Είμαι απέναντι σε αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ενώ γνωρί-
ζουν ελάχιστα.
Το να διοικείς έναν Δήμο σαν το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. Απαιτεί γνώση, εμπειρία, 
όρεξη για δουλειά, φρέσκες ιδέες, διάθεση για ειλικρινή συνεργασία, 
ισχυρή φωνή και παρουσία στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Γι αυτό 
και θεωρώ ανεύθυνο να ασκούν κάποιοι κακοπροαίρετη κριτική στην 
προσπάθειά μας, απλά και μόνο για να ικανοποιήσουν το «Εγώ» τους, 
υποβαθμίζοντας το «Εμείς», χωρίς να έχουν γνώση, της πραγματικής δι-
άστασης των προβλημάτων.

Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζετε καλά πως θεωρώ ένα 
απο τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της δημοτικής μας πολιτικής,  
το μοντέλο που διαχειριζόμαστε τα οικονομικά του Δήμου. Τα χρή-
ματα που μας εμπιστεύεστε. Η επιμονή μου σε αυτή την προσέγγιση, που 
κάποιοι μου την καταλογίζουν ως μειονέκτημα, δεν σημαίνει ότι είμαι 
αριθμολάγνος. Αντίθετα, σημαίνει πως αναζητώ τρόπους ώστε η  ευημε-
ρία των οικονομικών δεικτών του Δήμου μας, να μετατραπεί σε μετρήσι-
μο όφελος , σε κοινωνικό μέρισμα που ως όρος είναι και της μόδας, για 
τους συμπολίτες μας.
Κι αυτό το όφελος, είμαι περήφανος που μπορώ και σήμερα να σας το 
παρουσιάσω. Είμαι περήφανος γιατί η σημερινή Διοίκηση του Δήμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική πολιτική 
διαχείρισης των χρημάτων των δημοτών μας, που  αποτελεί παρά-
δειγμα για την ελληνική αυτοδιοίκηση, έχει πετύχει:

• Ο Δήμος μας να λειτουργεί χωρίς να έχει ελλείμματα, χρέη και 
οφειλές που δεν μπορεί να καλύψει, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε 
πάρα πολλούς Δήμους της χώρας αλλά και στο ίδιο το Κράτος μας. 

• Να προσφέρουμε ως Δήμος πολλές και ποιοτικές υπηρεσίες στους 
συμπολίτες μας, σε όλους τους τομείς (Κοινωνική Πολιτική, Τρίτη 
Ηλικία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Πολιτικές για το παιδί και την οικογέ-
νεια, κλπ) χωρίς να τους επιβαρύνουμε υπέρμετρα.

• Να μειώνουμε σταθερά όλα αυτά τα χρόνια τα ανταποδοτικά τέλη 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να υποβαθμίζονται οι υπηρε-
σίες που προσφέρουμε στην καθαριότητα και το πράσινο.

• -32% στη Φιλοθέη και -22% σε Νέο Ψυχικό και Ψυχικό, είναι η 
μείωση που έχουμε καταφέρει.

• Με τα χρήματα αυτά να μπορούμε να υλοποιούμε έργα και παρεμ-
βάσεις χωρίς να προσφεύγουμε σε δανεισμό, που υποθηκεύει το 

Aιδεσιμότατος πατέρας Αναστάσιος, Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού 
Παντελής Ξυριδάκης, Πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Aθηνών 
Μητροπολίτης Θεσπιών πατέρας Συμεών, Θεοφιλέστατος Mητροπο-
λίτης Σαλώνων πατέρας Αντώνιος, σύζυγος του Δημάρχου Φιλοθέ-
ης - Ψυχικού Χαρά Ξυριδάκη.

Σύλβα Ακρίτα, Έλενα Ακρίτα, Μαρία Σάκκαρη
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μέλλον των επόμενων γενεών του Δήμου. 
• Το γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο μεταφέρουμε στα ταμεία του Δήμου 

μας χρηματικό υπόλοιπο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, αποδεικνύει 
την υγεία των οικονομικών μας.

Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που ισχυρίζονται, ότι δεν είναι και τόσο απα-
ραίτητο το υπόλοιπο αυτό. Ότι κρατάμε στο ταμείο του Δήμου χρήματα, 
με τα οποία θα μπορούσαμε λένε να κάνουμε έργα. Ακόμα, ισχυρίζονται 
ότι το γεγονός πως έχουμε χρήματα στο ταμείο μας, μας αποκλείει απο 
τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Αυτό ακούστηκε σε πανευρωπαϊκή 
πρώτη. Όλα αυτά είναι ανακρίβειες και αστειότητες. Κι αν πραγματικά τα 
λένε όσοι τα λένε αυτά, επειδή αυτό εξυπηρετεί τις πολιτικές τους σκο-
πιμότητες, απλά δεν λένε αλήθεια. 
Αν όμως τα λένε επειδή δεν γνωρίζουν, τότε είναι επικίνδυνο να τους 
εμπιστευθούμε τις τύχες της πόλης. Θέλω να αντιληφθείτε πως ότι ισχύ-
ει στον οικογενειακό μας προυπολογισμό, ισχύει και στο Δήμο. Δεν μπο-
ρούμε να λειτουργούμε με ελλείμματα. Και σας διαβεβαιώνω ότι όλα 
τα χρήματα που μας εμπιστεύεστε, τα αξιοποιούμε μέχρι το τελευταίο 
σέντ. 

1. Ο Αντιδήμαρχος Βύρων Σαμαρόπουλος με την Πρόεδρο Δέσποινα Βουλιούρη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου Φίλων 
Χρήστου Μαλεβίτση», 2 Η κυρία Λάσκαρη και ο κύριος Σταματάκης, 3. Ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης με τον γιο του Χρήστου Μαλεβίτση, 
Κωνσταντίνο, 4) Μαρία Σάκαρη

1 2 3 4

Χάρη στο πλεόνασμα που επιτυγχάνουμε, γίνεται όλο το διάστημα που 
προηγήθηκε έργο στην πόλη, αφού οι πόροι από το Κεντρικό Κράτος, οι 
γνωστοί σε όλους ΚΑΠ, δεν επαρκούν ούτε για τη μισθοδοσία του προ-
σωπικού μας. Ενώ δεν υπάρχουν πια, λόγω της κρίσης και των μνημο-
νίων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν στο παρελθόν όπως το 
Πρόγραμμα Θησέας, το ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ, η ΣΑΤΑ, κλπ. Σας διαβεβαιώνω 
ότι λειτουργούμε οργανωμένα και νοικοκυρεμένα, με σχέδιο και πρό-
γραμμα. 
Υλοποιούμε το σύνολο των έργων που εντάσσουμε στο τεχνικό μας 
πρόγραμμα, πετυχαίνοντας σημαντικές, Εκπτώσεις, άνω του 40% !
Παρέχουμε πλήθος υπηρεσιών στους δημότες μας, με απόλυτη διαφά-
νεια και οικονομία πόρων. Όλα τα χρήματα που εισπράττουμε μέσω 
των ανταποδοτικών τελών, επιστρέφουν στο στο 100%, πίσω στην 
τοπική μας κοινωνία, με υπηρεσίες κι έργο στους τομείς της καθαριό-
τητας, του πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού.

Είμαστε ο Δήμος με τις περισσότερες έτοιμες μελέτες έργων, σε σχέση 
με το μέγεθος μας, τις οποίες θα μπορούμε άμεσα να υποβάλλουμε προς 
χρηματοδότηση, μόλις ανοίξουν τα νέα «χρηματοδοτικά εργαλεία». Χάρη 
στις επιλογές μας, όλα αυτά τα χρόνια, πετύχαμε να μην καταργηθεί 
καμία δομή κοινωνικών υπηρεσιών. Κανένα αθλητικό και Πολιτι-
στικό Πρόγραμμα. Σήμερα, πάνω από 3.500 συμπολίτες μας βρίσκουν 
δημιουργική διέξοδο στα προγράμματα του Δήμου. Χρηματοδοτούμε 
κάθε χρόνο, με ίδιους πόρους έργα ύψους 2.500.000 ευρώ, σε προ-
ϋπολογισμό 23.000.000 € τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
της πόλης. Έργα  όπως  η συντήρηση σχολείων και παιδικών σταθμών, 
οι ασφαλτοστρώσεις, η συντήρηση πεζοδρομίων, η ανακατασκευή κοι-
νόχρηστων χώρων, η κατασκευή αγωγών ομβρίων κ.λ.π.   
Με δικούς μας πόρους, αποκαταστήσαμε άμεσα τη χρονιά που μας 
πέρασε, τις ζημιές που προκάλεσε η υπερχείλιση του Ποδονίφτη στο 
Αθλητικό Κέντρο Κυριακίδης και στο Δημοτικό Σχολείο Φιλοθέης. 
Δίνουμε με συνέπεια κι ευθύνη τον αγώνα για να διαφυλάξουμε τον οι-
κιστικό χαρακτήρα του προαστίου μας.
Δικαιωθήκαμε απόλυτα ως προς τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει προς 

την Περιφέρεια Αττικής, για τα έργα που πρέπει να γίνουν για την ενί-
σχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου. Το ίδιο ακριβώς 
συνέβη και με την υπόθεση του χώρου που διεκδικούμε απο την ΚΤΥΠ, 
για να δημιουργήσουμε επιτέλους γήπεδο ποδοσφαίρου στο Νέο 
Ψυχικό. Εδώ κι 1,5 χρόνο ήμουν σε διαρκείς επαφές με τη Διοίκηση του 
ΚΤΥΠ για την παραχώρηση του χώρου. Κι οφείλω να πω ότι όταν φτά-
ναμε προς το τέλος της συμφωνίας, υπήρξε θετική παρέμβαση τόσο απο 
την κυρία Δούρου, όσο κι από την κα Σουμπασάκη, οι οποίες υποστήριξαν 
το αίτημα του Δήμου.
Θέλω να τις ευχαριστήσω και τις δύο για τη θετική τους στάση, και την 
καλή τους κουβέντα γιατί αποδείξαμε όλες οι πλευρές ότι μπροστά στο 
κοινό καλό, μπορούμε να παραμερίζουμε αυτά που μας χωρίζουν, προς 
όφελος του Δήμου και των συμπολιτών μας.
Αυτό σημαίνει κουλτούρα συννενόησης και συνεργασίας. Έτσι θα 
πάμε μπροστά, ενώ - αντίθετα - η λογική του μηδενισμού των πάντων 
και η γενικευμένη απαξίωση, μας πάνε πίσω.
Φίλες και φίλοι, δίνουμε και κερδίζουμε κάθε μέρα τη μάχη για να κρα-
τήσουμε την πόλη μας καθαρή, πράσινη, ασφαλή, φιλική στον πολίτη και 

αλληλέγγυα σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Κάποιοι συμπολί-
τες μας, μας υπόσχονται ότι θα γίνει ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού  πρότυ-
πος δήμος αρκεί να τους εμπιστευθούμε.
Μην πέφτετε στην παγίδα. Μην ακούτε μεγάλα λόγια. Είδαμε όλοι  τι έπα-
θε η Πατρίδα μας, όταν εμπιστεύθηκε αυτούς που υπόσχονταν εύκολες 
λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Και μην υποτιμούμε όσα έχουμε κερ-
δίσει με κόπο και σκληρή δουλειά μέχρι σήμερα. Σήμερα ο Δήμος μας 
δεν έχει ανάγκη απο επίδοξους σωτήρες, που δεν έχουν να προσθέσουν 
τίποτα.
Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού είναι ήδη Πρότυπος Δήμος! Είναι Δή-
μος πρότυπο στην ποιότητα ζωής, εδω και χρόνια. Κι αυτό το κατακτή-
σαμε, δεν μας χαρίστηκε. Γιατί δώσαμε μεγάλο αγώνα και τον κερδίσαμε, 
για να διαφυλάξουμε την ξεχωριστή, προαστιακή φυσιογνωμία του.
Είμαστε Δήμος πρότυπο στην καθαριότητα. Πρωταθλητής στην ανα-
κύκλωση! Αλλά δεν αρκούμαστε σε όσα έχουμε πετύχει, στοχεύοντας 
ακόμη πιο ψηλά.
Είμαστε ήδη το πιο πράσινο προάστιο της Αττικής. Όμως ούτε σε αυ-
τόν τον τομέα εφησυχάζουμε.
Είμαστε η πιο ασφαλής πόλη της Αττικής, σύμφωνα με έρευνα που 
πρόσφατα δημοσιεύθηκε. Και δουλέψαμε συστηματικά και σε πολλά 
επίπεδα για να το πετύχουμε αυτό.
Είμαστε Δήμος πρότυπο, όσον αφορά την μείωση των τελών, που 
πληρώνουν οι συμπολίτες μας αλλά και την ενίσχυση της ανταποδοτικό-
τητας, σε σχέση με αυτά που δίνουν.
Είμαστε πρότυπο αποτελεσματικής και διαφανούς διαχείρισης.
Και δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι συμπολίτες μας, που δηλώνουν ικα-
νοποιημένοι απο τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε. Το λένε οι ορκω-
τοί ελεγκτές και όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που παρακολουθούν 
διαρκώς το μοντέλο διαχείρισης που εφαρμόζουμε. Το αποδεικνύουν 
οι καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, τις οποίες αναβαθμίζουμε 
διαρκώς.
Είμαστε Δήμος πρότυπο ως προς τα αθλητικά και πολιτιστικά προ-
γράμματα που υλοποιούμε, τα οποία απολαμβάνουν χιλιάδες συμπολί-
τες μας.
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Έχουμε τις καλυτερες, σε όλα τα επίπεδα, δημόσιες υποδομές εκ-
παίδευσης, τα καλύτερα δημόσια σχολεία, κι αυτό το αποδεικνύει η τε-
ράστια ζήτηση που παρατηρούμε κάθε χρόνο.
Γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία και πρέπει 
να τους μοιάσουμε.
Είμαστε Δήμος πρότυπο όσον αφορά τις κοινωνικές μας δομές, με τη 
στήριξη που παρέχουμε σε εκατοντάδες οικογένειες, που μας εμπι-
στεύονται τα παιδιά τους στους παιδικούς μας σταθμούς. Και με το σεβα-
σμό που επιδεικνύουμε στους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν, 
στους οποίους βρισκόμαστε διαρκώς δίπλα τους. 
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, με τις αναφορές μου στα πε-
πραγμένα της Διοίκησης μας. Θεωρώ όμως υποχρεώση μου να σας πω 
αλήθειες. Χωρίς αλήθεια, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Οι μεγάλες 
διαδρομές και οι μεγάλοι στόχοι απαιτούν ειλικρίνεια κι εμπειρία. Απαι-
τούν υπευθυνότητα και συνέπεια. Απαιτούν γνώση και υπέρβαση του 
εγώ. Γνωρίζουμε καλά πως είναι πολλοί αυτοί που μας ζηλεύουν, γιατί 
ζούμε σε ένα ξεχωριστό Δήμο, σε ξεχωριστά, μοναδικής αξίας προάστια.
Ας αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη ζήλεια αυτή, κλείνοντας τα αυτιά μας 

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού  Παντελής Ξυριδάκης, ο Δημήτρης 
Εφραίμογλου  Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελ-
ληνισμού, η σύζυγός του Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου και η Αντι-
δήμαρχος Κατερίνα Πετρίτση-Μουραντ.

