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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 Ιανουάριος 2019
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Χαιρετισμός
Δημάρχου

Ακόμη πιο κοντά 
στο Δημότη 
με Αποφάσεις 
Δημοτικού 
Συμβουλίου

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Εναλλακτικές προτάσεις για έκφραση 
και δημιουργία

Απολογισμός 
Οικονομικών 2017

Έτοιμη η αποκατάστα-
ση του ιστορικού μας 
σταδίου!

  Η κοινωνική προσφορά 
στη ζωή μας
 «Ημέρα Πρόληψης 

Διαβήτη» στη Δημοτική 
Κοινότητα Νέου 

   Ψυχικού 

   Τo 1ο Γενικό Λύκειον
    Ν.Ψυχικού τίμησε επάξια 
    τον Μάνο Ελευθερίου
 Ο Π.Ο.Ψυχικού και το Πάρτι
    των Χριστουγέννων

  Η παραδοσιακή αρχή  
μιας νέας χρονιάς
 Tα Θεοφάνεια στο Νέο Ψυχικό

  Πρόσβαση για όλους: 
   Ένα δικαίωμα γίνεται πράξη!
 Free WiFi στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού

  Ο.Κ.Α.Π.Α. 
    Λέσχη Φιλίας και Δημιουργι-

κής Ωριμότητας Δήμου 
   Φιλοθέης-Ψυχικού

 Συλλογή τροφίμων για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο
 Οι Εκδηλώσεις του 
   Παραρτήματος της Ελληνικής  
    Αντικαρκινικής Εταιρείας

Κοντά στα παιδιά μας

Το γεύμα των εργαζομένων
στον Δήμο, φέτος ξεχώρισε!

Έτρεξε και σάρωσε 
ο 41ος Αγώνας Δρόμου 
Φιλοθέης - Ψυχικού!

Παρατάξεις
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Γεύμα Αγάπης 
εκεί που οι άνθρωποι λειτουργούν με αγάπη 
και προσφορά
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Φίλες και φίλοι,

Το 2019 ξεκινά με τους καλύτε-
ρους οιωνούς για το Δήμο Φι-
λοθέης - Ψυχικού και τους κα-
τοίκους των προαστίων μας. 

Παρά τις δεδομένες δυσκολίες στα οι-
κονομικά, όχι μόνον του δικού μας Δή-
μου, αλλά σε όλη την αυτοδιοίκηση, κα-
ταφέραμε το προηγούμενο διάστημα  να 
χρηματοδοτήσουμε με δικά μας χρήμα-
τα, μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις 
που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία 
και την ασφάλεια των υποδομών μας, 
στη βελτίωση της εικόνας του τόπου 
μας, καθώς και στην αναβάθμιση της 
καθημερινότητας των συμπολιτών μας, 
σε κάθε γειτονιά. 

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν προϋπο-
λογισμό περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Παράλληλα όμως, προετοιμάσαμε και 
«ωριμάσαμε» μελέτες για 16 νέα έργα 
και παρεμβάσεις, ύψους 8 εκατομ-
μυρίων ευρώ, ώστε να μπορούμε να 
διεκδικήσουμε με αξιώσεις τη  χρημα-
τοδότησή τους,  από τα αντίστοιχα προ-
γράμματα. 

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 Κή-

που Φιλοθέης (Πικιώνη). 
• Τη δημιουργία θεματικού εκπαιδευτι-

κού χώρου παιδικής αναψυχής στην 
παιδική χαρά «Μακεδονίας». 

• Την ανάπλαση της οδού Μαραθωνο-
δρόμου με δημιουργία ζώνης «υψη-
λού» πρασίνου, για την αντιμετώπιση 
επιπτώσεων στο περιβάλλον (Βεκια-
ρέλη, Στρέιτ και Καποδιστρίου). 

• Την ολοκλήρωση του δικτύου ομβρί-
ων Φιλοθέης. 

• Την ενεργειακή αναβάθμιση των σχο-
λικών κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• Την υλοποίηση δράσεων εφαρμο-
γής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και πράσινων δωμάτων για συμβολή 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής. 

• Την αναβάθμιση και βελτίωση προ-
σβασιμότητας συνθηκών  κυκλοφορί-
ας πεζών στην οδό Ολυμπιονικών στο 
Νέο Ψυχικό. 

• Την ανακατασκευή του κτιρίου  του 
Παιδικού Σταθμού Αγίας Βαρβάρας. 

• Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων σε δημοτικά κτίρια. 

• Την ενίσχυση της  ηχοπροστασίας στην 
περιφερειακή οδό, έναντι Αττικού Άλ-
σους στο Ψυχικό.

Τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με τις 
παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει τα τε-
λευταία 4 χρόνια στο Δήμο Φιλοθέης - 
Ψυχικού, αποδεικνύουν ότι η σημερινή 
Δημοτική Αρχή εφαρμόζει με συνέπεια 
κι ευθύνη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρεμβάσεων, που αποτελούν εγγύηση 
ότι και τα επόμενα χρόνια τα προάστιά 
μας θα παραμείνουν τόπος που ξεχω-
ρίζει, αντάξια των υψηλών προσδοκιών 
που δικαιολογημένα έχουν οι συμπολί-
τες μας από το Δήμο. 

Φιλικά 
Παντελής Ξυριδάκης

Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού

Χαιρετισμός Δημάρχου

Χρηματοδοτήσαμε με δικά μας χρήματα, 
μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις

Η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει με συνέπεια 
κι ευθύνη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων
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Ακόμη πιο κοντά στο Δημότη 
με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

2019. Ένας νέος χρόνος. Μια νέα αφετηρία για  νέους στόχους, μα κυρίως 
μια αφορμή για να εκφράσω μια ευχή από καρδιάς σε όλες και όλους, 
ΥΓΕΙΑ, οικογενειακή και ατομική επιτυχία, κουράγιο, δύναμη και επιμονή  
για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της καθημερινότητας.
Την περασμένη χρονιά, όλα όσα επιτύχαμε ήταν αποτέλεσμα συλλογικής 
δουλειάς.
Με το Δήμαρχο πρωτίστως και όλη τη Διοίκηση του Δήμου συνεργα-
στήκαμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα για την επίτευξη των στόχων 
μας, συγχρόνως δε, ανταποκριθήκαμε άμεσα και αποτελεσματικά σε όλα 
τα προβλήματα που απασχόλησαν τους συμπολίτες μας (ενστάσεις του 
Ελληνικού Δημοσίου, Μειωμένο ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ, κλπ). 
Με τους εργαζόμενους και τα στελέχη του Δήμου, που θα ήθελα για 
άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά, γιατί παρά την δραματική μείωση 
που έχουν υποστεί και την αύξηση των αρμοδιοτήτων που ολοένα προστί-
θενται στους δήμους συνεχίζουν να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανά-
γκες του Δήμου με υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Με τους συνδημότες μας που πολλές φορές ως συνοδοιπόροι και συ-
μπαραστάτες, δηλώνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν στις όποιες ανάγκες 
προκύπτουν. Και βέβαια με τους Δημοτικούς Συμβούλους που με την 
άριστη συνεργασία τους συντελούν και όλοι μαζί συμβάλλουμε στην εύ-
ρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να ανταποκρινόμαστε 
υπεύθυνα και άμεσα  στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των συμπολιτών 
μας. Έτσι και φέτος, ας εργαστούμε όλοι μαζί, όχι ως ευχή, ως δέσμευ-
ση, με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και ομοψυχίας ώστε να οδηγήσουμε 
τον Δήμο μας σε ένα καλύτερο αύριο, που αξίζουμε όλοι!

1.  ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Για άλλη μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου 2018 με την 
αριθμ. 288/2018 απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μείωση  
σε ποσοστό 5% των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά το έτος 
2019.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε ότι η σημερινή Δημοτική 
Αρχή από το 2011 έως και το 2019 τηρώντας πιστά τον αρχικό της σχε-
διασμό έχει προχωρήσει στις τρεις κοινότητες σε μείωση των δημοτι-
κών  τελών που κυμαίνεται από 27% έως και 32 %. Η διαφορά του 
ποσοστού μείωσης των τελών μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων αυτά τα 
τελευταία χρόνια, οφείλεται στην προσπάθεια να εναρμονιστούν τα πολύ 
υψηλότερα τέλη της Φιλοθέης με αυτά του Ψυχικού και Νέου Ψυχικού, 
ώστε η αναγκαία ενοποίηση των τελών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 
του Δήμου να είναι ισορροπημένη και δίκαιη.
Η Δημοτική Αρχή γνωρίζοντας την  οικονομική και κοινωνική συγκυρία 
που πλήττει όλα τα εισοδήματα των πολιτών μας,  προχώρησε και φέτος 
στη μείωση των τελών, χωρίς όμως να διακινδυνεύει τίποτα από την ποι-
ότητα και την συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιπλέον με την ίδια απόφαση  το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως πάντα, 
αντιμετώπισε με ευαισθησία τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προ-
χώρησε στην εκ νέου καταγραφή των κατηγοριών τους, που θα τύχουν 
της μέγιστης ευνοϊκής ρύθμισης, εντός των ορίων του Νομού ως προς 
τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, 
όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων προσκομιζόμενων δι-
καιολογητικών.

2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 12 Δεκεμβρίου 2018 και με την 
απόφαση 311/2018 ψήφισε τον προϋπολογισμό του έτους 2019. 

Συνεπείς  πάντα στους αρχικούς μας στόχους, να διατηρούμε ένα απόθεμα 
ασφαλείας και να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, καταρτίσαμε για 
άλλη μια χρονιά έναν πλεονασματικό προϋπολογισμό που όμως περι-
λαμβάνει έργα και δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερι-
νότητας των πολιτών και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού, έτσι ώστε 
ο δημότης να νιώθει ασφάλεια και να έχει συμπαραστάτη του το Δήμο. 
Το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019, συντάχθηκε με ρεαλισμό 
και αντικειμενικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχορηγήσεις  από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους καλύπτουν μόλις το 24,45% των 
λειτουργικών μας δαπανών του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, και παρ όλα 
αυτά περιλαμβάνει: Μείωση  των Δημοτικών και ανταποδοτικών τελών. 
Χρηματοδότηση των έργων του δήμου (συντήρηση σχολείων και παιδι-
κών σταθμών, ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση πεζοδρομίων, ανακατα-
σκευή κοινόχρηστων χώρων, κατασκευή αγωγών ομβρίων κλπ). Ώριμες 
μελέτες  για έργα και παρεμβάσεις, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να προ-
ηγηθούμε στη διεκδίκηση της χρηματοδότησής τους, μόλις ανοίξουν τα 
αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα. Συντήρηση όλων των δομών 
κοινωνικών υπηρεσιών, αθλητικών ή πολιτιστικών προγραμμάτων. Και 
βέβαια υποδομές και έργα που θα δώσουν νέα πνοή στο Δήμο μας.
Αναφερόμενος ο Δήμαρχος επισήμανε, «κάθε χρόνο από την πρώτη μέρα 
λειτουργιάς του νέου ενιαίου Δήμου παρουσιάζουμε πλεόνασμα. Θα συ-
νεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά του Δήμου με σύνεση,  δια-
φάνεια, υπό συνθήκες επιδεινούμενης κρίσης και συνεχούς μείωσης των 
κρατικών επιχορηγήσεων. Θέλουμε στις δύσκολες εποχές ο Δήμος Φι-
λοθέης –Ψυχικού να συνεχίσει να αποτελεί νησίδα ποιότητας, ασφάλειας, 
σταθερότητας και αλληλεγγύης»

3.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με την 344/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, του απολογισμού, 
του ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού 
έτους 2017, ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες παρουσίασης των οι-
κονομικών στοιχείων του Δήμου για το έτος 2017.
Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση και τα συμπεράσματα των ορκωτών 
λογιστών από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο Δήμο Φιλοθέης- Ψυχι-
κού για τη χρήση 2017, που ήταν η εβδόμη χρήση του Καλλικρατικού Δή-
μου η συνολική εκτίμηση είναι άκρως ικανοποιητική. 
Πιο συγκεκριμένα:
• Η διαχείριση της χρήσης 2017 συνεχίσθηκε όπως και την προηγούμενη 

χρήση με σημαντικά θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα παρά τη δραματική 
μείωση των κρατικών συνταγματικά κατοχυρωμένων πόρων κατά πο-
σοστό 60% και πλέον.

• Σε όλα τα βασικά ζητήματα όπως η επιλογή προμηθευτών για επενδύ-
σεις και άλλες προμήθειες, οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης 
των εσόδων, οι πληρωμές των εξόδων, η ορθή διάθεση των επιχορη-
γήσεων ανάλογα με το σκοπό που έχουν χορηγηθεί, αλλά και κάθε σχε-
τικό θέμα που έχει αντιμετωπιστεί σε  ότι αφορά τη διαχείριση και την 
άσκησή της δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα, αφού στο δείγμα δικαι-
ολογητικών που εξετάστηκε προκύπτει ότι τηρηθήκαν  όλες οι νόμιμες 
διαδικασίες με βάση τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και η λογιστι-
κή τους αντιμετώπιση με βάση τις διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου για τους ΟΤΑ. 

• Το επίπεδο οργάνωσης των μηχανισμών που σχετίζονται με το οικονο-
μικό και διαχειριστικό κύκλωμα κατά εκτίμηση είναι πολύ καλό, αλλά 
πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης  σε ότι αφορά τις υποδομές και 
την οργάνωση του Δήμου. 

της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Κατερίνας Αλεξοπούλου
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιήθηκε ο Οικο-
νομικός απολογισμός του Δήμου, που εκτός από τους αριθ-
μούς, ήταν και μια πλήρης παρουσίαση των στόχων και των 
αποτελεσμάτων της Οικονομικής του πολιτικής. 

Είναι σε όλους γνωστό όμως, το περιβάλλον στο οποίο καλούνται όλοι 
οι Δήμοι της χώρας να ασκήσουν την οικονομική τους πολιτική: 

• Η κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί κατά 60% προς τους Δήμους.
• Έχουν μεταφερθεί δεκάδες νέες αρμοδιότητες, χωρίς τη μεταφορά 

των αντίστοιχων πόρων.
• Υπονομεύτηκε η λειτουργία σημαντικών δομών της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. 
• Έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού των 

Δήμων. Τελευταία φορά που έγιναν προσλήψεις, ήταν το 2007. 
• Οι Δήμοι είναι ουσιαστικά αποκλεισμένοι από το ΕΣΠΑ, ενώ έχουν 

περιοριστεί σχεδόν όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως ή ΣΑΤΑ 
και ο «Θησέας».

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες – και σε αντίθεση με ότι συνέβη 
στους περισσότερους Δήμους της χώρας – ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχι-
κού στηρίχθηκε στις υγιείς οικονομικές βάσεις που είχε δημιουργή-
σει όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Όλη η ομιλία του Δήμαρχου Φιλοθέης – Ψυχικού, Παντελή Ξυριδάκη, 
είναι σαφής και περιέχει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην συνολική 
Οικονομική διαχείριση του Δήμου μας. 
Παντελής Ξυριδάκης: «Δεν υπονομεύσαμε ποτέ το μέλλον της πό-
λης μας για να εξαγοράσουμε το παρόν!» 
Στηριχθήκαμε στις βάσεις που μας εξασφάλισε η εφαρμογή ενός ορθο-
λογικού και νοικοκυρεμένου μοντέλου οικονομικής διαχείρισης, ενώ η 
αρχική μας επιλογή παραμένει: να καταρτίζουμε και να υλοποιούμε 
πλεονασματικούς προϋπολογισμούς! 
Στόχος μας, είναι να διατηρούμε πάντα ένα απόθεμα ασφαλείας, για 
την διαχείριση έκτακτών καταστάσεων και μελλοντικών δυσκολι-

ών, σε αντίθεση με τη λογική που εφάρμοσε το πολιτικό σύστημα της 
χώρας. Εμείς δεν υπονομεύσαμε ποτέ το μέλλον της πόλης μας για 
να εξαγοράσουμε το παρόν. Και είμαστε υπερήφανοι για αυτή την επι-
λογή μας, γιατί παραμένουμε ένας Δήμος Οικονομικά υγιής και ανεξάρ-
τητος, που εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στις δικές του δυνάμεις, 
ενώ – παράλληλα - παραμένουμε ένας Δήμος πρότυπο, σε θέματα χρη-
στής οικονομικής διαχείρισης. 

Οι καρποί της επιτυχημένης διαχείρισης επιστρέφουν στους πο-
λίτες.

• Δεν καταργήσαμε καμία κοινωνική δομή: κανένα πρόγραμμα στους 
τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού και – επιπλέον – βελτιώσα-
με σημαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

• Κρατήσαμε την πόλη μας πράσινη και καθαρή.
• Μειώσαμε τα Δημοτικά και ανταποδοτικά τέλη, αντί να τα αυξήσου-

με, όπως υποχρεώθηκαν να κάνουν αρκετοί Δήμοι της χώρας. 
Συγκεκριμένα ανα δημοτική ενότητα:  
 - 32% στη Φιλοθέη -22% στο Νέο Ψυχικό -22% στο Ψυχικό, συμπε-
ριλαμβανομένης της πρότασης για το 2019.
• Χρηματοδοτήσαμε έργα 2.500.000 € - με ίδιους πόρους - τα οποία 

είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της πόλης. 
• Με δικούς μας πόρους διορθώνουμε τις ζημιές στο Δημοτικό Γυ-

μναστήριο Φιλοθέης «Στέλιος Κυριακίδης» και στο Δημοτικό 
Σχολείο Φιλοθέης που προκάλεσε η υπερχείλιση του Ποδονίφτη. 

• Προετοιμάσαμε μια σειρά από ώριμες μελέτες για έργα και παρεμ-
βάσεις, ύψους 8.000.000 €, ώστε να είμαστε έτοιμοι να διεκδική-
σουμε τη χρηματοδότηση τους μόλις ανοίξουν τα αντίστοιχα χρημα-
τοδοτικά προγράμματα.  

• Στηρίξαμε αποτελεσματικά τον αγώνα των Δημοτών για μειωμένο 
ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ, λόγω πλασματικών αντικειμενικών αξιών.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού επισημαίνει δημόσια 
και με κάθε ευκαιρία, τον άδικο τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται η φορο-

Απολογισμός Οικονομικών 

2017
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λογία στην πόλη μας. 
Οι κάτοικοι/ιδιοκτήτες του Δήμου μας, πληρώνουν για τη φορολόγηση 
της ακίνητης περιουσίας τους, τεράστια ποσά στο κράτος κάθε χρόνο, 
χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος. 
Συγκεκριμένα: πληρώνουν - σε ετήσια βάση - πάνω από 40.000.000 € 
σε φόρους ακίνητης περιουσίας, ενώ το ποσό που εισπράττει ο Δήμος 
από το κράτος ως επιχορήγηση (μέσω των Κ.Α.Π.) δεν ξεπερνά τα 4 εκατ. 
ευρώ. 
Η θέση μας είναι πάγια και ξεκάθαρη: ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να καταργη-
θεί! Είναι ένας φόρος που δεν έχει καμία αναπτυξιακή, αναδιανεμη-
τική ή άλλη ανταποδοτική λογική. 
Ωστόσο, η απόδοση των πόρων που προέρχονται από τη φορολόγηση 
της ακίνητης περιουσίας στους Δήμους, είναι μια πολιτική επιλογή που 
μπορεί να ενισχύσει την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και να δημι-
ουργήσει οφέλη για τους Δημότες. 

Με την σωστή εφαρμογή της, η πολιτική αυτή θα μας επιτρέψει άμεσα: 
• Να μειώσουμε κατακόρυφα το ύψος της συγκεκριμένης φορολο-

γίας, αφού ως Δήμος δεν συντηρούμε ένα σπάταλο και γραφειοκρα-
τικό μηχανισμό. 

• Να χρηματοδοτήσουμε σημαντικά έργα υποδομής. 
• Να ενισχύσουμε τις κοινωνικές μας υπηρεσίες ακόμη περισσότερο
• Περισσότερες επιλογές στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό, χω-

ρίς καμία επιβάρυνση για τους δημότες.   

Όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι και τώρα, δεν πρόκειται 
να παρασυρθούμε από τις σειρήνες του λαϊκισμού και της ανευθυνότη-
τας. Εμείς ως Δημοτική αρχή, δεν τάζουμε «στους πάντες τα πάντα», επι-
λέγοντας να κρατάμε σταθερά το τιμόνι του Δήμου χωρίς να  «παίζουμε 
το μέλλον του στα ζάρια». 
Ακόμα και με λιγότερους κρατικούς πόρους και λιγότερο προσωπικό, 
ο Δήμος ήταν και είναι πάντα εδώ. Ήταν και εξακολουθεί να είναι 
αποτελεσματικός στην εξυπηρέτηση του δημότη, στην καθαριότητα, 
στο πράσινο, στην κοινωνική πρόνοια, στον αθλητισμό και τον πο-
λιτισμό. Στη βελτίωση της καθημερινότητας, με παρεμβάσεις σε κάθε 
γειτονιά και δημοτική ενότητα.  
Παντελής Ξυριδάκης: «Κανένας Δήμος, κανένα κράτος, καμία επιχείρη-
ση και κανένα νοικοκυριό, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σταθερές 
Οικονομικές βάσεις. Γι’ αυτό και θέλω να ευχαριστήσω το πολύ αξιόλο-
γο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας, το προσωπικό της οικονομικής 
υπηρεσίας, που για μια ακόμα φορά εργάσθηκε με συνέπεια, υπευθυνό-
τητα και αποτελεσματικότητα». 

Τα Οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνονται στον απολογισμό του 
2017, το αποδεικνύουν: ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού πατάει γερά 
στα πόδια του!

Κάθε χρόνο, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου ενιαίου Δήμου, 
παρουσιάζουμε πλεόνασμα. 
Το πλεόνασμα για το 2017 θα ανέλθει σε 300.000 €. 
Ως προς τα συνολικά έσοδα: ο προϋπολογισμός του 2017 εκτελέστηκε 
κατά 92,32%, ενώ το 2014 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 84,26%.
Το υψηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα μας ως 
προς την είσπραξη των εσόδων. Και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο 
για τα οικονομικά των νοικοκυριών. 
Συνολικά την περασμένη χρονιά εισπράχθηκαν 25.751.707 €. 
Ως προς τα τακτικά έσοδα της χρήσης του 2017: εισπράχθηκαν 
15.034.389 €, με το ποσοστό εκτέλεσης να φθάνει το 93,65%. 
Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε:  
το Χρηματικό Υπόλοιπο (που μεταφέρεται στην επόμενη χρήση) του 
έτους 2018, ανέρχεται στο ποσό των 7.090.677 € !
Στις αντίξοες και αβέβαιες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα - και ειδικά στην Τοπική αυτοδιοίκηση - είναι πολύ σημαντικό να 
μπορείς να ανταποκρίνεσαι σε ανελαστικές δαπάνες. Με τον κατάλλη-
λο προγραμματισμό μάλιστα, ένα σημαντικό μέρος από αυτό το ποσό, 
μπορεί να διατίθεται και για επενδυτικούς σκοπούς. 
Η επιτυχημένη οικονομική μας διαχείριση, αποτυπώνεται και σε μια 
σειρά από Αριθμοδείκτες.  Είναι οι αριθμοί που λένε την αλήθεια για τα 
Οικονομικά του Δήμου μας και επιβεβαιώνουν την υγιή Οικονομική του 

κατάσταση. 

Αριθμοδείκτης Τακτικών Εσόδων προς Συνολικά Έσοδα: εκφράζει 
το ποσοστό συμμετοχής των τακτικών εσόδων στο σύνολο των εσόδων 
του Δήμου. 
Για να γίνει κατανοητό: όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Δείκτη Τακτι-
κών Εσόδων, τόσο μεγαλύτερη είναι η αυτονομία που διαθέτει ο Δήμος, 
αφού στηρίζεται σε τακτικά έσοδα. 
Σύμφωνα, λοιπόν με τα στοιχεία: ο Αριθμοδείκτης του απολογισμού 
του 2017 για το Δήμο μας είναι 58,38%. Ένα ποσοστό που έχει στα-
θεροποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια και που απαντάται σε ελάχι-

στους Δήμους της χώρας.  

Αριθμοδείκτης Έκτακτων Εσόδων προς Συνολικά Έσοδα: εκφράζει 
το ποσοστό συμμετοχής των εκτάκτων εσόδων στο σύνολο των εσόδων 
του Δήμου. 
Για να γίνει κατανοητό: Όσο μικρότερη είναι η τιμή αυτού του Δείκτη, 
τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση του Δήμου από έκτακτα έσοδα και – 
αντίστοιχα – μεγαλύτερη η δυνατότητα αυτόνομης δράσης του. 
Για το Δήμο μας, το 2017 ο Αριθμοδείκτης του απολογισμού ήταν μό-
λις 12,18%, μειωμένος σχεδόν κατά 2 μονάδες σε σχέση με το 2015. 
Είναι ένα ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό, που επιβεβαιώνει ότι δεν στη-
ριζόμαστε στην εισροή έκτακτων εσόδων. 
Ένας άλλος σημαντικός δείκτης, είναι αυτός που εκφράζει το ποσοστό 
συμμετοχής των ίδιων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών 
εσόδων του Δήμου: ο Αριθμοδείκτης Ιδίων Εσόδων. 

Για να γίνει κατανοητό:  Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Δείκτη Ίδιων 
Εσόδων, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση του Δήμου από τις τακτικές 
επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης,  γεγονός που συμβάλλει στην 
ανεξάρτητη δράση του. 
Το 2017, για το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, ο συγκεκριμένος Αριθμο-
δείκτης απολογισμού ήταν 79,50%. Αυξημένος κατά 3 και πλέον πο-
σοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με πέρυσι. 
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Το νούμερο αυτό, φανερώνει την αυξημένη δυνατότητα του Δήμου να 
βασίζεται στη συλλογή των δικών του εσόδων για την κάλυψη των 
αναγκών του. Ο Δήμος μας, εξακολουθούσε και το 2017 - όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια, να έχει ιδιαίτερα μικρή εξάρτηση από εξωτερικές 
πηγές χρηματοδότησης. 

Αριθμοδείκτης ΚΑΠ: Ένας ακόμη αριθμοδείκτης που αποδεικνύει την 
Οικονομική μας ανεξαρτησία. Είναι ο αριθμοδείκτης που εκφράζει το 
ποσοστό συμμετοχής των επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτο-
τελείς Πόρους στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Δήμου μας. 
Ο Αριθμοδείκτης ΚΑΠ του απολογισμού 2017 είναι 24,45%, και μά-
λιστα μειωμένος πάνω απο 4% σε σχέση με το 2016. 
Για να γίνει κατανοητό, ας δούμε τι δείχνει αυτός ο αριθμός. Μας δείχνει 
πολύ απλά, ότι το Κράτος καλύπτει σχεδόν το 24% των λειτουργικών 
μας δαπανών, για να μπορέσουμε εμείς στη συνέχεια να ασκήσου-
με τις δεκάδες νέες αρμοδιότητες που μας έχουν μεταφερθεί!... Να 
ασκήσουμε Κοινωνική πολιτική, να στηρίξουμε τον Αθλητισμό, τον Πο-
λιτισμό, τις οικογένειες του Δήμου. Να λειτουργήσουμε τα Δημοτικά μας 
ιατρεία, να βελτιώσουμε τις Σχολικές υποδομές της πόλης μας αλλά και 
να κάνουμε Έργο σε κάθε γειτονιά. Και ταυτόχρονα, να λειτουργήσου-
με με λιγότερο προσωπικό και με μειωμένα ανταποδοτικά και δημοτικά 
τέλη, γιατί αναγνωρίζουμε οτι οι δημότες δεν αντέχουν και άλλες 
επιβαρύνσεις.  
Ουσιαστικά, ο δείκτης αυτός δείχνει ότι : στηριζόμαστε κυρίως στις 
δικές μας δυνάμεις πράγμα που οδηγεί στην απάντηση του «Γιατί θα 
πρέπει να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε πλεονασματικούς προϋπο-
λογισμούς». 

Δείχνει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να είμαστε συνετοί 
και συγκρατημένοι. Γιατί θα πρέπει να διεκδικούμε από το κεντρικό 
κράτος τη φορολογική αποκέντρωση και τη μεταφορά επαρκών πόρων 
για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που αναθέτει στους Δήμους.  
Δείχνει, γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με ώριμες μελέτες, ώστε 
να διεκδικούμε το κάθε ευρώ από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, 
όταν αυτά είναι διαθέσιμα.   
Την ίδια στιγμή που υπερφορολογεί τους πολίτες, το Κράτος μοιράζει – 
στην κυριολεξία - ψίχουλα στους Δήμους. 
Ένας άλλος δείκτης, στον οποίο αριστεύσαμε, είναι ο δείκτης βεβαι-
ωθέντων εσόδων. 
Στον συγκεκριμένο δείκτη η επίδοσή μας ήταν 97,52%, αυξημένη κατά 
3% σε σύγκριση με το 2016. 
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίδοση, γιατί η οικονομική πολιτική 

του Δήμου στην επίτευξη του στόχου της είσπραξης των εσόδων, εκεί 
στηρίζεται ουσιαστικά.
 Όμως, το 2017 συνεχίσθηκε η προσπάθειά μας για τη μείωση των 
εξόδων.  
• Οι δαπάνες ανήλθαν σε μόνο 18.661.029 €, έναντι 28.538.052 ευρώ, 

που είχαν προϋπολογισθεί. 
• Το ποσοστό των δαπανών μισθοδοσίας στο σύνολο των δαπανών 

του Δήμου είναι μόνο 30,18% και αποτελεί ένα από τα μικρότερα 
ποσοστά που μπορεί να συναντήσει κανείς σε Δήμο της χώρας. 

Το πόσο υγιής είναι ο Δήμος μας, φαίνεται από το ποσοστό των δα-
πανών για τις πληρωμές δανείων. Το ποσοστό αυτό ήταν: Το 2015:  
2,64% 
Το 2016:  2,35% 
Το 2017:  2,31% 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, το οποίο κάθε χρόνο 
εξακολουθεί να μειώνεται συνεχώς και το 2020 θα φτάσει να είναι 
μηδέν!