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού  Παντελής Ξυριδάκης με τον Πρόε-
δρο του Ιδρύματος Γ. Ζογγολόπουλου Νίκο Θεοδωρίδη και τον Γενι-
κό Διευθυντή  Άγγελο Μωρέτη.

στις φωνές των δυνάμεων του καιροσκοπισμού και της ανευθυνότητας.
Σας ζητώ να μην επιτρέψετε να ανοιξουμε στον ξεχωριστό μας Δήμο, τις 
πόρτες στο λαικισμό, την άγνοια και την ανευθυνότητα. Αρκετά πληρώ-
σαμε ως χώρα, τους επίδοξους μαθητευόμενους μάγους, που μας κλη-
ρονομούν φεύγοντας περισσότερα προβλήματα, από όσα παρέλαβαν.
Να μην επιτρέψουμε να χαθούν όλα όσα πετύχαμε με κόπο. Είμαι αισιό-
δοξος ότι το μέλλον μας μπορεί να είναι ακόμη καλύτερο, αν εμπιστευ-
θούμε αυτούς που αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί και ικανοί.
Πιστεύουμε και δίνουμε σημασία όχι στα λόγια, αλλά στο αποτέλεσμα. Κι 
αυτός είναι ο λόγος που κάθε χρόνο, με ευκαιρία την εκδήλωση της κο-
πής της πίτας, βραβεύουμε πρόσωπα που έχουν αποδειχθεί στην πράξη 
αποτελεσματικά.
Ως Δημοτική Αρχή, έχουμε αποδείξει ότι πιστεύουμε πολύ στους άρι-
στους και ικανούς. Σε όσους πρεσβεύουν τις αξίες της αριστείας, της 
ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης, μέσω της προσφοράς στο συνάνθρωπο, 
όσους προωθούν τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία, αυτούς 
που μέσω του αθλητισμού προβάλλουν την εικόνα της Ελλάδας που πε-
τυχαίνει και διακρίνεται».

Μετά το κλείσιμο της ομιλίας του Δημάρχου ακολούθησαν οι βραβεύσεις  
των ανθρώπων που έπαιξαν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ζωή του τό-
που μας και υπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο την Αριστεία, ο καθένας 
στον τομέα του. 
Στη φετινή εκδήλωση τα βραβεία απονεμήθηκαν:
• Στην οικογένεια Εφραίμογλου και ιδιαίτερα τον εκλιπόντα Λάζαρο 

Εφραίμογλου, για το μεγάλο εθνικό έργο που επιτελεί το «Ίδρυμα Μεί-
ζονος Ελληνισμού»

• Στην κυρία Σύλβα Ακρίτα, για το σύνολο του έργου της και την προ-
σωπική της πορεία στο δημόσιο βίο.  

• Στο «Ίδρυμα Γιώργου Ζογγολόπουλου» για τη διαρκή και πολυετή 
αγαστή συνεργασία με τον Δήμο, την παραχώρηση του έργου «Ζάλογ-
γο» στην Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού και την προώθηση του πολιτι-
στικού έργου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

• Στον «Σύνδεσμο Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση», για τη συμβολή τους 

στην διατήρηση του επιστημονικού και φιλοσοφικού έργου του Χρή-
στου Μαλεβίτση που τιμά τον τόπο μας.

• Στις αδελφές Λάσκαρη, για το φιλανθρωπικό τους έργο σε συνεργα-
σία με τον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού, που συνέβαλε στην ανα-
κούφιση ενός μεγάλου μέρους από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυ-
σμού στην πόλη μας. 

• Στην κυρία Μαρία Σάκκαρη και την οικογένειά της για όλα όσα έχει 
επιτύχει ως αθλήτρια.

Και κάπου εδώ, η εκδήλωση έφτασε στο τέλος της. Το μόνο σίγουρο εί-
ναι ότι έκανε μεγάλη αίσθηση και θα συζητηθεί αλλά το κυριότερο είναι  
ότι αποτέλεσε μια εξαιρετικά ορατή πυξίδα για τους δημότες, την καθη-
μερινότητά τους και το μέλλον που – πλέον – είναι ορατό με τον καλύ-
τερο τρόπο. 
Εκτός φυσικά από τον Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού Παντελή Ξυριδάκη, 
παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυ-
χικού Κατερίνα Αλεξοπούλου, η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Καθαριότητας 
Αικατερίνη Πετρίτση – Μουράντ, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Αλκιβιάδης Γάτος, η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Υγείας, Αθλητισμού Μάρω Τρέζου – Σκουρο-
γιάννη, ο Αντιδήμαρχος Θεμάτων Πρασίνου & Ανακύκλωσης Βύρων 
Σαμαρόπουλος, η Αντιδήμαρχος Δημοτικής διακυβέρνησης Κατερίνα 
Αγγελάκη, η Πρόεδρος του Ο.Κ.Α.Π.Α Νέλλη Λάβδα, η Αντιπρόεδρος της 
ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ, Σόφη Ζαφρακοπούλου, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόε-
δρος της Επιτροπής Εθελοντισμού Άννα Κούμπα – Κομνηνού, οι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι και τέως Δήμαρχοι Δημήτρης Μαναός και Παντελής Χα-
ροκόπος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεράσιμος-Αλέξανδρος Μαζαράκης,  
Έλση Δημουλά, Γιάννης Δελακουρίδης και Αλέξανδρος Καριώτης,  ο 
Γεν. Γραμματέας του Δήμου Δημήτρης Ζεγγίνης, η πρόεδρος της Δημοτι-
κής Κοινότητας Ψυχικού Εβελίνα Παλτζόγλου και οι Τοπικοί Σύμβουλοι 
Θόδωρος Μπούρας και Άλκηστις Τουλιάτου.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Πρωτοσύγκελος 
Αρχιεπισκοπής Επίσκοπος Θεσπιών Συμεών και ο Επίσκοπος Σαλώνων 
Πατέρας Αντώνιος, ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμου-
τσάκος, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Σπυρίδων 
Κοκκινάκης, ο Ναύαρχος Ε.Α. Γιάννης Παυλόπουλος, οι Τέως Υπουργοί 
Γιάννης Παπαθανασίου και Θόδωρος Ρουσόπουλος, οι τέως Δήμαρχοι 
Ειρήνη Κατσαρού, Θάνος Βεζυριάννης και Κρίτος Νεόφυτος.
Επίσης παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των Ιερών Ναών του Δήμου Φι-
λοθέης-Ψυχικού Πανοσιολογιότατοι Αρχιμανδρίτες Πατέρας Μιχαήλ, 
Πατέρας Βαρνάβας, Πατέρας Ιωαννίκιος, Πατέρας Χριστόδουλος, Πατέ-
ρας Διονύσιος καθώς επίσης και οι Αιδεσιμότατοι πατέρες Ιωάννης και 
Βασίλειος και από την πολιτική σκηνή οι υποψήφιοι Βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας βορείου Τομέα Ζωή Ράπτη, ο Σάκης Ιωαννίδης, ο Σωτήρης 
Ησαϊάς, η Περιφερειακή Σύμβουλος Φωτεινή Βρύνα και η Ελένη Δουν-
δουλάκη τέως Αντιδήμαρχος Ψυχικού και υποψήφια Περιφερειακή Σύμ-
βουλος.
Από τους τιμώμενους των περασμένων ετών βρέθηκαν μαζί μας και οι 
Ζαχαρίας Πορταλάκης, η Μαριέτα Μινώτου από τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους, ο Διευθυντής της Σχολή Μωραϊτη Γιώργος Κασιμάτης, η Λάινα 
Τζωρτζάτου από την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, η κυρία Χου-
λιαράκη, η κυρία Λαλαούνη και ο Αλέξης Ζαούσης.
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Απολογισμός έργου Υπηρεσίας Καθαριότητας
Το έργο της Υπηρεσίας Καθαριότητας κρίνεται καθημερινά από τους συ-
μπολίτες μας και αποτελεί νευραλγικό τομέα για την ποιότητα ζωής στην 
πόλη μας, τη δημόσια υγεία και την εικόνα καθαριότητας 
και φροντίδας που θέλουμε να έχει ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού.
Οι στόχοι που θέσαμε από την αρχή ήταν :
• Την άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων.
• Την καθημερινή μάχη για μια καθαρή πόλη.
• Την προώθηση της Ανακύκλωσης και του εκσυγχρονισμού των μέσων 

και του τρόπου αποκομιδής.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι:
• Αποχωρήσεις και έλλειψη προσωπικού και δη εξειδικευμένου, όπως 

Μηχανολόγου Μηχανικού, εξοπλισμού και του εκσυγχρονισμού του 
στόλου.

• Έλλειψη εργοταξίων στη Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό για τη φύλαξη 
του στόλου.

Για το 2017 είχαν  προϋπολογισθεί 7.732,700 ευρώ 
• Δαπανήθηκαν 5.562,456 ευρώ 
• Ποσοστό εκτέλεσης 72%
Η αποκομιδή Αστικών Αποβλήτων ήταν:
2017 – 14.507 τόνοι
2016 – 15.913 τόνοι
2015 – 16.204 τόνοι 
Η σταδιακή μείωση αποβλήτων, οφείλεται στην καλύτερη ανακύκλωση 
των νοικοκυριών. 
Η αποκομιδή κλαδεμάτων καθαρού πρασίνου ήταν:
2017 – 1.314 kg
2016 –  376 kg

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Το 2017 συλλέχτηκαν ανακυκλώσιμα 2.034 τόνοι, και η καθαρή ανακύ-
κλωση  ήταν 977 τόνοι. Η απόδοση της συλλογής ανακυκλωσίμων έχει 
θεαματική  πρόοδο, σχεδόν 100% πάνω από τον μέσο όρο στο Πανελλή-
νιο:
75,42 kg  ανά κάτοικο στο Δήμο μας σε σύγκριση
38,85 kg  ανά κάτοικο στη χώρα
Απόκλιση από τον μέσο όρο της χώρας 94%.
Η επιβράβευση της προσπάθειας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού από 
την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, είχε απτά οικονομικά οφέλη για το 
Δήμο και τους κατοίκους:
1) Δωρεάν επισκευή Απορριμματοφόρου.
2) Δωρεάν 60 νέοι μπλε κάδοι.
3) Δωρεάν επισκευή φθαρμένων κάδων.
4) Δωρεάν 15 ρολά / 10 τεμάχια κίτρινες σακούλες.
Για τα λοιπά ρεύματα ανακύκλωσης που συμμετέχουμε, έχουμε:
• Συλλογή γυαλιού 6,9 τόνοι
• Με 9 κώδωνες τοποθετημένους σε σημεία της πόλης 

• και 14 εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις.
Ανακύκλωση μικρών ηλεκτρικών  & ηλεκτρονικών συσκευών – 
5.340 kg
Ανακύκλωση Λαμπτήρων 310 kg
Ανακύκλωση στηλών & συσσωρευτών 3.658 kg
Ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
70 Οχήματα απομακρύνθηκαν που ισοδυναμούν  με 19,24 τόνους .
Προμηθευτήκαμε και τοποθετήθηκαν  στις τρεις Κοινότητες:
• 125 νέοι κάδοι απορριμμάτων, σε αντικατάσταση παλαιών -φθαρμένων 
• 40 επιδαπέδια καλαθάκια
• 7 καλαθάκια περιττωμάτων σκύλων 
Τοποθετήθηκαν 6 νέοι υπόγειοι κάδοι οικιακών αποβλήτων, στο 
Νέο Ψυχικό και στη Φιλοθέη.
Σύνολο υπόγειων κάδων που έχουν τοποθετηθεί από το 2013 που αρχί-
σαμε μέχρι σήμερα:
• 16 στο Νέο Ψυχικό
• 4 στη Φιλοθέη
• 2 στο Παλαιό Ψυχικό.
Απολυμάνσεις & Ψεκασμοί:
• Τακτικούς ψεκασμούς για τις προνύμφες των κουνουπιών, ανά 20 

ημέρες από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο στα στάσιμα νερά, όπου 
υπάρχουν στο ρέμα Ποδονίφτη, στα φρεάτια και στα σιντριβάνια που 
λειτουργούν σε όλο το Δήμο.Το πρόβλημα των κουνουπιών που έχει 
λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Αττική και στη χώρα μας, δεν αντι-
μετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά και με την ενημέρωση και τους ψε-
κασμούς που πρέπει να πραγματοποιούν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, 
στους κήπους και στις πισίνες τους.

• Διανείμαμε ενημερωτικά φυλλάδια σε όλους τους κατοίκους, στα σχο-
λεία και στα Δημοτικά κτίρια.

• Πραγματοποιήθηκαν απεντομώσεις και απολυμάνσεις , Δημοτικών κτι-
ρίων και φρεατίων, για κατσαρίδες και ποντίκια , όπου υπάρχου.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας, εκτός από τα κύρια καθήκοντα της αποκομι-
δής οικιακών αποβλήτων, κλαδεμάτων, ανακύκλωσης και του οδοκα-
θαρισμού.
Πρωτοστατεί σε κάθε εκδήλωση και δράση του Δήμου μας,όπως: 
• Καθαρισμός Λαϊκών Αγορών
• Σε 100  ετήσιες και πλέον πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις
Μεταφέροντας – Καθαρίζοντας –Τοποθετώντας 
Είναι η βάση πίσω από κάθε δραστηριότητα, κάνοντας  τη σκληρή δουλειά.
• Η Πολιτική Προστασία είναι το συντονιστικό γραφείο για τις έκτακτες 
ανάγκες και τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Για την Αντιπυρική Περίοδο, αποψιλώθηκαν και καθαρίστηκαν 450 
στρέμματα, αλσυλλίων και ιδιαίτερα στα όρια των Τουρκοβουνίων.
Έγινε ο Καθαρισμός του Ρέματος και του Παραρεμάτιου  Χώρου του Πο-
δονίφτη.
Έχουμε  24ωρη λειτουργία Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών από υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Πρασίνου και της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Συμβάλλοντας:
• Στις κοπές δένδρων που πέφτουν και φράζουν τους δρόμους και στην 

αποκομιδή τους.
• Καθαρισμός φρεατίων από φύλλα.
• Σε κάθε έκτακτη ανάγκη της πόλης μας, από  πλημμύρες και φωτιές.
Με φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων καθαριότητας και συντο-
νισμό εργασιών και προγραμμάτων, το αποτέλεσμα της επίπονης μάχης 
με την καθημερινότητα, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, είναι εμφανές γιατί 
έχουμε καταφέρει να έχουμε, μια πόλη καθαρή, φιλική στο περιβάλλον!
Μια πόλη που μας αξίζει και αγαπάμε να ζούμε!!

Δίπλα στους πολίτες καθημερινά & αποτελεσματικά!
της Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας Κατερίνας Πετρίτση – Μουράντ

Οι εργαζόμενοι με τους επόπτες καθαριότητας και την Αντιδήμαρχο 
Κατερίνα Πετρίτση - Μουράντ
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Το σημαντικό 
ραντεβού 

του Δημάρχου
 

Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά και ευχάριστα ραντεβού 
της χρονιάς, για τον Δήμαρχο Φιλοθέης – Ψυχικού, 

Παντελή Ξυριδάκη! Ήταν αργά το πρωί, όταν η αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου  γέμισε από φωνές μικρών 

παιδιών που ήρθαν για να πουν τα δικά τους 
«θέλω»  στον Δήμαρχο.

Κι εκείνος, τα άκουσε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ξέρει καλά ότι 
τα παιδιά λένε τις πιο μεγάλες αλήθειες, χωρίς ιδιοτέλειες και πολιτικές 
σκοπιμότητες.
Να λοιπόν πως δημιουργήθηκε αυτή η τόσο ιδιαίτερη «συνεδρίαση» 
όπου τα παιδιά από τα προνήπια του Κολλεγίου Ψυχικού, κατέθεσαν 
το βασικό αίτημά τους: «Να φέρει ο Δήμαρχος  χρώμα στην πόλη»! 
Χρώμα για να γίνει όμορφη, για να θέλουν να τη βλέπουν, για να είναι 
χρωματιστά τα σπίτια και οι άνθρωποι πάντα χαμογελαστοί.!

Και σαν σωστοί πολίτες, όπως αποδείχθηκε, εκτός από το αίτημα τους 
είχαν να προτείνουν και λύσεις για να γίνει πραγματικότητα: Να φέρει 
πάνω από την πόλη μας το Ουράνιο τόξο, να κάνει τα λεωφορεία 
κόκκινα, να πει σε όλους τους πολίτες να πάρουν μπογιές και να ζω-
γραφίσουν τα σπίτια τους, αλλά και να πετάξει με ελικόπτερο πάνω 
από την πόλη ρίχνοντας  από ψηλά χρώματα... Και δεν σταμάτησαν 
εκεί… Γιατί προσφέρθηκαν να αναλάβουν τα ίδια αυτή την σπουδαία 
αποστολή... Τελικά, πόσα πράγματα μπορεί να μάθει  ένας μεγάλος από 
τα παιδιά!!!

Μια αθλητική ανάσα, 
για τους κατοίκους 

του Δήμου
 στο Νέο Ψυχικό
Δεν πρέπει να υπάρχει δημότης που να μην 

έχει περάσει από το Οικοδομικό Τετράγωνο 150. 
Μπορεί μόνος του ο αριθμός να μην λέει 

σε κανέναν τίποτε, η θέση του όμως 
είναι σε όλους γνωστή. 

Πρόκειται για τον χώρο πίσω ακριβώς από το χώρο στάθμευσης 
που περικλέιεται από τους δρόμους 25ης Μαρτίου, Τζαβέλα, Χρυ-
σοστόμου Σμύρνης και Λάμπρου Πορφύρα.Ένα κομμάτι γής χωρίς 
καμία εκμετάλλευση έως σήμερα, που όμως στο μυαλό κάποιων 
δημιούργησε μια εξαιρετική ιδέα που παρέμενε «όνειρο» για πολ-
λές δεκαετίες. 
Το Ο.Τ. 150, αποτελεί μια συνολική έκταση, που ένα μέρος της φιλο-
ξενεί το σημερινό χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται 
στην λεωφόρο 25ης Μαρτίου, ενώ η συνολική έκταση ανήκει στην «Κτι-
ριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚτΥπ ΑΕ), δηλαδή στον ενιαίο κατασκευαστικό 
φορέα του Ελληνικού κράτους που διαχειρίζεται τις δημόσιες κτιριακές 
υποδομές (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήμα-
τα κ.α.). Το όνειρο, ήταν να μετατραπεί αυτό το κομμάτι γής σε ένα 
γήπεδο ποδοσφαίρου, για τις ανάγκες του Ποδοσφαιρικού Ομίλου 
Ψυχικού! Κάτι που βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία,
μετά από το αίτημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, προς την αρμόδια
υπηρεσία. και τη θετική παρέμβαση τόσο απο την Περιφερειάρχη Αττικής 
Ρένα Δούρου, όσο κι από την Δημοτική Σύμβουλο Νάντια Σουμπασάκη, 
οι οποίες υποστήριξαν το αίτημα του Δήμου.Η ΚΤΥΠ ανακοίνωσε ότι το 
αίτημα έγινε αποδεκτό και μένει μόνο η έγκρισή του και τυπικά, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, πολύ σύντομα.  Έτσι, θα πραγματοποιηθεί η πα-
ραχώρηση του για τα επόμενα 25 χρόνια και την θέση του οικοπέδου 
όπως το ξέρουμε σήμερα, θα πάρει το σύγχρονο γήπεδο 8 Χ 8 που θα 
καλύψει πλήρως τις ανάγκες του ΠΟΨ και των Ακαδημιών του. Μια 
πραγματική «αθλητική ανάσα», τόσο για τον ίδιο τον Όμιλο, όσο και για 
τους κατοίκους του Νέου Ψυχικού, τις ομάδες και τα σχολεία που θα 
διαθέτουν πλέον πρόσβαση… «Στο δικό τους γήπεδο»!

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Παντελής Ξυριδάκης με τον Πρό-
εδρο του Π.Ο.Ψ Γιάννη Πετρίδη και τον Διευθύνοντα Συμβούλο της 
ΚΤ.ΥΠ ΑΕ  Γιάννη Χαρωνίτη
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Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΠΕΠ 2014-2020 ξεκίνησε την υλοποίηση δράσεων εθελοντι-
σμού και αλληλεγγύης με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση 

της σχολικής κοινότητας και την κινητοποίηση των μαθητών για τη στή-
ριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού.   
Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου από τους μα-
θητές του Λυκείου της Φιλοθέης. Κατά κύριο λόγο οι μαθητές ήταν από 
την ομάδα τεχνολογίας του σχολείου. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκε  η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας 
Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Τρέζου Μάρω, η οποία εξήγη-
σε στους μαθητές την ανάγκη για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου με δωρεές και χορηγίες για την κάλυψη των αναγκών των ωφε-
λουμένων της Δομής. Εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στους μαθητές 
για την κοινωνική τους προσφορά και τη συμμετοχή τους στην εν λόγω 
δράση. Επίσης, έδωσε απαντήσεις σε προβληματισμούς και ερωτήσεις 

που υπέβαλλαν. Τους μαθητές συνόδευσε ο κύριος Σπυρόπουλος Ανα-
στάσιος καθηγητής του Λυκείου.  

 Τον συντονισμό της ομάδας ανέλαβε η Κοινωνική Λειτουργός της Δο-
μής, κα Μυλωνοπούλου Όλγα. Αρχικά πραγματοποιήθηκε βιωματική 
συνάντηση γνωριμίας και στη συνέχεια οι μαθητές έλαβαν πληροφο-
ρίες για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (πόσες οικογένειες εξυπηρετεί, 
ποιες οι ανάγκες των ωφελουμένων, τι προϊόντα έχουμε τη δυνατότητα 
να παρέχουμε κ.λ.π.). Στη συνεχεία ακολούθησε μία ακόμη βιωματική 
άσκηση με στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές ποιες είναι οι ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετούνται από τη Δομή. Σε μεγάλα χαρ-
τόνια κόλλησαν φωτογραφίες με κατηγορίες ευπαθών ομάδων πλη-
θυσμού: πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, άστεγους, κ.λ.π. 
Στο τέλος με την καθοδήγηση της κας Λιάκου Δανάη, στελέχους της 
Δομής, συνέβαλλαν με χαρά στην προετοιμασία πακέτων με προϊόντα 
ειδών παντοπωλείου, τα οποία διατέθηκαν στους ωφελούμενους στις 
20 Δεκεμβρίου. 

Κοινωνικό Παντοπωλείο: 
τα παιδιά μας μαθαίνουν τις δράσεις μας

της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Αλληλεγγύης Μάρως Τρέζου



Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

11

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Νέου Ψυχικού, εγκαινιάσαμε έναν  κύκλο
 διαλέξεων. Κάποτε αυτός ο χώρος φιλοξενούσε το «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» της πόλης που ήταν 

και το καμάρι του τότε Δημάρχου Π. Χαροκόπου ο οποίος είχε πολλές φορές αναφερθεί στην αναβίωσή του. 
Είχαμε αρκετές φορές προσπαθήσει να συνεργαστούμε με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας 

και της Κύπρου αλλά οι προσπάθειες δεν απέδωσαν.

Πριν από δύο χρόνια, ξεκίνησαν στο «Σπυροπούλειο» οι «Διαλέξεις 
Ιστορίας» με τον Γιάννη Αντωνόπουλο. Ήταν ένα πρόγραμμα μετά 
από πρόταση του κυρίου Ανδρέα Δεβλέτογλου και υλοποιήθηκε 

χάρη στην Δημοτική Σύμβουλο και μέλος του ΔΣ του ΟΚΑΠΑ, κυρία  Έλση 
Δημουλά. Εφέτος, για τρίτη χρονιά, ο κύριος Αντωνόπουλος αναφέρε-
ται στα κύρια σημεία επέκτασης και ενοποίησης του ελληνικού κράτους 
τον 19ο και τον 20ο αι.  μέσα από τις εθνικές, εθνοτικές, πολιτικές και 
διεθνοπολιτικές διαδικασίες και  στις τομές που δημιουργήθηκαν στην 
κοινωνία, τη θρησκεία, την οικονομία, τους θεσμούς.
Μετά την επιτυχία του των «Διαλέξεων Ιστορίας» αποφασίσαμε να δι-
ευρύνουμε το πρόγραμμα με μια σειρά διαλέξεων για τη φιλοσοφία, την 
κοινωνιολογία, την οικονομία και γενικού ενδιαφέροντος για τους συ-
μπολίτες μας που διψούν να ακούσουν, να μάθουν, να πληροφορηθούν..
Φανταστήκαμε ένα «Ανοιχτό Βήμα» όπου, διακεκριμένοι καθηγητές, καλ-
λιτέχνες και επαγγελματίες που γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενό τους 
κλήθηκαν να μας μιλήσουν για ποικίλα θέματα, να εκθέσουν τις απόψεις 
τους σε φιλοσοφικά ερωτήματα, να μας πληροφορήσουν για επίκαιρα 
ζητήματα και να ακουστούν οι ακροατές που έχουν λόγο ή αντίλογο, να 
διατυπώσουν απορίες ή απόψεις και να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος.
Πάνω σε αυτήν την ιδέα, είχα εκτενή συζήτηση με την κυρία Έλση Δη-
μουλά η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία, δραστηριοποιήθηκε 
άμεσα και κάλεσε τους καλύτερους ομιλητές . 
Έτσι λοιπόν, τώρα πια κάθε Τρίτη, διακεκριμένοι επιστήμονες, καταξιω-
μένοι στο χώρο τους, παρουσιάζουν θέματα γενικού ενδιαφέροντος που 
εξετάζονται από διαφορετική ματιά. Σπουδαίοι ομιλητές καταθέτουν τις 
απόψεις τους , συζητούν νέες ιδέες, λύνουν τις απορίες  του κοινού γιατί 
το βήμα ανήκει και στους ακροατές.
Στην εναρκτήρια ομιλία ο κύριος Γιάννης Τροχόπουλος αναρωτήθηκε: 
«Να διαβάζει κανείς ή να μην διαβάζει?»
Ο Γιάννης Τροχόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια. Σπούδασε 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1985 διορί-
στηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Τον Αύγουστο του 2010 η Βιβλιοθήκη της Βέροιας βραβεύθηκε στη 
Στοκχόλμη με το Βραβείο Πρόσβασης στη Γνώση του Ιδρύματος Bill & 
Melinda Gates. 
Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου του 
Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
Τον Μάρτιο του 2017 του ανατέθηκε από τον Δήμο Αθηναίων η ευθύνη 
υλοποίησης του θεσμού της «Αθήνας-Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλί-
ου» της Unesco για το 2018.
Την εκδήλωση συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος Άθως Δημουλάς. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωση ο πιανίστας και μαθητής του θρυλικού βιρ-
τουόζου Nikolai Petrov Παναγιώτης Τροχόπουλος, ενθουσίασε το κοινό 
με το ταλέντο του.
Τον Ιανουάριο του 2019, στο «Ανοιχτό Βήμα», ανέβηκε ο σπουδαίος 
φιλόλογος Στάντης Αποστολίδης ο οποίος μίλησε με θέμα «Η Δίκη του 
Σωκράτη, δίκαιη ή άδικη η καταδίκη του;». 
Λάθος, δεν μίλησε, αναβίωσε προφορικά τη δίκη του Σωκράτη. Επί μιά-
μιση ώρα, το ακροατήριο παρακολουθούσε καθηλωμένο τον ζωντα-
νό λόγο του Στάντη Αποστολίδη που μας εισήγαγε σταδιακά στο κλίμα 