Όλα όσα σας παρουσίασα, αποδεικνύουν ότι :
ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, μπορεί και στέκεται ασφαλής, επάνω 
«στα δικά του πόδια».
Είναι οικονομικά υγιής, βιώσιμος και αποτελεσματικός.
Και είναι ασφαλής και αποτελεσματικός, με λιγότερους πόρους, με λι-
γότερο προσωπικό αλλά και με μειωμένα Δημοτικά τέλη! Με «κλειστό» 
το ΕΣΠΑ και τα Χρηματοδοτικά προγράμματα! 

Παρ΄όλα αυτά, εμείς:
συνεχίζουμε να λειτουργούμε με πλεόνασμα, να χρωστάμε ελάχι-
στα, να κρατάμε πράσινη και καθαρή την πόλη μας, να στηρίζουμε τις 
οικογένειες φροντίζοντας τα δημόσια σχολεία παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου παιδικούς σταθμούς. Συνεχίζουμε να ξεχωρίζουμε σε αθλη-
τικά και πολιτιστικά προγράμματα, να κάνουμε έργο σε κάθε γειτονιά, να 
συμβάλλουμε στην δημιουργική έκφραση της τρίτης ηλικίας. Και το πιο 
σημαντικό: συνεχίζουμε να στηρίζουμε αποτελεσματικά τους πολίτες 
που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.     
  
Πετύχαμε πολλά! Χρειάζεται και μπορούμε να προσπαθήσουμε περισσό-
τερο, γιατί στις δύσκολες εποχές, θέλουμε ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυ-
χικού να συνεχίσει να αποτελεί νησίδα ποιότητας, ασφάλειας, στα-
θερότητας και αλληλεγγύης. Ένας Δήμος Πρότυπο, σε μια πόλη που 
ξεχωρίζει!
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Οι μαθητές της πόλης μας με κινητήριο δύναμη την αγάπη, την αλ-
ληλεγγύη, το σεβασμό προς το συνάνθρωπο που πλήττεται από την 

οικονομική κρίση είχαν τον κυρίαρχο ρόλο στις δράσεις συγκέντρωσης 
προϊόντων διατροφής που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία για τις ανά-
γκες των ωφελούμενων της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. 
Τα φετινά Χριστούγεννα, όλοι μαζί, μαθητές, γονείς, διευθυντές, καθη-
γητές, δάσκαλοι, με διάχυτη την κοινωνική ευαισθησία είχαν ένα κοινό 
σκοπό, την  ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς, του εθελοντισμού και 
τη συμπαράσταση στο συνάνθρωπό μας  που στερείται βασικά αγαθά. Η 
καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία προωθεί αξίες και αρετές, 
διαμορφώνει υγιείς προσωπικότητες, προάγει σε πνεύμα συνεργασίας 
και συλλογικότητας την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και των νέων 
στην κοινωνία.   
Ευχαριστούμε από καρδιάς ξεχωριστά όλα τα σχολεία που συνέβαλλαν 
εποικοδομητικά στην ενίσχυση της Δομής μας. Ελπίζουμε αυτό  το πα-
ράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης να συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε τη 
στήριξή σας για τη συνέχεια του δύσκολου έργου που επιτελούμε.  

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟ-
ΘΕΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, 4ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α’ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΠΑΙΧΝΙΔΑΓΩΓΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ , ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙ-
ΝΩΝ, ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ , 1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ευχαριστεί θερμά όλες τις τοπικές 
και υπερτοπικές επιχειρήσεις για την κοινωνική τους προσφορά στη 
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
μας.
Από την έναρξη λειτουργίας της Δομής, τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι 
και σήμερα συμβάλλανε ουσιαστικά στην προσπάθεια υποστήριξης των 
συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Η άμε-
ση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας και η ευαισθητοποίησή τους μας 
συγκινεί ιδιαίτερα.  
Είναι πολύτιμοι αρωγοί στο δύσκολο έργο μας. Ευελπιστούμε αυτή την 
πράξη αλληλεγγύης να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιχειρή-
σεις.  

«Ημέρα Πρόληψης Διαβήτη» 
στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία  η 
«ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ» στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχι-
κού.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλη-
τισμού του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού σε συνεργασία με τον ΟΚΑΠΑ 
διοργάνωσαν δωρεάν μετρήσεις Σακχάρου & Χοληστερόλης για όλους 
τους κατοίκους του προαστίου μας.
Από τις 9.00 το πρωί και μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι βρισκόταν στον 
χώρο έξω από τα Δημοτικά Ιατρεία Νέου Ψυχικού ειδικά διαμορφωμέ-
νο όχημα της εταιρείας Wellion και επιστημονικό προσωπικό το οποίο 
πραγματοποιούσε μετρήσεις σακχάρου και χοληστερίνης και ενημέρω-
νε τον κόσμο για το διαβήτη.
Στο κάλεσμα του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού  που είχε σαν σκοπό την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη, 
την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη 
ανταποκρίθηκαν 185 κάτοικοι.
Η πρόληψη του διαβήτη αποτελεί κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας που 
μπορεί να σώσει εκατοντάδες ζωές.

Η κοινωνική προσφορά στη ζωή μας

της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Αλληλεγγύης Μάρως Τρέζου

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕΛΙΝΙ

ΚΙΟΥΣΗΣ Θ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. INTERNATIONAL 
ΚΡΕΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του στίβου 
στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης “Στέλιος Κυριακίδης”.

Οι εργασίες που έγιναν σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και της Παγκόσμι-
ας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF), κρίθηκαν απαραίτητες καθώς ο 
στίβος είχε υποστεί σημαντικές φθορές αφενός λόγω χρήσης 

και αφετέρου λόγω των έντονων καταστροφικών  καιρικών συνθηκών 
του καλοκαιριού.  
Η συντήρηση και η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών απαιτούσε μια δι-
αδικασία πολύ απαιτητική και χρονοβόρα, καθώς περιελάμβαναν την γε-

νική εκσκαφή όλης της επιφανείας του στίβου, την κατασκευή βάσης με 
διαβαθμισμένα θραυστά υλικά λατομείου, την κατασκευή ασφαλτικών 
στρώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΠΤΠ Α265 και τέλος την 
επίστρωση με υψηλών προδιαγραφών συνθετικό τάπητα τύπου “tartan 
sandwich” EN14877 με τελική στρώση εθυλοπροπυλοδιενίου EPDM. 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών υλοποιήθηκε και η γραμ-
μογράφηση στις αγωνιστικές επιφάνειες του στίβου, περιλαμβάνοντας 
τις εκκινήσεις, τις διαδρομές και τους τερματισμούς των αγωνισμάτων.

Έτοιμη η αποκατάσταση 
του ιστορικού μας σταδίου! 

του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Γεώργιου-Αλκιβιάδη Γάτου
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Συνεχίζεται η προσπάθεια του Δήμου μας για την βελ-
τίωση της πρόσβασης ατόμων με δυσκολίες κίνησης 
στα Δημοτικά κτίρια. Ολοκληρωμένα ή στην τελική 

φάση ολοκλήρωσης, βρίσκονται ήδη 4 ειδικά ασανσέρ 
για Άτομα με Ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήμα-

τα. Ήταν ένα δικαίωμα και το κάναμε πράξη!

Στο κεντρικό Δημαρχείο: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και λει-
τουργεί πλέον κανονικά το εξωτερικό ασανσέρ προσπέλασης στην 
είσοδο της οδού Μαραθωνοδρόμου, για να διευκολύνονται οι Δη-

μότες με κινητικές δυσκολίες να επισκεφθούν το κτίριο για όποια υπό-
θεσή τους. 

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου στο Ψυχικό, συνεχίζονται και ολο-
κληρώνονται σύντομα οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα τεσσά-
ρων στάσεων για την εύκολη πρόσβαση όλων σε όλους τους ορόφους 
του κτιρίου στη διάρκεια των εκδηλώσεων του κέντρου. Στην Άνω Αγο-
ρά της Φιλόθεης, το ασανσέρ βρίσκεται στη φάση νέας αδειοδότησης, 
λόγω αιφνίδιας αλλαγής (από τον κρατικό φορέα) των προδιαγραφών 
εγκατάστασης και επομένως έπρεπε να γίνει αναθεώρηση της μελέτης 
και να εκδοθεί νέα άδεια με όλη την σχετική γραφειοκρατία του Δημο-
σίου. Στο πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης τέλος, η μελέτη για το ασανσέρ 
περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019. Η  καθυστέρηση 
οφείλεται στην απαραίτητη διαδικασία υπαγωγής του κτιρίου στην τα-
κτοποίηση παλαιών αυθαιρεσιών.

Πρόσβαση 
για όλους: 

Ένα δικαίωμα 
γίνεται πράξη!

Free WiFi 
στο Δήμο 
Φιλοθέης 
Ψυχικού

Ο Δήμος μας επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οδεύει πλέον στην εγκατάσταση που 

θα εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση WiFi 
στους δημόσιους χώρους μας και στα δημοτικά κτίρια!

Πρόκειται για την επιλογή  και την συμμετοχή μας – 
μαζί με άλλους Δήμους της χώρας - στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα WiFi 4 EU.

Η επιλογή αφορά στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρημα-
τοδοτήσει ένα νέο πρόγραμμα Δικτυακών υποδομών με το όνομα 
WiFi4EU. Μέσα από αυτό, Δήμοι των κρατών - μελών της θα προ-

μηθευτούν κονδύλια ώστε να προσφέρουν δωρεάν κόμβους ασύρματης 
πρόσβασης στο Internet (Wi-Fi hotspots) για χρήση τόσο από κατοίκους 
όσο και επισκέπτες. Μέσα από μεγάλη και χρονοβόρα διαδικασία, επιλέ-
χθηκαν τελικά 2.800 δήμοι για ένταξη στο πρόγραμμα, του οποίου το συ-
νολικό κόστος ανήλθε στα 42 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε ένας από αυτούς 
τους δήμους – μεταξύ τους και ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού – θα λάβει 
χρηματοδότηση 15.000 ευρώ για να δημιουργήσει και να συντηρήσει τα 
σημεία Wi-Fi σε δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες και 
άλλους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος.
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Ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά είναι να βρεθούμε κοντά στα παιδιά. 

Και αυτό, όχι σαν μια υποχρέωση, αλλά σαν ένα όνειρο ή και σαν υπόσχεση για τον κόσμο που έρχεται 

και θα στηριχθεί επάνω τους σε λίγο καιρό.