εκείνης της ταραγμένης εποχής της Αθηναϊκής Πολιτείας. Στο μυαλό μας 
ζωντάνεψε η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και βιώσαμε την εξαχρείωση 
του πολιτικού συστήματος του 30 τυράννων. Γίναμε κι εμείς δικαστές, 
τιμητές, υπερασπιστές του Σωκράτη και προβληματιστήκαμε για την κα-
ταδίκη του.
Ευχαριστούμε τον Στάντη Αποστολίδη που μαζί με τον αδελφό του Ήρκο, 
συνεχίζουν το σπουδαίο έργο του πατέρα τους Ρένου Αποστολίδη.
Η οικογένεια Αποστολίδη έχει μεγάλη παράδοση στην επιμέλεια απά-
ντων και ανθολογιών. Με τη δημιουργική συμβολή του παππού, δημοσι-
ογράφου και διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης (1945-1959), Ηρακλή 
Ν. Αποστολίδη, τα ελληνικά γράμματα απέκτησαν την πρώτη τους «Αν-
θολογία ποίησης και διηγήματος» (1933). Ο Ρένος Αποστολίδης, φιλό-
λογος, κριτικός και συγγραφέας, ίδρυσε το περιοδικό «Νέα Ελληνικά» 
και η παράδοση συνεχίζεται με πρωτοεμφανιζόμενα έργα, ατελείωτες 
μελέτες και εκτενέστατες δημοσιεύσεις για την  ιστορία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, των διαδόχων και επιγόνων του. 
Την μεθεπόμενη Τρίτη του Ιανουαρίου, απολαύσαμε τον καθηγητή Χρι-
στόφορο Χαραλαμπάκη στην ομιλία του: Σωστό ή λάθος? Περιγράφο-
ντας την πραγματική χρήση της γλώσσας». 
Σπουδαίος Γλωσσολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει 
εκπονήσει το «Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας» που βρα-
βεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο πολιτισμού «Δαίδα-
λος».
Ο καθηγητής Χρ. Χαραλαμπάκης, με τον γλαφυρό λόγο του μας βοήθησε 
να κατανοήσουμε τους τρόπους λειτουργίας της γλώσσας μας, ανάλογο 
με το ποιος μιλάει σε ποιον, που, πότε και για ποιον σκοπό. Ανάλυσε τον 
επικοινωνιακό δυναμισμό και τη μη στατικότητα της πολύπλευρης Νεο-
ελληνικής Γλώσσας.
Το κοινό συμμετείχε με εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις και ο καθηγη-
τής Χαραλαμπάκης υποστήριξε τις διαφορές του γραπτού και του προ-
φορικού λόγου απομυθοποιώντας «λάθη» και «εμμονές» σε μονόπλευ-
ρους κανόνες.
Τον Μάρτιο ο Ήρκος Αποστολίδης θα μιλήσει με θέμα: «Νίτσε: ο τελευ-
ταίος Αναγεννησιακός». Ο γνωστός φιλόλογος και μεταφραστής, θα πα-
ρουσιάσει τον μεγάλο Γερμανό φιλόσοφο  που ανακαλεί το αρχαίο πνεύ-
μα των σοφιστών και με τον δικό του μοναδικό τρόπο μας οδηγεί από τον 
Ηράκλειτο στον Ζαρατούστρα και διεγείρει το κριτικό μας ένστικτο
Αργότερα στο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΗΜΑ» ο Σύνδεσμος Φίλων Χρήστου Μαλεβί-
τση θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τον ΟΚΑΠΑ εκδήλωση με γε-
νικό θέμα «Παιδεία και Εκπαίδευση στο έργο του Χρήστου Μαλεβίτση». 
Εισηγητές θα είναι οι κύριοι  Σπύρος Γεωργίου με θέμα: «Η φιλοσοφία 
της παιδείας στη σκέψη του Χρήστου Μαλεβίτση», Ανδρέας Κανδαράκης  
με θέμα «Ο πυρηνικός δεσμός δασκάλου-μαθητή στο στοχασμό του Χρή-
στου Μαλεβίτση» και ο Κωνσταντίνος Βαμβακάς με θέμα ‘’Η καθοριστική 
σημασία της κριτικής σκέψης σε κρίσιμους καιρούς.
Τον Απρίλιο στο «Σπυροπούλειο», μετά από εισήγηση του νέου μέλους 
στο Δ.Σ. του ΟΚΑΠΑ κ. Δημήτρη Μαναού, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς Κωνσταντίνος Μελάς, θα μας παραδώσει διαλέξεις για την οι-
κονομία από τα πρώτα χρόνια που απαντάται ο όρος «οικονομία» μέχρι 
σήμερα. 

της Προέδρου του Ο.Κ.Α.ΠΑ. Νέλλης Λάβδα

ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΗΜΑ   
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Δημιουργώντας αργά αλλά με σταθερά βήματα το «Ειδικό Ιστορικό 
Αρχείο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού», ο Οργανισμός Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φιλο-

θέης – Ψυχικού (ΟΚΑΠΑ) και η MONUMENTA (ΑMKE για την προστασία 
της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου), 
ξεκινούν μια νέα δράση που σκοπό έχει τη συλλογή προφορικών μαρ-
τυριών για τις πόλεις μας. Σε αυτές τις συναντήσεις - συνεντεύξεις με 
κατοίκους, οι δύο φορείς καλούν παλιούς και νέους κατοίκους του Δή-
μου Φιλοθέης-Ψυχικού να μοιραστούν μαζί μας  αναμνήσεις από τη ζωή 
τους, εμπειρίες και γνώσεις από το παρελθόν. 
Στόχος μας είναι να καταγραφούν οι μαρτυρίες και να δημιουργηθεί ένα 
αποθετήριο πληροφοριών που θα βοηθήσει στην έρευνα και την ανασύ-
σταση του παρελθόντος της πόλης.
Η πρώτη συνάντηση για τη συλλογή πληροφοριών  πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών ”Γεώργιος 
Καρύδης” (Αριάδνης 13 & Νιόβης, Φιλοθέη), όπου φιλοξενείται η έκθε-

ση με τίτλο «Οδοιπορικό στην Ιστορία δύο οικισμών» με αρχειακό υλικό 
και τεκμήρια από την ίδρυση του Ψυχικού και του Νέου Ψυχικού.
Η κυρία Ειρήνη Γρατσία και οι συνεργάτες της από τη MONUMENTA κα-
τέγραψαν τις προσωπικές μαρτυρίες παλαιών κατοίκων της Φιλοθέης, 
του Ψυχικού και του Νέου Ψυχικού οι οποίοι αναπολούσαν τα παιδικά 
τους χρόνια, τότε που τα σπίτια ήταν ανοιχτά στους γείτονες και τα παιδιά 
έπαιζαν στις αλάνες.
Οι κύριοι Κρεμέζης, Σαμαράς, Σελίμος, οι κυρίες Δημητσάνου-Κρεμέζη, 
Τουλιάτου, θυμήθηκαν το σχολείο τους, τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ψυχι-
κού από τον Κανούτα και το περιοδικό ΑΤΛΑΣ. 
Στην απολαυστική αυτή συνάντηση μεταξύ άλλων ήταν παρούσες και οι 
κυρίες Ζαφρακοπούλου, Χαριτάκη και Λάβδα.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2019, 11:00-
13:00 στο Κέντρο Τεχνών»Γ. Καρύδης» όπου φιλοξενείται η έκθεση 
«Οδοιπορικό στην ιστορία δύο οικισμών» με αρχειακό υλικό από το Ψυ-
χικό και το Νέο Ψυχικό.

Σε μια ζεστή και ιδιαίτερα εορταστική εκδήλωση κόψαμε την  πρωτο-
χρονιάτικη πίτα μας  στη Λέσχη Φιλίας και Δημιουργικής Ωριμότητας στο 
Νέο Ψυχικό παρουσία του Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού Παντελή Ξυρι-
δάκη, ο οποίος έκοψε το κομμάτι του Δήμου, κάνοντας ταυτόχρονα την 
ευχή να ξαναβρεθούν όλοι μαζί εκεί του χρόνου.
Ακολούθησε η παραδοσιακή ανταλλαγή ευχών και μια κεφάτη βραδιά 
γεμάτη τραγούδι. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Αλεξοπούλου,  οι Αντιδήμαρχοι Νατάσα 
Αγγελάκη – μέλος του ΔΣ του Ο.Κ.Α.Π.Α. και υπεύθυνη της Λέσχης, Βύ-
ρων Σαμαρόπουλος, η Πρόεδρος του Ο.Κ.Α.Π.Α. Νέλλη Λάβδα, οι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι Αλέξανδρος Μαζαράκης, Γιάννης Δελακουρίδης, Νίκος 
Κανελλάκης, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού Νένα 
Πασσά, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ψυχικού Εβελίνα Παλτζό-
γλου και ο Τοπικός Σύμβουλος Νέου Ψυχικού Νίκος Στρατηγός. 

 «Συλλέγοντας προφορικές μαρτυρίες 
για τις πόλεις μας»

Η Λέσχη Φιλίας & Δημιουργικής Ωριμότητας 
Νέου Ψυχικού έκοψε την πίτα της

της Αντιδημάρχου Δημοτικής Διακυβέρνησης Νατάσας Αγγελάκη

Η Μεγάλη Πλατεία (Πρώτη Πλατεία) και το 
κόκκινο περίπτερο, Ψυχικό 1926 (Από το βι-
βλίο «ΨΥΧΙΚΟ - η πόλη, οι κάτοικοι, οι ιστο-
ρίες» της Νέλλης Λάβδα, Έκδοση Δημοτική 
Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ψυχικού, 2002)

«Στιγμιότυπο από το κτίσιμο του περίβο-
λου στον Άγιο Γεώργιο, Νέο Ψυχικό 1946 
-1947» 

Η οδός Βασιλέως Γεωργίου και το λεωφο-
ρείο της γραμμής,η περίφημη Μαρμάρω. 
(Αρχείο Χρήστου Μαλεβίτση-Αναδημοσίευση από το 
λεύκωμα των Ελένης Μπενέκη & Αργυρώς Αγγε-
λοπούλου «Φιλοθέη Αττικής-Άρωμα πικροδάφνης, 
Εκδόσεις Δήμος Φιλοθέης-Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ισορικό Αρχείο, Αθήνα 2002)



Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

13

Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται, μεταξύ άλλων, και από την 
στάση που έχει απέναντι στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας!
Αυτοί οι άνθρωποι – οι ίδιοι οι γονείς μας, με άλλα λόγια - αξί-

ζουν όχι μόνο ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για την απεριόριστη αγάπη και 
την στήριξή που μας έχουν αφιερώσει… Αξίζουν να αναλάβουμε την 
υποχρέωση  να τους κάνουμε να νιώθουν άνετα, λύνοντάς τους όλα τα 
εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν.
Ζούμε στην εποχή  της τεχνολογικής επανάστασης,  με όλα τα καλά και τα 
άσχημα που φέρνει κάθε τι νέο σε μια κοινωνία. Όλα πλέον λειτουργούν 
ψηφιακά, τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει πολύπλοκα και οι υπολογιστές 
κάνουν για εμάς – στην κυριολεξία – τα πάντα. Για εμάς, είναι πράγματα 
που ξέρουμε γιατί σχεδόν γεννηθήκαμε με αυτά. Η Τρίτη ηλικία όμως;… 
Είναι φυσικό να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα , 
χάνοντας ακόμα και την ικανότητα επιτέλεσης στοιχειωδών πραγμάτων,  
όπως το δικαίωμα στην επικοινωνία με τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή 
η πρόσβαση σε φορείς και υπηρεσίες. Μην ξεχνάτε οτι γεννήθηκαν και 
μεγάλωσαν σε μια πολύ διαφορετική εποχή, με διαφορετικές τεχνολο-
γικές απαιτήσεις  από την δική μας. Τότε που η αλληλογραφία γινόταν με 
χαρτί και γραμματόσημα και οι συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες 
απαιτούσαν φυσική παρουσία… Τώρα πιά, εμείς  έχουμε την υποχρέωση 
να τους ανοίξουμε νέους δρόμους, να τους μάθουμε από την αρχή αυτή 
την «θαυμαστή νέα εποχή» κάνοντάς τους να μην αισθάνονται περιθωρι-
οποιημένοι και ανήμποροι.
Με το σκεπτικό αυτό, ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, μέσω της ΔΗ.Κ.Ε.
ΦΙ.Ψ., πραγματοποιεί εδώ και χρόνια  μαθήματα εκμάθησης χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών, τα οποία γίνο-
νται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι, που όσοι τα παρακολουθούν να 
αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να χει-
ρίζονται και να χρησιμοποιούν όλα τα Μέσα και τις νέες τεχνολογίες. Και 
έτσι, έχουμε ανθρώπους ικανούς να επικοινωνούν, να συναλλάσσονται 

αλλά και  να επωφελούνται από όλες  τις δυνατότητες που τους προσφέ-
ρει η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ψηφιακής τεχνολο-
γίας. Όλα αυτά τα χρόνια, η ανταπόκριση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 
της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. εξακολουθεί να είναι μεγάλη, γι αυτό και φροντίζουμε 
κάθε χρόνο να το εμπλουτίζουμε ακολουθώντας τις νέες εξελίξεις. Όσο 
για φέτος;… Κάναμε πράξη την υπόσχεση του Δημάρχου Παντελή Ξυρι-
δάκη προς στα μέλη της Λέσχης Φιλίας και Δημιουργικής Ωριμότητας 
Νέου Ψυχικού για δημιουργία νέου τμήματος εκμάθησης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.  

Έτσι, χάρη στη συνεργασία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.  με τον Ο.ΚΑ.Π.Α, την Πρό-
εδρό του Νέλλη Λάβδα και την Αντιδήμαρχο και υπεύθυνη της Λέσχης 
Νατάσα Αγγελάκη θέσαμε σε λειτουργία το νέο τμήμα με «μαθητές» 
μέλη της Λέσχης, οι οποίοι «ξανακάθισαν στα θρανία» προκειμένου  να 
κάνουν ένα νέο ξεκίνημα που θα τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με τις 
νέες τεχνολογίες  και να χρησιμοποιούν αυτά τα σύγχρονα εργαλεία για 
τις ανάγκες της καθημερινότητας τους.

Υπολογιστές και τρίτη ηλικία: 
Μια υπόσχεση που γίνεται πράξη!

Η Τρίτη ηλικία και οι computers… Γιατί ποτέ δεν είναι αργά!

της Αντιπροέδρου ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Σόφης Ζαφρακοπούλου

Η Αντιδήμαρχος Νατάσα Αγγελάκη και η Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΦΙΨ 
Σόφη Ζαφρακοπούλου με μέλη της Λέσχης Φιλίας και Δημιουργικής 
Ωριμότητας στο Νέο Ψυχικό
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Ένας ακόμη χρόνος έκλεισε, γεμάτος δράσεις πρός όφελος του 
κοινωνικού συνόλου. Με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας της Επιτροπής Εθελοντισμού  του Δήμου Φιλοθέ-

ης-Ψυχικού, είχαμε την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε το σημαντικό έργο 
που προσφέρουν τα μέλη τους στην πόλη μας. Δράσεις που αναπτύσσο-
νται σε όλους τους τομείς και που συμβάλλουν στο να ζούμε όλοι μας  σε 
ένα όμορφο και καθαρό περιβάλλον ενώ, παράλληλα, συνεργαζόμενοι 
με την Διέυθυνση Κοινωνικής πρόνοιας στηρίζουν τις ευπαθείς κοινωνι-
κές ομάδες, συγκεκντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό 
παντοπωλείο του Δήμου, φάρμακα και άλλα.
Σε μια ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Άννα 
Koμνηνού - Κούμπα, καλωσόρισε τους Δημότες που παραβρέθηκαν 
στην εκδήλωση και ευχαρίστησε από καρδιάς όλα τα μέλη που εδώ και 
χρόνια προσφέρουν με χαρά κόπο και χρόνο. Στη συνέχεια έγινε παρου-
σίαση μέσω φωτογραφικού υλικού όλων των δράσεων της Επιτροπής 
από την αρχή της σύστασής της έως και σήμερα. Ένα ενδιαφέρον ταξίδι 
στο χρόνο, μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε το σημαντικό έργο αυτών 
των ανθρώπων που εθελοντικά βρίσκονται πάντα στο πλευρό όλων όσοι 
τούς χρειάζονται.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυ-
χικού Παντελής Ξυριδάκης, η σύζυγός του Χαρά Ξυριδάκη,  η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Αλεξοπούλου, οι τέως Δήμαρχοι 
Ψυχικού Κρίττος Νεόφυτος και Δημήτρης Μαναός,  οι Αντιδήμαρχοι,  Κα-
τερίνα Πετρίτση,  Μάρω Τρέζου και Βύρων Σαμαρόπουλος,  η Πρόεδρος 
του ΟΚΑΠΑ Νέλλη Λάβδα, η  Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΦΙΨ Σόφη Ζαφρα-
κοπούλου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,   Ελση Δημουλά, Δημήτρης Γαλάνης, 
Νίκος Ζερβός, Αλίκη Γκιζελή και ο Νίκος Κανελλάκης.
Ιδιαίτερη ήταν και στιγμή που η Ελίζα Γερολυμάτου της Πινακοθήκης 
Λέφα, δώρισε τα χαρακτικά για τα φλουριά της πίτας.
Αναπόσπαστο κομμάτι της Επιτροπής Εθελοντισμού, ήταν  οι Συνεχιστές 
Εθελοντές του 2004  και οι ΟΔΙΚ. Επίσης οι Εκπρόσωποι των Προσκό-
πων του Δήμου μας Π. Ψυχικού, Ν. Ψυχικού και Φιλοθέης, Εκπρόσωποι 
της Ρυθμικής Γυμναστικής του ΟΚΑΠΑ, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γο-
νέων & Κηδεμόνων, Γιώργος Μεσημέρης.  

Τους συλλόγους εκπροσώπησαν, ο κ. Θ. Χανακούλας – (Π.Ο.Ψ.), ο Πρό-
εδρος της Α.Ε.Ψ., κ. Κρίττος Νεόφυτος και ο κ. Αχιλλέας Παπαλουκάς 
– (Α.Ε.Ψ.). Την Ένωση της Πρεσβείας Φιλιππινών, Filippino Volunteers, 
εκπροσώπησε η κα Τess Bristol και άλλα.

Σε μία εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Π.Ο.Ψ. το Σάββατο 
26 Ιανουαρίου 2019 στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού με τίτλο:  
‘‘Βραδιά Ιστορίας’’, βραβεύτηκε μεταξύ άλλων και ο κος Θανάσης 

Χανακούλας στον οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου 
του Π.Ο.Ψ. 
Ο κος Χανακούλας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και διατελέσας δύο φο-
ρές Πρόεδρος (όπου η ομάδα σημείωσε άνοδο), είναι Γενικός Γραμματέ-
ας του Σωματείου .
Ο Πρόεδρος του ΠΟΨ Γιάννης Πετρίδης τόνισε πως, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε oμόφωνα να απονείμει στον κύριο Χανακούλα τον 
τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Π.Ο.Ψ. αναγνωρίζοντας  την πολυετή 
προσφορά του στην ομάδα. Βάσει καταστατικού και λόγω της απόφασης 
του βραβευθέντος να συμμετάσχει (με τον κύριο  Ξυριδάκη) στις προσε-
χείς Αυτοδιοικητικές Εκλογές, δεν θα μπορούσε παράλληλα να είναι και 
Γ.Γ. του Π.Ο.Ψ. 
Μιλώντας ο κύριος  Χανακούλας, έκανε μία εκτενή και συγκινητική  ανα-
φορά στην ιστορία του Συλλόγου ξεκινώντας από το 1961 όταν σε ηλικία 
14 ετών  υπέγραψε δελτίο στον Π.Ο.Ψ. 

«Μετά τα χρόνια πέ-
ρασαν σαν αστραπή. 
Ακολούθησαν η χού-
ντα, το Πολυτεχνείο, ο 
αγώνας για επιστημο-
νική, επαγγελματική 
και κοινωνική κατα-
ξίωση. Η ενασχόληση 
με την τοπική αυτοδι-
οίκηση, την πολιτική, 
τον συνδικαλισμό και 
τον αθλητισμό. Διατέλεσα Πρόεδρος του Π.Ο.Ψ. από το1994-2004 και 
τον Νοέμβριο του 2014.
Όμως οι αναμνήσεις τελειωμό δεν έχουν, και έτσι πρέπει να προσαρ-
μοστώ στην πραγματικότητα. Έζησα και ζω τέσσερεις γενεές (προηγού-
μενες, ταυτόχρονες, επόμενες και αυριανές). Οι νέες γενιές έχουν ήδη 
αναλάβει να συνεχίσουνε την ένδοξη ιστορία της ομάδας (Ίδρυση 1926) 
και είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

Ένας ακόμη χρόνος προσφοράς 
από την Επιτροπή Εθελοντισμού

Επίτιμος Πρόεδρος του ΠΟΨ 
ο Θανάσης Χανακούλας

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εθελοντισμού Άννα Κούμπα με τον Βαγ-
γέλη Φωτεινάκη, μέλος των «Συνεχιστών Εθελοντών του 2014 και 
των ΟΔΙΚ
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Φίλες και φίλοι 

H «Συμμαχία Πολιτών» έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της ότι αποτελεί μια 
δημοτική παράταξη, που βάζει πάνω από όλα το συμφέρον των προαστίων μας και των συ-
μπολιτών μας.
Θέτουμε προτεραιότητες και υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στο μεγάλο μας στόχο, που είναι η διαρκής προστασία του 
προνομιακού χαρακτήρα του τόπου που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αλλά και η λειτουργία ενό Δήμου πρότυπο, όσον αφορά 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους.
Για να πετύχουμε το στόχο αυτό, γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία και η σύνθεση απόψεων, μεταξύ όλων των δημιουργι-

κών δυνάμεων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Είναι αναγκαίο να υποτάσσουμε διαρκώς το «εγώ»,  στο «εμείς». Να λειτουργούμε με διαφάνεια κι αξιοκρατία.
Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δήμων μετά την ψήφιση του Κλεισθένη και την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, δημιουργεί περιβάλλον που 
ευνοεί την αστάθεια και την ακυβερνησία στους Δήμους. Για να αντιμετωπίσουμε ως δημοτική παράταξη τα νέα δεδομένα και να εξασφαλίσουμε ότι και τα επόμενα 
χρόνια ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού θα παραμείνει «νησίδα ασφάλειας και σταθερότητας», αναζητήσαμε έγκαιρα, πριν τις εκλογές, συμμαχίες, που θα  εγγυηθούν 
μετεκλογικά, τις απαραίτητες  προγραμματικές συνεργασίες.
Η ένταξη στην ομάδα μας του Παντελή Χαροκόπου και των υπόλοιπων στελεχών της δημοτικής του παράταξης, οπως και η ένταξη εξαιρετικών νέων στελεχών που 
έχουν προσφέρει  στο Δήμο μας τα προηγούμενα χρόνια, γίνεται με καθαρούς κι έντιμους όρους. 
Πρόκειται για μια συνεργασία που υπηρετεί τη διαχρονική φιλοσοφία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που στηρίζεται στη λογική της συναίνεσης και της συνεργασίας 
και θέτει ως προγραμματικές προτεραιότητες:
• Τη διαφύλαξη του «πράσινου», οικιστικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.
• Την κατοχύρωση της δυνατότητας του Δήμου να παρέχει και μελλοντικά, ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.
• Την υλοποίηση πολιτικών που θα προωθούν την τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
• Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης, με δομές, πολιτικές και δράσεις που θα στηρίζουν στην πράξη αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.
• Την περαιτέρω ανάδειξη του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, ως στοιχεία της ιδιαίτερης ταυτότητας του Δήμου μας
• Τη δημιουργία ενός ισχυρού πολιτικού μετώπου, που θα σταθεί «ανάχωμα» στις δυνάμεις του λαϊκισμού, που αμφισβητούν όλα όσα έχουμε πετύχει με κόπους και 

θυσίες ως σήμερα.
Η «Συμμαχία Πολιτών» ενισχύεται διαρκώς με νέα, ικανά κι αξιόλογα πρόσωπα , η συμμετοχή των οποίων μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για μια μεγάλη και καθαρή 
νίκη, από την πρώτη Κυριακή, στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Με ισχυρές πολιτικές και προγραμματικές συμμαχίες που έχουν  ορίζοντα όχι τις επόμενες εκλογές, αλλά τα επόμενα χρόνια, υπηρετούμε το συμφέρον των συμπο-
λιτών μας.

Παντελής Ξυριδάκης, Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Συμμαχία Πολιτών»

Αγαπητοί συνδημότες,φίλες και φίλοι

Οι Δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και ξεκίνησε ήδη η προεκλογική δραστηριότητα των υποψη-
φίων.Θα κληθούμε λοιπόν να επιλέξουμε ποιος θα είναι επόμενος Δήμαρχος.
Θα είναι τα κριτήριά μας αξιοκρατικά; Θα επιλέξουμε τον καταλληλότερο; Θα μας πείσουν οι ψίθυροι, οι συκοφαντίες και 
ατυχώς οι λασπολογίες που θα αρχίσουν να κυκλοφορούν;
Πρέπει να απορριφθούν τέτοιες συμπεριφορές.

Η κρίση μας πιστεύω,πρέπει να μείνει και να συγκρίνει τις μέχρι τώρα διαδρομές κάθε υποψηφίου, αυτή τη στιγμή θα παρουσιαστούν πολλοί σωτή-
ρες που θα προσπαθήσουν να μας επηρεάσουν. Φυσικά οι επιλογές μας κινούνται στα πλαίσια τις απόλυτης προσωπικής μας ελευθερίας.
Η Δημοτική μας παράταξη που τιμήθηκε με το  40% στις εκλογές, στα πλαίσια τις ανανέωσης προτείνει για υποψήφιο Δήμαρχο τον ικανό και έμπειρο 
Νίκο Κανελλάκη, Πολιτικό Μηχανικό και πρ.Αντιδήμαρχο.
Ο κ.Κανελλάκης, γνωστής πολιτικής προέλευσης, κάλεσε όμως και όλους όσοι ενδιαφέρονται, αγαπούν την πόλη μας και θέλουν να προσφέρουν, 
μακριά από ιδεοληψίες και σκοπιμότητες όπως και ο ίδιος, να ενταχθούν στο διευρυμένο και ισχυρό ψηφοδέλτιό του.   
Η προστασία της πόλης μας ως κηπούπολη, η ορθολογική μείωση των τελών, η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η ανάπτυξη των υποδομών (δρόμοι, πεζοδρόμια, 
αθλητικοί χώροι), η κοινωνική συνοχή κλπ, είναι πάντα μερικές από τις βασικές προτεραιότητες! άλλωστε όλοι μας, τα στελέχη μας και ιδιαίτερα πρέπει 
να τονίσω ο κ.Γιώργος Λιαπής πέτυχε την μείωση του ΕΝΦΙΑ που απολαμβάνουμε τώρα.
Επίσης ασχέτως που έρχεται ξανά το θέμα του Ξενοδοχείου στο Ψυχικό λογω…εκλογών, πρώτοι εμείς καταγγείλαμε στο Δήμο και έτσι πήρε τον 
δρόμο της δικαιοσύνης και που τελικά θα κλείσει!
Οι αγώνες μας, για την Π. Αγορά στο Ψυχικό, διαχρονικά είναι γνωστοί. Για το μίνι Λεωφορείο, για την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων στο Ν.Ψυχικό, 
για το πρόβλημα στην περιοχή Φάρου και τα προβλήματα της Φιλοθέης θα αγωνιζόμαστε διαρκώς.
 

Η αναβάθμιση όλου του Δήμου μας ως ενιαία πόλη, είναι ο στόχος μας.  
  
   
Δημήτρης Μαναός
Πρ.Δήμαρχος Ψυχικού
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «Δημαρχία Πολιτών» 
Κιν.6974022822, e-mail. manaos_d@otenet.gr

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Από τον Καλλικράτη στον Κλεισθένη
Ο πρώτος εκλογικός νόμος δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους δημότες με τις συγχωνεύσεις. Οι δήμοι μεγάλωσαν και 
χάθηκε η άμεση επαφή δημότη – δημάρχου. Ο σημερινός εκλογικός νόμος, απαιτεί για το καλό των δήμων συνεργασίες προ των 
εκλογών του Μαΐου, με διαφάνεια ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι δημότες ποιες είναι οι δυνάμεις που θα διοικήσουν 
τον δήμο. Διότι οι μετά των εκλογών συνεργασίες εγκυμονούν κινδύνους.

Η ενωτική Κίνηση και η πορεία της από το 2010 έως σήμερα
«Ενωτική Κίνηση»: Η μόνη δημοτική παράταξη προερχόμενη από τον τέως Δήμο Νέου Ψυχικού. Κάναμε προσπάθεια στις 2 τελευταίες εκλογικές αναμε-
τρήσεις, το 2010 και το 2014 ώστε να γίνουμε Δημοτική Αρχή, αλλά αυτό δε κατέστη δυνατόν. Στα 9 χρόνια αντιπολίτευσης, παρά τις αντιξοότητες, η «Ενωτική 
Κίνηση» δεν παρέκλινε από τα πιστεύω της, κρατήθηκε ενωμένη με εμένα επικεφαλή και στο πλευρό μου τα ιδρυτικά της στελέχη. Κρατήθηκε δυνατή και 
σοβαρή, ήταν παρούσα στα δημοτικά συμβούλια, ψήφιζε ότι ήταν προς όφελος των δημοτών και καταψήφιζε ότι πίστευε πως δεν είναι προς όφελός τους. 
Ήταν παρούσα σε όλα τα θέματα που απασχολούσαν το Δήμο, χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού και με αποκλειστικό γνώμονα το καλό του Δήμου.