Κοντά στα παιδιά μας

Τηρώντας ένα έθιμο ετών, ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού Παντε-
λής Ξυριδάκης και η Πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ Νέλλη Λάβδα, επισκέ-
φθηκαν τους παιδικούς σταθμούς, αφιερώνοντας δύο ημέρες στην

επαφή τους με όλα τα παιδιά και τους εργαζόμενους και στις τρείς Δη-
μοτικές Κοινότητες της πόλης μας. Η αρχή έγινε με τον παιδικό σταθμό 
της οδού Διαμαντίδου στο Ψυχικό και της οδού Ζωσιμά στη Φιλοθέη, και 
ακολούθησε την επόμενη μέρα η επίσκεψη στους παιδικούς σταθμούς 
της οδού Ευρώτα, της οδού Τζαβέλα και  του Ωνασείου στο Νέο Ψυχικό.

Με αφορμή την παραδοσιακή  κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο Δή-
μαρχοςκαι η Πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ  πέρασαν αλησμόνητες ώρες μαζί με 
τα παιδιά, στα οποία μοίρασαν δώρα και τραγούδησαν μαζί τους παιδικά 
χριστουενννιάτικα τραγούδια, όπως το «Ρούντολγφ το ελαφάκι».   Πολ-
λές οι ευχάριστες και ξέγνοιαστες στιγμές, όπου - μαζί με τους εργα-
ζόμενους - αντάλλαξαν ευχές για «καλή χρονιά» και υποσχέθηκαν μια 
ακόμα «Δημιουργική χρονιά»
γεμάτη φροντίδα και αγάπη για τα παιδιά μας.



Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού

13

Εναλλακτικές 
προτάσεις 

για έκφραση 
και δημιουργία

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού έχει έντονη πο-
λιτιστική δραστηριότητα και οι συμπολίτες μας  συμμετέχουν όχι 
μόνο ως θεατές  αλλά πολλοί απ’ αυτούς συμμετέχουν και ως 

μέλη θεατρικών ομάδων, χορωδιών, μουσικών συνόλων, εικαστικών 
εργαστηρίων κ.ά. Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης και 
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. θελήσαμε  να τους προσφέ-
ρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσουν  εκ των 
έσω  όλες τις μορφές τέχνης, δίνοντάς τους παράλληλα ευκαιρίες εναλ-
λακτικής έκφρασης και δημιουργίας.
Η αρχή έγινε με τα σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής «Από τη θεωρία 
στην πράξη», που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο και απευθύνονται σε αρχά-
ριους ενήλικους - γυναίκες και άνδρες – οι οποίοι επιθυμούν  να γρά-
ψουν και να έρθουν σε επαφή με τον βαθύτερο εαυτό τους δίνοντας 
έτσι φωνή στις σκέψεις τους. Ουσιαστικά, απευθύνεται σε όλους 
όσοι επιθυμούν να βρεθούν για πρώτη φορά από τη θέση του αναγνώστη 
στη θέση του συγγραφέα.  

Στόχος των σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη θεωρία 
αλλά να βρεθούν και στην πράξη, απέναντι στις βασικές αρχές και τα είδη 
της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής. Γνώσεις που θα τους επι-
τρέψουν να δοκιμάσουν τις συγγραφικές τους ικανότητες από πολύ πιο 
οργανωμένη και ουσιαστική βάση.
Ενδεικτικά, θα καλυφθούν οι παρακάτω θεματικές: • Φόρμα (θέμα, πλο-
κή, χαρακτήρες,) • Μορφή (λέξεις, ύφος, δομή) • Αφήγηση και διάλογος 
• Ασκήσεις αυτόματης γραφής • Διόρθωση και επιμέλεια • Ανατροφο-
δότηση στην δουλειά άλλων συμμετεχόντων.
Από την αρχή το σεμινάριο γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς η αντα-
πόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρωινό 
αλλά και στο απογευματινό τμήμα μαρτυρά την ανάγκη των συμπολιτών 
μας για ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης.
Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με τα σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής θα 
ξεκινήσει τον Φεβρουάριο  κι ο κύκλος των έξι εκπαιδευτικών βιωμα-
τικών σεμιναρίων «Έξι μεγάλοι Ζωγράφοι», που απευθύνεται σε ενή-
λικες και στόχο έχει να φέρει τους ενδιαφερόμενους σε επαφή με τη ζωή 
και την τέχνη μεγάλων δημιουργών όπως είναι οι ζωγράφοι Γκούσταβ 
Κλίμτ, Πάμπλο Πικάσο, Αμεντέο Μοντιλιάνι, Φρίντα Κάλο, Ρενέ Μαγκρίτ 
και Σαλβαδόρ Νταλί.
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτών οι συμμετέχοντες θα γνωρί-
σουν  τα χαρακτηριστικά έργα των δημιουργών,  θα ανακαλύψουν τα 
ερεθίσματα που τους ώθησαν να διαμορφώσουν και να εξελίξουν την 
τέχνη τους, ενώ παράλληλα, θα έχουν κι οι ίδιοι την ευκαιρία  να εκφρα-
στούν δημιουργικά μέσα από τα δικά τους έργα, εξερευνώντας σκέψεις 
και συναισθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής και για τους δύο 
κύκλους σεμιναρίων στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., Βεκιαρέλη 11 Φιλο-
θέη και στο τηλέφωνο 210 682 22 17.

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



14

Η ημέρα που παραδοσιακά όλοι συνηθίζουμε να την γιορτάζουμε στα σπίτια 
μας μαζί με φίλους και συγγενείς,  είχε ένα «διαφορετικό άρωμα». Ένα 
άρωμα που δεν προερχόταν από τα πλούσια εδέσματα, όπως επιτάσσει η 
ημέρα, αλλά από κάποιες αξίες που στις μέρες μας τείνουν να ξεχαστούν.

 Όχι όμως στο «Γεύμα αγάπης» που διοργανώνει ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού 
Παντελής Ξυριδάκης, κάθε χρόνο τέτοια ημέρα…

Η γιορτινή ατμόσφαιρα που και φέτος επιμελήθηκε προσωπικά  η σύζυγος του Δη-
μάρχου, Χαρά Ξυριδάκη είχε απ’όλα και κυρίως πολλή αγάπη.
Μια μεγάλη γιορτή που, όπως κάθε χρονιά, στήριξαν με θέρμη οι διακεκριμένοι χο-
ρηγοί,οι οποίοι συνέβαλαν καταλυτικά στη δημιουργία ενός πλούσιου Χριστουγεν-
νιάτικου γεύματος που το χάρηκαν μικροί και μεγάλοι.
Ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στους παρευρισκόμε-
νους και μια φράση του, ίσως καλύπτει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε ως άνθρωποι 
και ως δημότες: «Συνεχίζουμε ένα θεσμό που κάνει πράξη τη δέσμευσή μας στην 
ενότητα και την αλληλεγγύη.
Τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο, στα καλά και
στα δύσκολα».
Ο Δήμαρχος ήταν συγκινημένος και χαμογελαστός, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερ-
θεί στην πρακτική που ακολουθεί ο Δήμος μας στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής. 
«Όσο υπάρχει ανάγκη, θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ με όσα έχουμε και με όποιο 
τρόπο μπορούμε, δημιουργώντας συνέχεια ακόμη καλύτερες δομές και υπηρεσίες. 
Θα είμαστε εδώ, για όλους και για τον καθένα που χρειάζεται τη στήριξή μας. Αυτό 

εκεί που οι άνθρωποι λειτουργούν 
με αγάπη και προσφορά

ΓΕύμΑ ΑΓΑπΗΣ

Ήταν η όγδοη συνεχή 

χρονιά που ο Δήμαρχος 

Φιλοθέης-Ψυχικού 

παντελής Ξυριδάκης 

με την οικογένειά του, 

τα μέλη του Δημοτικού

 Συμβουλίου και τους ιερείς 

των Ιερών Ναών 

γιόρτασαν την ημέρα 

των Χριστουγέννων 

με τους μοναχικούς 

συμπολίτες μας. 
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δεν το κάνουμε μόνο τις γιορτές, αλλά καθημερινά όλο τον χρόνο. Με τις 
υπηρεσίες, τις δομές μας, τις Λέσχες Φιλίας και  Δημιουργικής Ωριμό-
τητας και ...Με τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, με τα ιατρεία, με τη
Μέριμνα Δημότη, με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Και το κάνουμε 
παράλληλα με την εθελοντική κινητοποίηση όλης της τοπικής κοινωνί-
ας. Καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι απέναντι στην κρίση με ενότητα και 
αλληλεγγύη και θα συνεχίσουμε με τις ίδιες αξίες. Είμαστε - και θέλου-
με να παραμείνει ο Δήμος μας - μια νησίδα ασφάλειας, για κάθε πολίτη 
που χρειάζεται βοήθεια. Να παραμείνουμε μια πόλη και μια κοινωνία 
που ξεχωρίζει για την ανθρωπιά και τη συνοχή της.»

Παντελής Ξυριδάκης: «Κανείς μόνος του»!

Οι παρακάτω φράσεις, εκφράζουν πλήρως το  Κοινωνικό πρόσωπο που 
χαρακτηρίζει όλα τα βήματα της Δημοτικής αρχής: «Ελπίζω και εύχομαι 
ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι καλύτερη για όλους και ιδιαίτερα για 
όσους εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Ό,τι και να γίνει όμως, η δική μας 
επιλογή και προτεραιότητα θα είναι ίδια: κανείς μόνος του!»
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους εθελοντές και τους χορη-
γούς, για τη συνεισφορά τους, όχι μόνο στη διοργάνωση αυτής της γιορ-
τής, αλλά στο σύνολο της προσπάθειας.
Στο Γεύμα Αγάπης - που τα τελευταία χρόνια προσφέρει χαρά και συ-
μπαράσταση σε πολλές οικογένειες εκτός από τον Δήμαρχο Παντελή 
Ξυριδάκη και την οικογένειά του, παραβρέθηκαν οι Πανοσιο-λογιότατοι 
Αρχιμανδρίτες Ιωαννίκιος, Χριστόδουλος, Μιχαήλ και Διονύσιος.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες η Πρόεδρος Κατε-
ρίνα Αλεξοπούλου, οι Αντιδήμαρχοι Κατερίνα Πετρίτση- Μουράντ, Να-
τάσα Αγγελάκη, Μάρω Τρέζου, Άλκης Γάτος και Βύρων Σαμαρόπουλος,
η Πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ Νέλλη Λάβδα, ο τέως Δήμαρχος Νέου Ψυχικού 
Παντελής Χαροκόπος, οι Δημοτικοί σύμβουλοι, Δημήτρης Γαλάνης, Νί-
κος Κανελλάκης, Γιάννης Δελακουρίδης και οι Πρόεδροι των Κοινοτι-
κών Συμβουλίων Νέου Ψυχικού και Ψυχικού Νένα Πασσά και Εβελίνα 
Παλτζόγλου.