Η απόφαση
3 μήνες πριν τις εκλογές, σκεφτόμενοι πάντα το όφελος των δημοτών που στήριξαν τον συνδυασμό μας και το πρόγραμμα μας, πήραμε την απόφαση με πλήρη 
γνώση των επιλογών μας να συμπορευτούμε με την «Συμμαχία Πολιτών» του Δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη. Κι αυτό γιατί και οι 2 συνδυασμοί έχουμε την 
εμπειρία, τα στελέχη και την θέληση να βοηθήσουμε στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και στην ανάπτυξη του δήμου μας. Ειδικότερα στην Κοινότητα του 
Νέου Ψυχικού που έχει μεγάλη ανάγκη από παρεμβάσεις και τομές. Απέρριψα πρόταση υποψηφιότητας μου στην Περιφέρεια και μάλιστα σε θέση ευθύνης 
και αποφάσισα να κατέβω στις δημοτικές εκλογές ζητώντας από τους δημότες την ψήφο τους. Η αγάπη μου για τον τόπο μας και τα 35 χρόνια της ζωής μου 
που έχω αφιερώσει στην υπηρεσία του, καθώς και η επιθυμία μου για ολοκλήρωση των έργων που δεν πρόλαβα να υλοποιήσω κατά την διάρκεια της Δη-
μαρχιακής μου θητείας, και όχι η καρέκλα του Δημάρχου, δικαιολογούν την απόφασή μου αυτή.

Με εκτίμηση
Παντελής Χαροκόπος
Επικεφαλής «Ενωτικής Κίνησης Φιλοθέης Ψυχικού»
Τ. Δήμαρχος Νέου Ψυχικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Κίνηση ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Νέου Ψυχικού - Φιλοθέης - Ψυχικού, μετά από συλλογική 
αποτίμηση όλων των δεδομένων στην πορεία του Δήμου μας εν όψει και των Δημοτικών Εκλογών του 
Μαϊου, αποφασίσαμε τα εξής:

1. Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ συνεχίζουμε την αυτόνομη λειτουργία μας και παρέμβαση μας, όπως κάνουμε 
σταθερά από την ίδρυση μας, προβολή τοπικών προβλημάτων, κοινωνική δράση αλληλεγγύης προς τους ασθενέστερους, πολιτισμός, 
αθλητισμός, οργάνωση εκδηλώσεων κλπ.

2. Τα δημοτικά μας πράγματα χρειάζονται ριζική ανανέωση. Σε αυτό απαιτείται και η συμβολή των παλαιότερων και καταξιωμένων αυτοδιοικητικών στελεχών του 
τόπου μας. Για αυτό και στηρίζουμε ομόφωνα την απόφαση της Επικεφαλής των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και Δημοτικής Συμβούλου Νάντιας Σουμπασάκη, μετά από 
37 χρόνια συνεχούς προσφοράς στα κοινά, από την θέση της Δημοτικής Συμβούλου, να μην είναι πλέον υποψήφια στις δημοτικές εκλογές.
3. Στις δημοτικές εκλογές του Μαϊου οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε με υποψήφιες και υποψηφίους στον συνδυασμό ΕΝΩΜΕΝΗ ΔΗΜΑΡ-
ΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, με Υποψήφιο Δήμαρχο τον Νεοψυχικιώτη Πολιτικό Μηχανικό και νυν Δημοτικό Σύμβουλο Νίκο Κανελλάκη. Γιατί:
α. Στην διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας διαπιστώθηκε ευρεία σύγκλιση απόψεων στα τοπικά μας θέματα μεταξύ των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και της ΔΗΜΑΡ-
ΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ υπό τον κ. Μαναό. Τόσο στην από κοινού κριτική στον απερχόμενο Δήμαρχο, όσο και στην κατάθεση κοινών προτάσεων.
β. Η εποχή μας αλλά και η θέσπιση της απλής αναλογικής, επιβάλλει την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας με βάση κοινούς αυτοδιοικητικούς στόχους, ανεξάρ-
τητα από άλλες διαφορές.
γ. Ο Νίκος Κανελλάκης είναι ένας νέος επιστήμων, αλλά διαθέτει και σημαντική αυτοδιοικητική εμπειρία. Έχει δώσει έμπρακτο δείγμα γραφής δημοκρατικότητας, 
μετριοπάθειας και ενωτικού πνεύματος, μακριά από φανατισμούς. Ταυτόχρονα μπορεί να εγγυηθεί την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών κοινοτήτων του 
Δήμου μας σε αντίθεση με τον κ. Ξυριδάκη ο οποίος παραμέλησε ιδιαίτερα το Νέο Ψυχικό, αλλά και σε σημαντικό βαθμό την Φιλοθέη.

Για τους Ενεργούς Πολίτες
Νάντια Σουμπασάκη
Δημοτική Σύμβουλος
Επικεφαλής των Ενεργών Πολιτών Νέου Ψυχικού -Φιλοθέης –Ψυχικού.

Δημοτική Κίνηση: Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού. Παρίτση και Πλαστήρα, Νέο Ψυχικό. τηλ.2106778761-210677863.
Email:energoipolites2014@gmail.com,http://epnpfp.wordpress.com.
f/b: Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού- Φιλοθέης- Ψυχικού.
f/b: Δίκτυο Αλληλεγγύης Ενεργών Πολιτών Νέου Ψυχικού- Φιλοθέης- Ψυχικού.
Blog: https://energoipolitesneopsychikofilotheipsychiko.wordpress.com/

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Ο αγώνας ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Ομί-
λου Φιλοθέης και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, ενώ αποτέλεσε 
συνδιοργάνωση του ΟΚΑΠΑ και της ΔΗΚΕΦΙΨ, υπό την αιγίδα του 

ΣΕΓΑΣ. Παράλληλα όμως με τους αγώνες, πραγματοποιήθηκε και η τε-
λετή των εγκαινίων της ανακατασκευής του σταδίου της Φιλοθέης, που 
είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές μετά την υπερχείλιση του Ποδονίφτη, 
πριν μερικούς μήνες. Έτσι σήμερα, το στολίδι του στίβου της περιοχής 
αλλά και… «Σπίτι της Ολυμπιονίκου Κατερίνας Στεφανίδη», είναι πλέον 
εντελώς ανακαινισμένο, με καινούργιο ελαστικό τάπητα και νέο χλοο-
τάπητα.
Με δυό λόγια, είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί ξανά αθλούμενους πολίτες, 
αθλητές και αθλήτριες όλων των επιπέδων και κατηγοριών, τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες των όμορων σχολείων αλλά και να φιλοξενήσει με 
προδιαγραφές Τοπικούς και Διεθνείς αγώνες στίβου. Το έργο έγινε με 
τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης 
– Ψυχικού. Την κορδέλα «έκοψαν» ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Πα-
ντελής Ξυριδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής  Γιώργος Καραμέρος 
και ο Πρόεδρος του Α.Ο.Φιλοθέης Γιάννης Προβελέγγιος.
Για την ιστορία, πρέπει να θυμίσουμε ότι ο αγώνας δρόμου έγινε στην 
μνήμη του Στέλιου Κυριακίδη , του δρομέα αντοχής ο οποίος ήταν ο πρώ-
τος αθλητής (εκτός Αμερικανών και Καναδών) που τερμάτισε 1ος στον 
Μαραθώνιο της Βοστώνης το 1946 . Η συνεισφορά του στον Ελληνικό 
και τον Κυπριακό αθλητισμό ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανέδειξε 
και διέδωσε τα αγωνίσματα του στίβου.
Πριν την εκκίνηση των 10 km, έγινε η δωρεά του σπάνιου πίνακα του 
Στέλιου Κυριακίδη προς τον Α.Ο.Φιλοθέης, από την οικογένεια και τα 
παιδιά του Δημήτρη Κυριακίδη, Ελένη Κοντού και Μαρία Καλοφωλιά.
 Δρομείς όλων των ηλικιών βρέθηκαν στον στίβο της Φιλοθέης για να 
πάρουν μέρος στους αγώνες των 1000 μέτρων (για τις μικρές κατηγο-
ρίες) αλλά και για τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων. Ως προς τους αγώνες 
του ενός χιλιομέτρου, έγινε ρεκόρ συμμετοχής, καθώς 224 μικροί αθλη-
τές από διάφορους αθλητικούς συλλόγους πέρασαν τελικά την γραμμή 

του τερματισμού. 
H εκκίνηση του δρόμου των 10 χιλιομέτρων, δόθηκε από τον Δήμαρχο 
Φιλοθέης-Ψυχικού Παντελή Ξυριδάκη και οι – συνολικά - 780 αθλητές, 
ξεχύθηκαν στους δρόμους της Φιλοθέης με σκοπό τον τερματισμό, δημι-
ουργώντας νέο ρεκόρ συμμετοχής. Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην 
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, καθώς η ηλιοφάνεια και η άπνοια βοήθησε 
ώστε να τερματίσουν με πολύ καλούς ατομικούς χρόνους, όλοι οι δρο-
μείς. Στην κατηγορία 10 km ανδρών νικητής αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος 
Πιτσώλης του ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ με 32’’46 και ακολούθησαν στην δεύτερη και 
τρίτη θέση οι Αλέξης Πασπάτης του ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ και ο ανεξάρτη-
τος δρομέας Αναστάσιος-Θωμάς Κωστούρος.
Στην κατηγορία των γυναικών, πρώτη τερμάτισε με νέο ρεκόρ διαδρο-
μής (37’’50) η Κατερίνα Ασημακοπούλου του POLIAS RUNNERS και στη 
δεύτερη και τρίτη θέση η Βασιλική Σπάθη του ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ και η 
Βίκυ Κολοβού του ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ.
Ακολούθησαν οι απονομές στους νικητές του αγώνα αλλά και στους 
πρώτους των ηλικιακών κατηγοριών. Στους πρώτους νικητές και νι-
κήτριες, όλων των κατηγοριών, απονεμήθηκε φανέλα απομίμηση, αυ-
τής που φορούσε ο Στέλιος Κυριακίδης το 1946, στον νικηφόρο αγώνα 
του Μαραθωνίου της Βοστόνης. Σημαντικό γεγονός του αγώνα ήταν η 
συμμετοχή και ο τερματισμός του Νίκου Πολιά, κατόχου του πανελλήνι-
ου ρεκόρ της Αυθεντικής Διαδρομής του Μαραθωνίου και πολυνίκη του 
Πανελληνίου πρωταθλήματος Μαραθωνίου.
Η συνεισφορά των εθελοντών, των Εργαζόμενων στο Δήμο, των κριτών 
ΣΕΓΑΣ, της Ο.ΔΙ.Κ. (Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων), της αστυνομίας (Τρο-
χαία Κηφισιάς, Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού), τον ΟΑΣΑ, τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
ήταν πολύ σημαντική ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά ο αγώνας, στηρι-
ζόμενοι στις οδηγίες του Α.Ο. Φιλοθέης που τον οργάνωσε και φρόντισε 
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.
Χορηγοί ήταν οι: ASICS, ΝΕΡΑ ΒΙΚΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΦΑΡΟΣ ΜΠΕΪΚ, 
RUNNER MAGAZINE, ΣΤΙΒΟΖ, ΕΡΤ.
Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυ-

Ήταν ένας εξαιρετικός καιρός και μια διοργάνωση με ιδιαίτερα πολλές συμμετοχές από δρομείς. 
Οι θεατές δεν περιορίστηκαν στις κερκίδες, καλύπτοντας και τον χώρο του στίβου. 

Ήταν τα 30ά – και επετειακά - «ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ, στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης «Σ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ».

Στα «30α Κυριακίδεια» 
και την τελετή εγκαινίων 

της ανακατασκευής του σταδίου
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χικού Παντελής Ξυριδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Κα-
ραμέρος, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, 
η Βουλευτής Επικρατείας με τη Νεα Δημοκρατία Νίκη Κεραμέως, ο Δή-
μαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιωργος Πατούλης και ο 
Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Παναγόπουλος. Μαζί τους, η Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού Κατερίνα Αλεξοπούλου, 
η Αντιδήμαρχος Θεμάτων Καθαριότητας Αικατερίνη Πετρίτση – Μουράντ, 
ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αλκιβιάδης Γάτος, η Αντιδήμαρ-
χος Θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Υγείας, 
Αθλητισμού Μάρω Τρέζου – Σκουρογιάννη, ο Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Πρασίνου & Ανακύκλωσης Βύρων Σαμαρόπουλος, η Πρόεδρος του 
Ο.Κ.Α.Π.Α Νέλλη Λάβδα, η Αντιπρόεδρος της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ, Σόφη Ζαφρα-
κοπούλου, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Εθελο-
ντισμού Άννα Κούμπα – Κομνηνού, ο Δημοτικός Σύμβουλος  Γεράσι-
μος-Αλέξανδρος Μαζαράκης, η Δημοτική Σύμβουλος  Έλση Δημουλά, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Γαλάνης, ο Πρόεδρος του ΕΑΣ / ΣΕΓΑΣ 
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Φι-
λοθέης Γιάννης Προβελέγγιος μαζί με όλο το Δ.Σ του Ομίλου.

Ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης κατά  την απονομή των επά-
θλων

Στιγμιότυπα από την απονομή των επάθλων. Αριστερά: Η Πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ Νέλη Λάβδα
Δεξιά: Η Αντιπρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Σόφη Ζαφρακοπούλου 

Άννα Κούμπα, Έλση Δημουλά, Νέλλη Λάβδα, Γεράσιμος - Αλέκαν-
δρος Μαζαράκης, Νίκη Κεραμέως, Παντελής Ξυριδάκης, Κατερίνα 
Πετρίτση-Μουράντ, Κατερίνα Αλεξοπούλου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Καραμέρος κατά  την 
απονομή των επάθλων

Στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων, με το κόψιμο της κορδέ-
λας από τον Δήμαρχο Παντελή Ξυριδάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Αττικής Γιώργο Καραμέρο και τον Πρόεδρο του Α.Ο.Φιλοθέης 
Γιάννη Προβελέγγιο
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Πρωτοπρεσβυτέρου
Ιωάννου Παπαγγελόπουλου Πτ, Θ
Εφημέριου Ιερού Ναού 

Αγίου Δημητρίου   
Προς 
Την διεύθυνσιν Περιοδικού ‘Παράθυρον’ 
Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού
ΕΝΤΑΥΘΑ  
 
Αξιότιμοι Κύριοι,
Εις το περιοδικό ‘Παράθυρο’ μηνών Νοεμ-
βρίου – Δεκεμβρίου 2018 σελίδα 21 εδημο-
σιεύθη επιστολήν μου εις το εν λόγω περιο-
δικόν, σχετικά με την διαμόρφωσιν της προ 
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, πλατείας 
καθώς και δια την ευπρέπειαν του Ναού.
Είναι γεγονός ότι εκεί δεν ανεφέρθην εις 
τον εκκλιπόντα Αρχημανδρίτην π. Χρυσό-
στομον Κουτουλάκην, Κληρικόν γλυκύτα-
τον και μειλίχιον, πράον και ταπεινόν. Ούτε 
πάλιν είχον την πρόθεσιν να παραβλέψω 
τον αγώνα του, τους κόπους του και την μέ-
ριμναν και φροντίδα, όχι μόνον δια το ποί-
μνιον του, αλλά εις το ότι επί των ημερών 
του και της εκεί προνοίας του, ανηγέρθη 
αυτός ο Μεγαλοπρεπέστατος Ιερός Ναός 
του Αγίου Γεωργίου, τον οποίον οι μετέπει-
τα Αδελφοί του εν Χριστώ συνέβαλον εις 
την όλην ευπρέπειαν και Αγιογράφησιν του 
Ναού με ζήλον Ιερόν.
Ο π. Χρυσόστομος υπήρξε κληρικός με πλή-
ρη επίγνωσιν της αποστολής του, και δια 
τον οποίον η ενορία του Αγίου Γεωργίου 
σεμνύνεται δια την εκεί διακονίαν του ως 
προϊστάμενος και Καθηγητής Θεολογίας.
Ηυτύχησα να τον γνωρίζω προ πολλών 
ετών. Υπήρξε υπόδειγμα κληρικού με ήθος 
και χαρακτήρα. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύ-
μων τον είχε προσκαλέσει εις τα Ιεροσόλυ-
μα να εργασθή εκεί με σκοπόν να τον προα-
γάγη εις Επίσκοπον.
Δυστυχώς ο θανατός του έδραμεν ενωρίτε-
ρον.
Μην ξεχνάμε όμως ότι: »Αρετή κάν αποθάνη 
τις εκ ουκ απόλλυται»  τουτέστην, και εάν 
αποθάνη κανείς, τα καλά του έργα δεν χά-
νονται.
Στον αγαπητόν μας αείμνηστον π. Χρυσό-
στομο, ας είναι αιώνια του  η μνήμη.