Παντελής Χαροκόπος, Κατερίνα Αλεξοπούλου, Παντελής Ξυριδάκης,
Χαρά Ξυριδάκη, πατήρ Διονύσιος

Νατάσα Αγγελάκη, Νέλλη Λάβδα, Παντελής Χαροκόπος, 
Κατερίνα Αλεξοπούλου, Ιωάννης Δελακουρίδης

Ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης με τη σύζυγό του Χαρά Ξυριδάκη
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Η παραδοσιακή αρχή 
μιας νέας χρονιάς

Το σπάσιμο του ροδιού είναι κλασικό έθιμο, που ευτυχώς, το τηρούν πολλοί από 
εμάς. Ένα κατακόκκινο ρόδι, την πρώτη ημέρα του χρόνου. 

Το έθιμο σχετίζεται με την καλοτυχία για όλη την επόμενη χρονιά. Έτσι, το «σπάσιμο 
του ροδιού», είναι ένα σύμβολο αφθονίας, μακροζωίας αλλά και προστασίας από κάθε 

κακό. Για την ιστορία μάλιστα, είναι έθιμο που εμφανίζεται - αυτή την ημέρα - σε κάθε γω-
νιά της Ελλάδας, για να φέρει τύχη και υγεία στο νέο χρόνο.

Έτσι, ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης συνοδευμένος από μέλη της Δημοτικής Αρχής, 
επισκέφθηκαν την Τρίτη – την πρώτη ημέρα του 2019 - τα κτήρια των Δημαρχείων στις 3 
κοινότητες του Δήμου και των Νομικών του πρόσωπων, για να σπάσουν το πατροπαράδο-
το ρόδι! Καλή χρονιά λοιπόν και – αυτή την φορά – με ένα γλυκό άρωμα παράδοσης. Υγεία 
και καλή τύχη σε όλους. Και του χρόνου!!!

Η Κυριακή 6 Ιανουαρίου, είναι η ημέρα που περιμένουν οι κολυμ-
βητές και όχι μόνο! Είναι η ημέρα που - σύμφωνα με το έθιμο - ο 
Αγιασμός των Υδάτων περιλαμβάνει βουτιές και μια ανάδυση 
με τον τυχερό να κρατάει στο χέρι του τον σταυρό. Αυτό έγινε 

και φέτος, όταν στο Αθλητικό κέντρο στο Νέο Ψυχικό – και παρά το τσου-

χτερό κρύο – βρέθηκαν οι δημότες του Δήμου μας για να γιορτάσουν την 
ημέρα.  Πρώτοι απ’ όλους οι μικροί κολυμβητές που ανυπομονούσαν να 
βουτήξουν για να πιάσουν το σταυρό. 

Αξίζει να γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο έθιμο αλλά και η παρουσία της 
Εκκλησίας μας σε αυτό, υπενθυμίζει τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδά-
νη ποταμό.
Λίγη ώρα πριν τον Αγιασμό των Υδάτων πραγματοποιήθηκαν Δοξολογί-
ες στους Ιερούς Ναούς του Δήμου μας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου Νέου Ψυχικού έψαλαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαοδικείας 
Θεοδώρητος και ο  Αρχιμανδρίτης πατέρας Μιχαήλ Σταθάκης.  
Από την Δημοτική αρχή, ήταν εκεί ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης με 
την σύζυγό του Χαρά Λυμπεροπούλου, η Πρόεδρος του Δημοτικού συμ-
βουλίου Κατερίνα Αλεξοπούλου, οι Αντιδήμαρχοι Νατάσσα Αγγελάκη, 
Κατερίνα Πετρίτση-Μουράντ, Μάρω Τρέζου, Άλκης Γάτος και Βύρων 
Σαμαρόπουλο,  η Αντιπρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Σόφη Ζαφρακοπούλου, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεράσιμος Αλέξανδρος –Μαζαράκης, Νίκος Κα-
νελλάκης, Γιάννης Δελακουρίδης, Δημήτρης Γαλάνης, Ελένη Χαρλαύτη, 
η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού Νένα Πασσά και ο 
Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού Βασίλης Γιαννίκος 
και η Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ελένη Δουνδουλάκη.

Υπάρχουν Δήμοι που συνορεύουν με το υγρό στοιχείο, οπότε εκεί… τα Θεοφάνεια και ο αγιασμός των υδάτων, 
φαντάζει πολύ πιο οικείος. Και στον δικό μας Δήμο όμως, γιορτάσαμε δίπλα στο νερό και ας φαίνεται παράξενο. 

Η πισίνα του Αθλητικού κέντρου στο Νέο Ψυχικό, μας περίμενε… 

Ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης, με την Πρόεδρο του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Κατερίνα Αλεξοπούλου, τους Αντιδημάρχους 
Νατάσα Αγγελάκη, Άλκη Γάτο και Βύρωνα Σαμαρόπουλο, την 
Αντιπρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Σόφη Ζαφρακοπούλου, την Πρό-
εδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού Νένα Πασσά και 
το μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Αθανάσιο Χανακούλα

Στιγμιότυπο από τον Αγιασμό των Υδάτων με τον Δήμαρχο Παντελή Ξυριδάκη, την Αντιδήμαρχο Μάρω Τρέζου, 
τον Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, τον πατέρα Μιχαήλ  και τον τυχερό νεαρό κολυμβητή που έπιασε το σταυρό.

Tα Θεοφάνεια στο Νέο Ψυχικό
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Λέσχη Φιλίας και Δημιουργικής 
Ωριμότητας Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Τα φετινά Χριστούγεννα σηματοδότησαν δύο εκδηλώσεις. η μια σαφώς πιο παραδοσιακή 
και η άλλη… παράδοση, μικρή βόλτα και τα απαραίτητα ψώνια λόγω των ημερών.
Σε μία ζεστή ατμόσφαιρα γεμάτη με τραγούδια, γλυκά και ζεστά ροφήματα,
στολίσαμε το Χριστουγεννιάτικό δένδρο της Λέσχης. Η πρόεδρος του ΟΚΑΠΑ Νέλλη Λάβδα, μαζί με 
μέλη και φίλους της λέσχης, τοποθέτησαν στα κλαριά του δέντρου και από μια ευχή για υγεία, χαρά 
και ευτυχία για το 2019, μαζί με τη μπάλα που κρέμασε ο καθένας. Και ένα απόγευμα…  Επισκεφθή-
καμε το πανέμορφο και καταστόλιστο Εκπτωτικό Χωριό στα Σπάτα. Ε, πως αλλιώς θα γινόταν; Εκεί 
λοιπόν, μας δόθηκε η ευκαιρία να αισθανθούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Λίγο οι στολισμένες 
βιτρίνες, λίγο τα χαρούμενα πρόσωπα των μικρών και μεγάλων επισκεπτών και…  Ένας ζεστός 
καφές μαζί με τα ψώνια, έκλεισε το όμορφο αυτό απόγευμα.

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου και το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε δράση συγκέ-
ντρωσης τροφίμων, από τις 11.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι, στα super market Α-Β 

Ψυχικού και Σκλαβενίτη Ν. Ψυχικού, όπου συγκεντρώθηκαν σημαντικές ποσότητες τροφίμων 
μακράς διαρκείας για τους οικονομικά ασθενέστερους της πόλης μας. Σοκολατένιες και μπι-
σκοτένιες γεύσεις, ζάχαρη, αλεύρι, λάδι, καφές, μακαρόνια και πολλά άλλα τρόφιμα, ευγενικές 
προσφορές από τους συνδημότες μας! Ζεστασιά κ αγάπη ... από τον έναν άνθρωπο στον άλλο!!! 
Η δράση πραγματοποιήθηκε από Εθελοντές-παιδιά των σχολείων Μωραΐτη και Κολλεγίου σε 
συνεργασία με τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρόνοιας και την Επιτροπή Εθελοντισμού του 
Δήμου. Η προσπάθεια αυτή από όλους εμάς τους Εθελοντές σκοπό έχει, τόσο το να αγγίξει με 
σεβασμό και ευαισθησία τις ανθρώπινες καρδιές, αναπτύσσοντας την αλληλεγγύη, όσο και την 
πρακτικά χρήσιμη πλευρά της συγκέντρωσης και διάθεσης των απαραίτητων τροφίμων για κάθε 
οικογένεια. Παρόντες στις δράσεις ήταν η Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Μ. Τρέζου, η Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Εθελοντισμού Ε. Παλτζόγλου, τα μέλη Α. Μαζαράκη, Μαρ. Χρ. Παλαιολόγου, Μ. 
Καραγιάννη. Είναι σημαντικό αυτές ιδιαίτερα τις γιορτινές μέρες να είμαστε κοντά και να στη-
ρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες των συνανθρώπων μας. Υπάρχουν άνθρωποι και ευαισθησίες, το 
νοιώσαμε από κοντά! Όλοι ανταποκρίθηκαν σ’ αυτή την ανθρώπινη  προσπάθεια με πολύ αγάπη! 
Ως Επιτροπή Εθελοντισμού, θέλουμε και από αυτή τη θέση, να ευχαριστήσουμε όλους τους δη-
μότες μας, αλλά και τα παιδιά από τα σχολεία της πόλης μας για τις ευγενικές προσφορές τους.

της Προέδρου Επιτροπής Εθελοντισμού, Άννας Κούμπα

της Αντιδημάρχου και Αντιπροέδρου Ο.Κ.Α.Π.Α. Νατάσας Αγγελάκη

Οι Εκδηλώσεις του παραρτήματος 
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Ο Δεκέμβριος ήταν άλλος ένας παραγωγικός μήνας, με το παράρτημα  της ελληνικής  Αντικαρκινικής εταιρείας 
του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού να πραγματοποιεί ακόμα μια σειρά απο εκδηλώσεις.

Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ο επίκουρος καθηγητής Ωτορινολαρυγγο-
λογίας του Παν/μίου  Αθηνών κ. Ευστράτιος Βαρλεντζίδης, πραγματο-
ποίησε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία για τον καρκίνο του λάρυγ-
γα.Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τη Μορφωτική Λέσχη Φιλοθέης. 
Άλλη μια σημαντική δράση του Παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρίας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ήταν και ο κινητός 
μαστογράφος. Έτσι, το VAN του φορητού  μαστογράφου βρέθηκε δίπλα 
στο Ζαχαροπλαστείο ΚΑΜΕΛΙΑ - το οποίο κάλυψε τα έξοδα του προσω-
πικού του VAN - στο Ψυχικό. Εκεί, έδωσε την ευκαιρία σε όσες φίλες 
πρόλαβαν να κλείσουν  τα ραντεβού τους, να έχουν μια δωρεάν ψηφιακή 
μαστογραφία, εφαρμόζοντας στην πράξη την  αρχή «Η πρόληψη Σώζει 
ζωές». Και μη ξεχνάμε ποτέ ότι… «Η ζωή νικά τον καρκίνο» ! Τέλος, την 

Πέμπτη στις 20 
Δεκεμβρίου, μεγά-
λη επιτυχία σημεί-
ωσε η εκδήλωση 
«Ζωγραφίζουμε 
για καλό σκοπό», 
εκεί που η κ. Αννα 
εξέθεσε τα αντι-
κείμενα που είχε 
ζωγραφίσει η ίδια, αλλά ζωγράφισε στην διάρκεια της εκδήλωσης και 
αγαπημένα αντικείμενα των φίλων επισκεπτών.

Για το παράρτημα, η Πρόεδρος Δ.Σ. Νατάσα Αγγελάκη

Συλλογή τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
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Φίλες και φίλοι 

Το 2019 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά για την Πατρίδα, αλλά και το Δήμο μας. 
Στα τέλη του προσεχούς Μαΐου, 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 αυτονό-
ητα θα δημιουργήσει πόλωση, θα προκαλέσει σύγχυση στο εκλογικό σώμα και θα αλλοιώσει στην πράξη, το πραγματικό διακύβευμα 
των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ως υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συμμαχία Πολιτών», θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία ευθύνης και 
να ενημερώσουμε υπεύθυνα τους συμπολίτες μας, για το σημαντικό αυτό διακύβευμα, που αφορά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής μας.  
Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους συμπολίτες μας να αντιληφθούν πόσο «διαφορετικές» είναι αυτές οι εκλογές, αφού θα διεξαχθούν με ένα νέο 
εκλογικό σύστημα. Ένα εκλογικό σύστημα, το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα στη δυνατότητα που (δεν) θα έχει από την επομένη των εκλογών ο συνδυασμός που θα 
επικρατήσει, να εφαρμόσει χωρίς επώδυνους συμβιβασμούς το πρόγραμμά του,  για το οποίο υπερ-ψηφίστηκε από τους πολίτες.
Από την επομένη των εκλογών θα μπει ο θεσμός μας σε «αχαρτογράφητα νερά»  κι αν θέλουμε ως Δήμος να μην μπούμε σε περιπέτειες, οφείλουμε αφενός να 
διαφυλάξουμε όλα όσα έχουμε πετύχει ως σήμερα. Τα οποία είναι πολλά, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Αφετέρου, να δώσουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη δύναμη στο Δήμαρχο και τη δημοτική παράταξη, που θεωρούμε ότι είναι ικανοί να διαχειριστούν με επιτυχία τις τοπικές υποθέσεις.
Ως άνθρωπος που ασχολείται πολλά χρόνια με τα τοπικά ζητήματα από κορυφαίες θέσεις ευθύνης, πιστεύω πραγματικά ότι αυτή τη φορά, περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού χρειάζεται μια πραγματικά έμπειρη κι αποτελεσματική στην πράξη, κι όχι στα λόγια, διοίκηση. Μια Διοίκηση που θα έχει τη δυνα-
τότητα να συνεργαστεί στο μέλλον με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του Δήμου, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες που έχουν τα προάστιά μας.
Από τις επόμενες μέρες ξεκινάμε μια συστηματική εκστρατεία ενημέρωσης των συμπολιτών μας για τα πεπραγμένα της Διοίκησης μας, ενώ παράλληλα θα παρουσι-
άσουμε κι ένα αξιόπιστο πρόγραμμα έργων και δράσεων, που θα εγγυηθεί ότι και στο μέλλον, τα προάστιά μας θα παραμείνουν τόπος που ξεχωρίζει. 
Με συνέπεια, ευθύνη κι αξιοπιστία, συνεχίζουμε ενωμένοι τον αγώνα για να μην πάνε χαμένα όλα όσα έχουμε πετύχει ως Δήμος μέχρι σήμερα.
Αλλά και για να πάμε το Δήμο μας, ακόμη πιο ψηλά.

Φιλικά 

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

Αγαπητοί συνδημότες, φίλες και φίλοι

Όπως σας έχουμε ενημερώσει μετά από πρότασή μου και με δημοκρατικές εσωτερικές 
διαδικασίες η Δημοτική παράταξή μας εξέλεξε τον πρ.Αντιδήμαρχο κ.Νικόλαο Κανελλάκη 
Πολιτικό Μηχανικό ως τον υποψήφιο Δήμαρχο που θα στηρίξουμε στις Δημοτικές εκλογές.

Είναι η δυναμική πρότασή μας! 

Καταξιωμένος σε όλους τους τομείς θα είναι ο σωστός Δήμαρχος για όλους.
Γνωρίζει όλα τα προβλήματα και έχει μελετήσει τις λύσεις. 
Εχει στηρίξει όλες τις προτάσεις των δημοτών στο Δημοτικό Συμβούλιο.                      
Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωσή μας την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 18.30, στο Blue Bell (Α΄πλατεία Ψυχικού)

Νέο  Πρόγραμμα, Νέες ιδέες  για μια Νέα προοπτική
 
 

Δημήτρης Μαναός, Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δημαρχία Πολιτών»
Κινητό : 69 74 02 28 22, e-mail: manaos_d@otenet.gr, dimarxiapoliton@gmail.com

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Στην αυτοδιοίκηση, η προσήλωση στον στόχο είναι αυτό που μετρά!

Αγαπητές συνδημότισσες, Αγαπητοί συνδημότες,

Είναι γεγονός ότι οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης μειώθηκαν δραματικά τα τελευταία χρόνια. Από τη μία πλευρά, νέες δομές 
οι οποίες θα μπορούσαν να κοσμούν τις γειτονίες της χώραςδίνουν την θέση τους σε απλές συντηρήσεις παλαιότερων έργων και 
αναπλάσεις ανάγκης. Από την άλλη πλευρά η μεθοδικότητα, η διεκδίκηση και ανεύρεση νέων πηγών σίγουρα αποτελεί στοίχημα 
για κάθε δημοτική αρχή και κρίνει το αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο ότι η πραγματικότητα κάποιες φορές είναι πολύ σκληρή και 

τα γεγονότα που την ακολουθούν εντυπώνονται στους δημότες της κάθε πόλης. Στη δική μας πόλη πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν έγιναν πολλά. Δεν έγιναν 
μάλλον, όσα θα μπορούσαν να γίνουν, όμως σίγουρα δεν έγιναν όλα όσα πίστευε η διοίκηση ότι θα μπορούσε να υλοποιήσει. Πέρα από την διαπίστωση όμως, 
πρέπει να περάσουμε και στην αναζήτηση των λόγων οι οποίοι στάθηκαν εμπόδιο στην υλοποίηση έργων πνοής για την πόλη μας. 

Από την θεωρία στην πράξη υπάρχει τελικά μεγάλη απόσταση. Μια απόσταση, με πολλές παραμέτρους αλλά και τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν θα 
πω ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά θα πω υπεύθυνα ότι για να βρεις χρήματα, ειδικά την εποχή που ζούμε, πρέπει να ξέρεις από πού ξεκινάς, τι θέλεις να κάνεις 
και που θέλεις να φτάσεις. Ο στόχος είναι αυτός λοιπόν που μετρά. Η ακτινογραφία την σημερινής δημόσιας διοίκησης απεικονίζει έναν λαβύρινθο, με πολλά 
νήματα που αν τα ταιριάξεις μεταξύ τους θα βρεις την έξοδο. Εκεί είναι και η ουσία. Αυτό το «ταίριασμα».Αυτό το «ταίριασμα» που θέλει, εμπειρία, υπομονή, 
επιμονή στον στόχο, συνεργασία και διεκδίκηση. Διεκδίκηση παντού, με κάθε τρόπο, και με κάθε κόστος. Ειδικά με συνεργασία και διεκδίκηση, όλοι οι δύ-
σκολοι στόχοι, οδηγούν σε μεγάλες επιτυχίες. Μεγάλες επιτυχίες για την πόλη μας, την γειτονιά μας, τους πολίτες της.

Με εκτίμηση
Δελακουρίδης Φ. Ιωάννης
Δημοτικός Σύμβουλος

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

Ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρόγραμμα που παρουσίασε η Δημοτική μας Αρχή για το 2019, ήταν 
ότι φτωχότερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Χωρίς να κάνει απολογισμό, θέλησε  να αποφύγει να 
φανεί ότι  αυτά που προδιέγραφε, όχι μόνο δεν έγιναν, αλλά «εξαφανίστηκαν» εντελώς η έμειναν ως 
συνήθως να «λιμνάζουν». Έτσι, ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό πρόγραμμα «αναδεικνύουν» για μια 
ακόμη φορά την υλοποίηση μιας πολιτικής που την διακρίνει η προχειρότητα, η συνεχή μετάθεση, η 
τροποποίηση απαραιτήτων έργων και η έλλειψη ουσιαστικού έργου.