Αγαπητός αδελφός – π. Ιωάννης

Μας αποχαιρέτησε η αγαπημένη μας Μίνα, 
ήσυχα, ένα πρωινό στα τέλη Νοεμβρίου. Μια 
γυναίκα γεμάτη καλοσύνη, αισιοδοξία αλλά 
και πνευματώδες χιούμορ. Απτόητη όταν 
αντιμετώπιζε δυσκολίες και πάντα έτοιμη 
να αγκαλιάσει την κάθε στιγμή ευτυχίας είτε 
με την οικογένεια της είτε με τις φίλες της. 
Η Μίνα μας μπορεί να έφυγε, αλλά άφησε 
πίσω της αλησμόνητες στιγμές χαράς, για το 

κάθε αγαπημένο της πρόσωπο ξεχωριστά.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Μας λείπεις!
«Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε την πι-
κρία της ζωής. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το 
σούρουπο ακολουθήσει μην τους κλαις, ο καη-
μός σου όσος και να ναι.
Α δεν μπορείς παρά να κλαις το δείλι, τους ζω-
ντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν, θέλουν μα 
δε βολεί να λησμονήσουν.

(Λ. Μαβίλης)
Σωκράτης Ποδαράς

Έκκλησις Φιλοθέης μοναχής προς 
την Γερουσία των Ενετών
Καλλιόπη (Κέλλυ) Α. Μπουρδάρα, Ομ. Κα-
θηγήτρια Ιστορίας Δικαίου Νομικής Σχο-
λής Αθηνών

Από τα περισσότερα σπίτια της τουρκοκρα-
τίας δύο μόνον σώζονται στην περιοχή της 
Πλάκας. Το ένα είναι το αρχοντικό των Μπε-
νιζέλων, το σπίτι δηλαδή της οικογένειας 
της Αγίας Φιλοθέης, στην οδό Αδριανού 
96 που αναπαλαιώθηκε με πρωτοβουλία 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εγκαινιά-
σθηκε πρόσφατα. Στην πόλη των Αθηνών 
γεννήθηκε το 1522 η Ρεγούλα (μετέπειτα 
Φιλοθέη μοναχή), θυγατέρα του Άγγελου 
Μπενιζέλου και της Συρίγας το γένος των 
Παλαιολόγων. Οι Μπενιζέλοι ήταν αριστο-
κρατική και πλούσια οικογένεια της Αθήνας.
Η «Έκκλησις προς την Γερουσίαν των Ενε-
τών» είναι ένα κείμενο της Φιλοθέης στα 
ελληνικά που φέρει χρονολογία 22 Φε-
βρουαρίου 1583. Το αίτημα είναι οικονο-
μικό. Ζητά από την ενετική Γερουσία να της 
χορηγηθούν 200 ενετικά φλουριά για τα 
χρέη της μονής. Και εξηγεί τους λόγους των 
χρεών: οι Τούρκοι ήθελαν να διαλύσουν και 
να καταστρέψουν το μοναστήρι και να πά-
ρουν τις μοναχές. Για να αποφευχθούν αυτά 
σκέφτηκε ότι έπρεπε να καταφύγει στην 
αποτελεσματική για τους Τούρκους μέθοδο, 
να τους δώσει δηλαδή χρήματα. Τα χρήματα 
αυτά δανείστηκε και τα διένειμε σε Τούρ-
κους αξιωματούχους. Όταν έφτασε η ώρα 
της πληρωμής του δανείου, απευθύνθηκε 
στην ενετική Γερουσία για βοήθεια. 
Η Φιλοθέη έστειλε την Έκκληση στη Βενε-
τία με ειδικό απεσταλμένο, τον ιερομόναχο 
Σεραφείμ Πάγκαλο, ο οποίος ξεκίνησε από 
την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό τη Ζάκυνθο. 
Εκεί ήταν η έδρα του καθολικού επισκόπου, 
τον οποίο συνάντησε και του ζήτησε να πι-
στοποιήσει ότι όσα ανέφερε η Φιλοθέη ήταν 
αληθή. Πράγματι, ο επίσκοπος μετά από 
έρευνα έκανε έγγραφο πιστοποιητικό με το 
οποίο βεβαίωνε την αλήθεια του περιεχομέ-
νου της Έκκλησης. Γράφει: «Πιστοποιούμεν 
ότι η Φιλοθέη […] είναι από τας πρώτας ευ-
γενείς οικογενείας των Αθηνών, ως προς 
την καταγωγήν και την περιουσιακήν κα-

τάστασην, και ότι, εγκαταλείψασα όλας τας 
οικογενειακάς ανέσεις και τα πλούτη αυτής 
που ήσαν αξιοσημείωτα, έκαμεν εν μέγα 
Μοναστήριον εις Αθήνας, επ’ ονόματι του 
Αποστόλου Ανδρέου, και διατηρεί 100-150 
μοναχάς και εκτός τούτου δεν παύει – ως 
κυκλοφορεί ευρεία η φήμη – να απελευ-
θερώνη πολλούς σκλάβους. Η εγνωσμένη 
καλωσύνη της και τα καλά της έργα προσεί-
λκυσαν και πολλές Τούρκισσες προς αυτήν 
και τες έκαμε χριστιανές. Επίσης εδέχθη εις 
το Μοναστήρι πολλάς γυναίκας αμαρτω-
λάς που ήσαν έγκυοι και τας έκρυψεν εις 
το μοναστήρι ίνα μη τιμωρηθούν από τους 
Τούρκους. Δι’ όλας αυτάς τας πράξεις της 
κατεδιώχθη από τους απίστους».
Από τα επίσημα έγγραφα αποδεικνύεται ότι 
η Φιλοθέη Μπενιζέλου με τα εφόδια που 

της παρείχαν η καταγωγή της, η παιδεία της, 
οι κοινωνικές της γνώσεις είχε τη δυνατό-
τητα με τους κατάλληλους χειρισμούς να κι-
νείται με επιτυχία από τη μικρή της πόλη στα 
διεθνή πεδία της εποχής για να στηρίζει το 
μεγάλο πνευματικό και κοινωνικό της έργο, 
το οποίο υπήρξε υπόδειγμα στην τουρκο-
κρατούμενη Ελλάδα. Ο Παρθενώνας της, 
δηλαδή η γυναικεία μονή όπου γυναίκες μά-
θαιναν γράμματα και τέχνες βρήκε μιμητές 
σε πολλές περιοχές. Έτσι ιδρύθηκαν Παρ-
θενώνες σε όλη την Ελλάδα, καθ’ όλη την 
διάρκεια της τουρκοκρατίας, όπως αυτός 
που ίδρυσε ο περιώνυμος ζωγράφος ιερο-
μόναχος Διονύσιος στα μέσα του 18ου αιώ-
να στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Φουρνά 
των Αγράφων.
Η Αγία Φιλοθέη υπήρξε υπόδειγμα-πρότυπο 
με τη στάση της και το έργο της σε πολύ κρί-
σιμα για το γένος χρόνια, όταν όλα τα σκίαζε 
η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Μα-
κάρι σε περιόδους κρίσης για την κοινωνία 
μας να υπάρξουν αντίστοιχα πρότυπα που με 
θάρρος και αυταπάρνηση θα μπορέσουν να 
δώσουν ελπίδα και διεξόδους.
* Απόσπασμα ομιλίας της καθ. Κ. Μπουρδάρα στο 
συνέδριο που οργάνωσε η Βιβλιοθήκη της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών στις 17.2.17 με θέμα «Η 
Κυρά των Αθηνών και Καλλιμάρτυς του Γένους. 
Η συμβολή της Αγίας Φιλοθέης στην πνευματική 
αφύπνιση του ελληνικού λαού». Επιμέλεια επιλο-
γής αποσπασμάτων: Αλ. Ρόκας, Δρ. Νομικής, Αναπλ. 
Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Φιλοθέης

Αλ. Ρόκας Αναπλ. Πρόεδρος 
Δημ. Κοινότητας Φιλοθέης

Αλληλογραφία
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Φτώχυνε δραματικά η Φιλοθέη μας γιατί πρόσφατα 
αποχαιρετίσαμε τον Γιώργο Χαύτα, που την λάτρεψε.

Σαν παιδί, ακούραστο, στο πράσινο ποδήλατό του να ακροβατεί στο 
χείλος της γέφυρας της Δροσοπούλου, να παίρνει μέρος σε αγώνες 
ποδηλασίας και να ακούμε από το Ραδιόφωνο να διακρίνεται το όνομά 
του,  ενώ η μητέρα του αγωνιούσε φρικτά, να παίζει ώρες ατελείω-
τες με την εφηβική τους παρέα στην οδό Καλλιγά,  έτσι θυμάμαι τον 
Γιώργο Χαύτα.
Τι θαυμάσια παρέα εκείνων των εφηβικών χρόνων! Οι  Μελέτης & 
Γιώργος Μελετόπουλος, ο Γιάννης και η Μπουλίνα Οικονόμου, η Νιό-
βη και η Λήδα Ευθυμίου, ο  Γιώργος ο Τσιμικάλης, ο Γιώργιος Προ-
βελέγγιος, ο Στέφος  ο Γιώργος ο Σκαλίγκος, η Άννυ τους………. και 
εμείς τα μικρότερα παιδιά να έχουμε το υψηλό προνόμιο να τους μα-
ζεύουμε την μπάλα όταν παίζανε γερμανικό ή μήλα, να κρυφοκοιτάμε 
όταν παίζανε ομαδικά παιχνίδια και να λαχταράμε για ένα βλέμμα του 
φιλικό, αναγνωριστικό, δείγμα ότι και εμείς υπάρχουμε και αυτό μας 
αρκούσε…. 
Το σφύριγμα τους συνθηματικό, γέμιζε την σιγαλιά της άνοιξης και 
του καλοκαιριού, διαφορετικό σινιάλο για τα δύο αδέλφια, τον Γιώρ-
γο και τη Μπούλη ή Ζωή,  διαφορετικό για την παρέα. Πόση χαρά, ανε-
μελιά αλλά και πόση αυθεντική αγάπη…
Και ύστερα τον κέρδισε η Αυστρία για σπουδές και εγώ, έφηβη πια, 
δεν μπορούσα να το δεχθώ, να το χωνέψω ότι ο Γιώργος μας δεν θα 
γυρίσει πια, γιατί έτσι μας φοβέριζαν οι φήμες… Η Ανάσταση στο λόφο 
της Αγίας Φιλοθέης δεν θα  ήταν ποτέ πια η ίδια… δίχως τις δυνατές 
εκρήξεις, τις ελεγχόμενες μα δυνατές, τις  αυτοσχέδιες κροτίδες του 
Γιώργου  του Χαύτα,  δίχως την ζωντανή παρουσία του, εκείνης του 
αρχηγού, της λεβεντιάς, της ομορφιάς, της σκανδαλιάς και της γοη-
τείας… Μάτια σπινθηροβόλα, γαλανά ζεστά. Χαμόγελο περιπαικτικό, 
γκριμάτσες που με τα χρόνια έφερναν ολόιδιο το χνάρι του πατέρα 
του, του Κώστα.
Ιδεολόγος σταθερός, μελετητής και μελετημένος, συνεπής και συνε-
τός πολίτης, υπηρέτησε ως Αιρετός Κοινοτικός Σύμβουλος της Κοι-
νότητας Φιλοθέης για οκτώ χρόνια.
Και εμείς γνωρίζαμε, ότι ο λόγος του, η άγρυπνη ματιά του, δεν θα 
επέτρεπαν παραλείψεις και εξαιρέσεις ή καταστροφικές επεμβάσεις, 
το περιβάλλον και οι περιοριστικοί κανόνες του οικισμού θα διαφυ-
λάσσονταν αυστηρά, η Φιλοθέη ήταν, ναι, σε καλά χέρια. Με τα χέρια 
αυτά, φύτεψε και φρόντισε τους κήπους του, διόρθωσε έπιπλα παλιά, 
αγαπημένα, τα λούστραρε, τα ξανάφερε λιτά και περιποιημένα στη 
ζωή.  
Δούλεψε σαν απλός εργάτης (άλλαξε τζάμια, έβαψε τοίχους, στερέω-
σε κουφώματα) για να ανακαινισθεί το ταλαιπωρημένο τότε κτίριο του 
Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης ως ενεργό μέλος του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων, το οποίο εργάστηκε, όλο, στο σύνολο 
του, τότε υποδειγματικά.
Ένας ενεργός, συνειδητός, δημοκρατικός, σεμνός πολίτης. Αυτός 
ήταν ο Γιώργος Χαύτας.
Με τη Γιουδίθ του, που μας την έφερε δώρο ευγένειας καλλιέργει-
ας από τον Βορρά, την Flo του, έκαναν την  κόρη τους Σοφία,  πανέ-
μορφη και εκείνη σαν τους γονείς της, πολύγλωσση, ταλαντούχο και 
φιλόζωη, ευγενή σαν τους γονείς της. Φρόντισε όλα τα σκυλιά του ο 
Γιώργος. Νοιάστηκε για τις αδέσποτες γάτες της γειτονιάς του, ακόμα 
νοιάστηκε για την άγρια φύση στον λόφο όπου ήταν ο περίπατός του, 
τις χελώνες μας….
Έσωσε από την υλοτόμηση τις γέρικες ακακίες στις δενδροστοιχίες 
μας, υποστυλώνοντάς τες μόνος του, πεισματικά, δίχως εργάτες…
Νοιάζονταν για τα φυτά και τα δένδρα, τις πασχαλιές και τις γαζίες για 
τις άγριες αμυγδαλιές που λάτρευε. Το ζεστό άρωμα της Πασχαλιάς 
διακριτικά θα μας τον φέρνει στο νου κάθε άνοιξη. Φτώχυνε δραματι-
κά η Φιλοθέη μας δίχως τον Γιώργο Χαύτα. Εμείς όλοι, η υπέροχη, η 
πολύτιμη οικογένεια του, η Ζωή και  ο Λευτέρης τα τρία ανίψια του, οι 
φίλοι οι πολλοί, οι αληθινοί, που ο χρόνος καμιά φορά τους κράτησε 
μακριά, αλλά πάντα τον κουβαλούσαν μέσα τους, θάμαστε όλοι εδώ, 
λίγο ακόμη για να τον αγαπάμε αληθινά και τον θυμόμαστε.
Ξεκουράσου πια, πόνεσες πολύ και άδικα. Εμείς θα σ’ αγαπάμε….   

Ελένη Ταραντίνου - Παναγιωτοπούλου

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
Μία εξαιρετική εκδήλωση σηματοδότησε την  αρχή του 2019 για το πα-
ράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας του Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού.
Η χορωδία «ΜΟΥΣΙΚΑ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ» με μαέστρο τον κ. Δημήτρη Μου-
ζάκη μας μάγεψε  με τα τραγούδια του Ελληνικού κινηματογράφου που 
όλοι αγαπήσαμε και εξακολουθούμε να αγαπάμε όλων των μεγάλων  
συνθετών, όπως Πλέσσα, Μουζάκη, Ξαρχάκου, Χατζηδάκη Ζαμπέτα κ.α.
Εξαιρετική και η πρόζα από το μέλος της χορωδίας κ. Τσολάκη.
Κατάμεστη η αίθουσα της Ελληνογαλλικής σχολής  μοναχών Ουρσουλι-
νών στο Νέο Ψυχικό  και οφείλουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  στον Γενικό 
Διευθυντή της σχολής αδελφό Μάριο και την υπεύθυνη δημοσίων σχέ-
σεων της σχολής κ. Τζωρτζάτου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : ο Αρχιμανδρίτης πατέρας 
Μιχαήλ, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, η κ. Χαρά Ξυριδάκη, η Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Αλεξοπούλου, η Πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου Ν. Ψυχικού Νένα Πασσά, οι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι. Ι. Δελακουρίδης, Δ. Μαναός, Νίκος Κανελάκης, Γαβριέλα Χριστοδού-
λου και οι τοπικοί σύλλογοι ΠΟΨ με την κ. Βλουτόγλου, Παναθηναϊκή με 
την κ. Παπαϊωάννου και ΠΟΨ με τον επίτιμο πρόεδρο κ. Αθανάσιο Χανα-
κούλα, η Διευθύντρια της πινακοθήκης Λέφα κ. Ελίζα Γεορολυμάτου,κ.α.
Πριν από την έναρξη της Συναυλίας το Διοικητικό συμβούλιο του παραρ-
τήματος  έκοψε την πίττα για το 2019  ευχήθηκε σε όλους για την καλή 
χρονιά και ευχαρίστησε για την παρουσία τους.
Για το παράρτημα Φιλοθέης – Ψυχικού της Ε.Α.Ε.

Η πρόεδρος Νατάσα Αγγελάκη.

Μουσικά 
Ηχοχρώματα
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2106773484

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΨΥΧΙΚΟΥ

Όλοι οι γιατροί δέχονται κατόπιν ραντεβού -Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6744122, κα Ρουσσοπούλου Χρύσα, 9:00-15:00

 
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΑ    ΩΡΑ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΙΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΑΘΛΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-18:00

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:30 - 09:30

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 09:00

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 18:00 - 19:30

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 - 19:00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 19:00 - 20:00

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΛΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-15:00

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 11:30-12:30

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΣΑΛΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 10:00-11:00

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00-15:00

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:00

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΘΕ 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30 - 09:30

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΑ ΦΕΝΙΑ ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΣΙΑΣΟΥ Δ.ΖΩΗ ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ- ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 10:30-11:30

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ-ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ ΜΑΗΣ ΑΚΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 14:30 - 15:30

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 11:00-12:00

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΤΑΝΙΑ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 13:30- 14:30

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΚΟΝΤΕ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΛΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 18:00

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-11:00 &ΠΕΜΠΤΗ 16:00-17:00

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑ ΒΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 - 13:00

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 16:00 - 17:00

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 11:00

ΠΝΕΥΜONΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-19:00

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΤΙΣΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΤΗ 09:00 - 10:00

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 - 16:00

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΝΑΣΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-17:00

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΦΕΛΟΥΚΑΤΖΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΤΡΙΤΗ 13:30 - 14:30

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΕ 2Η ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00-10:00

ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΩΡ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΒΛΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΡΙΤΗ 16:00-17:00

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΡΑΪΛΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕΜΠΤΗ 11:00-12:00 &  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-16:00

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΓΟΥΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-16:00

 
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΑ    ΩΡΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΣΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-16:00

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00-15.00

ΕΙΔΙΚ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 8:30-10:00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΟΒΑ ΟΛΓΑ ΠΕΜΠΤΗ 13.00-14.00

ΚΛΙΝ.ΔΙΑΙΤ/ΓΟΣ-ΔΙΑΤΡ/ΓΟΣ ΜΠΟΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΑΘΕ 1η ΤΡΙΤΗ 13.30-15.30

ΚΛΙΝ. ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 12:30-13:30

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 11.30-13.00

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 9:00-10:00

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 12.30-13.30

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΜΠΑΖΑΚΙΔΟΥ ΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-13:00

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30-15:30

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΜΑΗΣ ΑΚΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-11:00

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΦΕΛΟΥΚΑΤΖΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00-14:00

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΒΛΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
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ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ: 213-2014700,
fax: 210-6722934

Στο κτίριο στεγάζονται:
Γραφείο Δημάρχου, τηλ: 213-2014705, 
213-2014725, fax: 210-6726081, 
email: psychiko@otenet.gr
Γραφείο Προέδρου Δημ. Συμβουλίου, 
τηλ: 213-2014744, 
email:grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr 
Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής 
Διακυβέρνησης, τηλ: 213-2014748, 
email: a.aggelaki@0177.syzefxis.gov.gr 
Γραμματεία Αντιδημάρχου Δημοτ. Διακυβέρνησης, 
τηλ: 213-2014 734 

Διοικητικές Υπηρεσίες 
Ληξιαρχείο Ψυχικού,  τηλ: 213-2014702 
Τμήμα Προσωπικού, τηλ: 213-2014 759 
Πρωτόκολλο,  τηλ: 213-2014737 
Δημοτολόγιο,  τηλ: 213-2014739, 213-2014738

Οικονομικές Υπηρεσίες 
Τμήμα Εσόδων,  τηλ: 213-2014735,
Τμήμα Προμηθειών, τηλ: 213-2014 718, 
Τμήμα Λογιστηρίου, τηλ: 213-2014717, 
Τμήμα Εσόδων, τηλ: 213-2014 735, 
Τμήμα Ταμείου, 213-2014 710
Ταμείο, τηλ: 213-2014710 
Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη, 
τηλ: 213-2014700 
Πυροσβεστική, τηλ: 199, 
Αντιμετώπιση Πυρκαγιών, τηλ: 191
Δασαρχείο, τηλ: 210-6395280, 
ΒΛΑΒΕΣ Δ.Ε.Η., τηλ: 10508, 
Δ.Ε.Φ.Α., τηλ: 210-3463365, 
Ε.Υ.Δ.Α.Π., τηλ: 1022, 
Ο.Τ.Ε., 13888

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Τερτσέτη 44 , Νέο Ψυχικό, τηλ: 213-2014600, 
fax.: 2132014647

Στο κτίριο στεγάζονται: 
Αντιδήμαρχος Tεχνικής Υπηρεσίας, 
τηλ: 213-2014601, fax: 210-6722859, 
email:a.gatos@0177.syzefxis.gov.gr 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Υγείας & Αθλητισμού, 
τηλ: 213-2014 625, fax: 210-6722859, 
email: m.trezou@0177.syzefxis.gov.gr 
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας, 
τηλ: 213-2014630 
Τεχνικές Υπηρεσίες, τηλ: 213-2014640, 
fax: 210-6711475
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο),

τηλ: 213-2014650, 213-2014600, 
fax: 213-2014647 
Ληξιαρχείο, τηλ: 213-2014 601 
Δημοτικά Ιατρεία, Τερτσέτη 51, τηλ: 210-6744122 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 
Τε ρτσέ τη 41, τηλ: 213-2055900, fax: 210-6727111 
Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 
Αγ. Σοφίας 1 & Ολυμπιονικών, Ν. Ψυχικό,
τηλ: 210-6749137 
Αθλητικό Κέντρο, Ρ. Φεραίου & Μπουμπουλίνας, 
τηλ: 210-6728043, fax: 210-6728043 
Ακαδημία Σκάκι, Ευρώτα 12, τηλ: 6977-220309 
κος Τσιάμης Κώστας 
Δημοτικό Κολυμβητήριο, Ρ. Φεραίου & 
Μπουμπουλίνας, τηλ: 210-6728043 
Τένις, Καλαβρύτων & και Αγ. Γεωργίου, 
τηλ: 6974-896583, κος Θ.Λιακόπουλος
Οικολογικό Πάρκο, Στρατηγού Μακυργιάννη, 
τηλ. 210 6776033 
Βρεφονηπιακός Σταθμός (Ωνάσειο), Αγ. Σοφίας 23, 
τηλ: 210-6718414 
Παιδικός Σταθμός, Ευρώτα 12, τηλ: 210-6741670, 
Παιδικός Σταθμός, Τζαβέλα 62, τηλ: 210-6749565 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, 25ης Μαρτίου 19, 
τηλ: 210-6725690 
Β’ ΚΑΠΗ , Ρ. Φεραίου, Ν. Ψυχικό, τηλ: 210-6778166 
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου,  τηλ: 210-6714673 
Εκκλησία Αγίας Σοφίας,  τηλ: 210-6776868 
Δ.Ο.Υ., Κηφισίας 160, τηλ: 213-1614301-352, 
210-6777555 
Ε.Λ .Τ.Α ., Τζαβέλλα 42Γ, τηλ: 210-6747316

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Παύλου Καλλιγά 31 , Φιλοθέη , Τηλ. 210 -6812171, 
210-6855095

Στο κτίριο στεγάζονται: 
Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας,
τηλ: 210-6855095, 213-2014502, fax:210-
6848702
email: k.petritsis@0177.syzefxis.gov.gr 
Αντιδήμαρχος Πράσινου
τηλ:210-6812171, 213-2014500, fax: 2106848702
email:  v.samaropoulos@0177.syzefxis.gr
Γραφείο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Φιλοθέης
τηλ:210-6855095, fax: 210-6848702
email: l.ioanidou@0177.syzefxis.gov.gr
Υπηρεσία Πράσινου
τηλ: 213-2014507, fax210-6848702
Υπ.  Καθαριότητας
τηλ: 213-2014506, fax: 213-2014514
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο)
τηλ: 210-6855096, 210-6812171,fax: 210-6848702
Ληξιαρχείο Φιλοθέης
τηλ: 213-2014510, fax: 213-2014525,
fax: 210-6848702
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 

Κύπρου 48, τηλ: 210-6897117,fax: 210-6897156
Γραφείο Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
& Δημοσίου Δικαίου ΔΗ.Κ.Ε.Φ.Ι.Ψ., 
Βεκιαρέλη  11, τηλ: 210-6822217
Γραφείο Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας 
Φιλοθέης, τηλ: 210-6855095, fax: 210-6848702 
Γραφείο Ανακύκλωσης, 213 -2 014 511
Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, τηλ: 210-6826977, 
fax: 210-6848702 
Δημοτικά Ιατρεία, Βεκιαρέλη 11, τηλ: 210-6834550 
Γραφείο Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού & 
Δημοσίου Δικαίου Ο.Κ.Α.Π.Α., Βεκιαρέλη 11, 
τηλ: 210-6834550 
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών «Γ. Καρύδης»,
Αριάδνης & Νιόβης 13, τηλ: 210-6749860 
Κέντρο Νεότητας, Καλλιγά 74,  210-6839882
Παιδικός Σταθμός, Ναρκίσσου 17, 
τηλ: 210-6813267
Εκκλησία Αγίας Φιλοθέης, τηλ: 210-6812300

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ

Στρ. Καλλάρη 13, Ψυχικό, 
(Κτίριο Παλαιού Δημαρχείου), 
τηλ: 210-6773474, 210-6775940

Στο κτίριο στεγάζονται: 
Γραφείο Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας, 
τηλ: 210-6773474, 210-6775940, 
faχ: 210-6773475, email: topiko@otenet.gr 
Δημοτικά Ιατρεία, Στρ. Καλλάρη 13, 
τηλ: 210-6773484
Δημοτική Βιβλιοθήκη, τηλ:210 6773485 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Γράμμου 2, 
τηλ: 210-6753466, fax: 210-6753468 
Δημ. Πινακοθήκη Λέφα, Κοκκώνη 15, 
τηλ: 210-6717097 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, Δροσίνη & 
Δρόση, τηλ: 210-6745135, 210-6746645 
Αθλητική Ένωση Ψυχικού (Α.Ε.Ψ.), 
Παπαναστασίου 47, τηλ: 210-6743911, 
email: aepsychiko@gmail.com 
Ανοιχτό Γήπεδο, τηλ: & fax. 210-6719720, 
Γήπεδο Ποδοσφαίρου, τηλ: 210-6718229 
Κλειστό Γήπεδο Ψυχικού, τηλ: 210-6714694
Τένις Ψυχικού, τηλ: 210-6749893 
Παιδικός Σταθμός, Διαμαντίδου 4, 
τηλ: 2106746435, 
Παιδικός Σταθμός, Χλόης 9, τηλ: 210-6725992 
Δημ. Βιβλιοθήκη, Στρ.Καλλάρη 13,  
τηλ: 210-6724307 
Α .Τ. Ψυχικού, Πασχαλιάς 14, τηλ: 210-6754240 
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, τηλ: 210-6712678 
Καθολική Εκκλησία, τηλ: 210-6711410 
Ε.Λ .Τ.Α Μαραθωνοδρόμων 63, τηλ: 210-6712701,
Πρακτορείο Ε.Λ.Τ.Α. Α Πλατείας Ψυχικού,  
Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β’ τηλ: 210-6747109
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