Ενδεικτικά.
-Το διογκωμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Νέο Ψυχικό με αιχμή τον Φάρο, για μια ακόμη φορά δεν αντιμετωπίζεται με τα γνωστά οδυνηρά αποτελέσματα. Η 
μετατροπή του Βαλιάδη σε Κοινωνικοπολιτιστικό  Κέντρο και το γήπεδο μπάσκετ που είχαν εξαγγελθεί στα προηγούμενα χρόνια τόσο σαν μελέτες όσο και σαν έργα, 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 2019.
-Καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν προβλέπεται για να δοθεί μία λύση στο μεγάλο και επικίνδυνο πρόβλημα του Ποδονίφτη και η παιδική χαρά Πικιώνη στην Φι-
λοθέη παρά τις πολυετείς εξαγγελίες εξαφανίσθηκε και σαν μελέτη και σαν έργο. Η δε Παλαιά Αγορά στο Ψυχικό θα συνεχισθεί σαν σίριαλ και την επόμενη χρονιά. 
Τα πιο πάνω είναι μερικά ενδεικτικά έργα που είχαν εξαγγελθεί στο παρελθόν  και δεν συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια του Δήμου η ακόμη «γίνονται» χωρίς να 
τελειώνουν. Η δικαιολογία δε που προβάλει ο Δήμαρχος για την απουσία έργου, είναι ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο, παρουσιάζοντας τα πάντα «μαύρα»  
και «άραχνα». Δικαιολογία που δεν είναι τίποτε άλλο από μια φθηνή υπεκφυγή για να καλύψει τις μεγάλες ευθύνες που του ανήκουν. 
Αγαπητοί συνδημότες
Τα προβλήματα του Δήμου μας δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους δικαιολογίες ,ούτε με την γνώριμη αλαζονεία της Δημοτικής Αρχής. Η διεξοδική συζήτηση, 
η εμβάθυνση των προβλημάτων και οι ευρύτερες συναινέσεις για την λύση των προβλημάτων του Δήμου μας, είναι οι δόκιμες πρακτικές που θα οδηγήσουν σε 
αποτελεσματικές λύσεις και αγνοεί η τωρινή Δημοτική Αρχή. Αυτό τον δρόμο θα ακολουθήσουμε σαν Ενεργοί Πολίτες.

Νάντια Σουμπασάκη
Δημοτική Σύμβουλος
Επικεφαλής των Ενεργών Πολιτών Νέου Ψυχικού -Φιλοθέης –Ψυχικού.

Δημοτική Παράταξη: 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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Έτρεξε και σάρωσε 
ο 41ος Αγώνας Δρόμου 

Φιλοθέης - Ψυχικού!
Πρόκειται για μια κορυφαία Αθλητική διοργάνωση, που συμβαίνει εδώ και 40 χρόνια στον Δήμο μας! 

Χιλιάδες δρομείς, ανταποκρίνονται κάθε χρόνο στο κάλεσμα να τρέξουν στο πιο πράσινο προάστιο 
της Αθήνας. Όλες οι ηλικίες, σε αποστάσεις που ξεκινούν από απλό περίπατο για να φτάσουν 

στα κλασικά 10 χιλιόμετρα, κάνουν την διαφορά και μάλιστα με την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ 
και την υποστήριξη μεγάλων και πολλών χορηγών. 
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Έτσι λοιπόν και φέτος, ο 41ος Αγώνας του Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, το πρωί της Κυ-
ριακής 2 Δεκεμβρίου. Με εκκίνηση από το Άλσος Ψυχικού.

Ο θεσμοθετημένος αυτός αγώνας διοργανώθηκε από το Δήμο Φιλοθέ-
ης - Ψυχικού και τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Πολιτι-
σμού-Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) και τελείται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.
Στους αγώνες των 10 χλμ, των 5χλμ, του δυναμικού βάδην 5 χλμ., στους 
παιδικούς αγώνες και στους αγώνες για ΑμεΑ συμμετείχαν συνολικά 
περίπου 2.000 άτομα ενώ στο σύνολο τους οι παρευρισκόμενοι στη δι-
οργάνωση ξεπέρασαν τα 4.000 άτομα. 
Την τελετή απονομής προλόγισε ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού Πα-
ντελής Ξυριδάκης, που μίλησε για τον θεσμό, όσο και για τα «υλικά» που 
οδηγούν στην επιτυχία του: 
«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε μία από τις παλαιότερες αθλητικές δι-

οργανώσεις δήμων, τον 41ο Αγώνα Δρόμου Φιλοθέης – Ψυχικού, που 
θα γεμίσει ξανά τους καταπράσινους δρόμους του Δήμου μας προσφέρο-
ντας σε όλους μία αξέχαστη εμπειρία. Ο Δήμος μας, ως πιστοποιημένος 
project city του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων δεν θα μπορούσε 
παρά να αγκαλιάσει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα αυτό ο οποίος 
προβάλλει το Ολυμπιακό ιδεώδες στους συμπολίτες μας. Για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά στηρίζουμε τη φιλόδοξη Πρωτοβουλία ενίσχυσης του 
Ελληνικού Αθλητισμού ο «Δρόμος για το 2020», στόχος της οποίας εί-
ναι η στήριξη συμμετοχής των αθλητών μας σε αθλητικές διοργανώσεις 
παγκόσμιας εμβέλειας στο μέλλον. Επίσης τη φετινή χρονιά ο Δήμος 

Φιλοθέης-Ψυχικού στηρίζει το έργο του Ιδρύματος Προστασίας & Απο-
κατάστασης Παιδιών & Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος». Μοι-
ραζόμαστε την δύναμη της διαφορετικότητας, τρέχουμε για καλό σκοπό».
Τη διοργάνωση στήριξαν ευγενικά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος 
Συγγελίδη ως Μέγας χορηγός και ο Όμιλος Eurobank ως Χρυσός χορη-
γός. Υποστηρικτές,  η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες), το Metropolitan 
General, η Βιοιατρική Αθηνών και o Όμιλος Interamerican, και ως χο-
ρηγοί οι εταιρείες Saucony, Βίκος, Απολλώνιον, Dole, Starguard, Photo 
Psychiko και Brinx, και τέλος ως χορηγοί επικοινωνίας οι εταιρείες 
Cosmote tv, Athens Voice, Hellenic mail, Εστία, Δημοκρατία, Join Radio, 
και Runningnews.gr.
Στην διεξαγωγή του αγώνα ξεχωριστή ήταν η παρουσία και η συμμετοχή 
των πολυάριθμων εθελοντών από όλα τα δημόσια σχολεία του Δήμου, 
από το Λύκειο Ψυχικού, το Λύκειο του Νέου Ψυχικού, το 1ο Σύστημα 

Προσκόπων Νέου Ψυχικού, τους ΟΔΙΚ. Μαζί τους, τα κορίτσια γυμναστι-
κής του ΟΚΑΠΑ, οι συνεχιστές εθελοντές του 2004, μαζί με τους συλλό-
γους ΑΟΦ, ΑΕΨ, ΠΟΨ , ΠΟΣΕΙΔΩΝ και τον σύλλογο Filipino Volunteers. 
Αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης του αγώνα και τα μέλη της Επι-
τροπής Εθελοντισμού.

Στην ομαλή διεξαγωγή του 41ου Αγώνα Δρόμου συνέβαλλαν ουσια-
στικά οι υπάλληλοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς επίσης και οι 
αστυνομικοί της Τροχαίας Κηφισίας και του Αστυνομικού Τμήματος Φι-
λοθέης-Ψυχικού.

Στιγμιότυπο από την απονομή με τον Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού 
Παντελή Ξυριδάκη και τον τεώς Δήμαρχο Ψυχικού Κρίτο Νεόφυτο
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εξαιρετικά ήταν τα σχόλια για το μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο στιχουργό και λογοτέχνη μάνο ελευθερίου 
που διοργάνωσε το 1ο ΓεΛ Ν. Ψυχικού στις 19 Δεκεμβρίου 2018. Σε ένα ασφυκτικά γεμάτο αμφιθέατρο 
ο κόσμος καταχειροκρότησε τους μαθητές του σχολείου, οι οποίοι παρουσίασαν μία δουλειά αξιοζήλευτη 
ακόμη και από επαγγελματίες.

Ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους ήταν η κ. Λιλή Ελευ-
θερίου, αδελφή του αείμνηστου δημιουργού, και η γνωστή σε 
όλους και αγαπημένη μας συγγραφέας, Αλκυόνη Παπαδάκη, στενή 

φίλη του επί σειρά  ετών. Και οι δύο συγκινήθηκαν  από την παρουσίαση 
των παιδιών,  που όχι μόνο τραγούδησαν γνωστά και αγαπημένα τραγού-
δια του Μάνου Ελευθερίου, αλλά έπαιξαν πιάνο, χόρεψαν και φιλοτέχνη-
σαν πορτρέτα του στιχουργού. 

Μεγάλες επιτυχίες του δημιουργού ερμήνευσαν έξοχα και καταχειρο-
κροτήθηκαν οι υψίφωνοι Δ. Ζάφτη και Ν. Νικολακοπούλου, μαθήτριες 
παλαιοτέρων ετών του σχολείου. Ανάμεσα στους επισήμους ήταν η Συ-
ντονίστρια στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής κ. Μπαλ-
τά, ο Πρόεδρος της Ένωσης γονέων Σχολείων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυ-
χικού, κ. Μεσημέρης, η Πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του 1ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού, , κ. Τσαντήλα –Πλιάκα, ο Υποδιευθυντής 
του 1ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού, κ. Κατσιμπάρδης, η Διευθύντρια του 
3ου-4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ψυχικού, κ. Μπενετάτου, ο σεβαστός 

Πατέρας Χριστόδουλος, εφημέριος του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας, ο 
Διευθυντής του 4ου ΓΕΛ Αμαρουσίου, κ. Τζώρτζης, ο κ. Περλεπές, που 
είχε διατελέσει επί σειρά ετών Διευθυντής του σχολείου, καθώς και η 
κ.Χρυσοπούλου, Υποδιευθύντρια επί σειρά ετών του σχολείου. Όλοι τους 
ενθουσιάστηκαν από την παρουσίαση των μαθητών. Συγκεκριμένα ο κ. Γ. 
Περλεπές είπε: «Μία εξαιρετική παράσταση! Χαίρομαι πολύ που το σχο-
λείο που υπηρέτησα για 9 χρόνια ως Δ/ντής δίνει μαθήματα πολιτισμού». 

Ο κ. Κατσιμπάρδης με τη σειρά του συνεχάρη το σχολείο, επισημαίνοντας 
ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ένα δημόσιο σχολείο να αναλάβει ένα τέ-
τοιο εγχείρημα με τόσο μεγάλη επιτυχία. Η κ. Μπαλτά, Σύμβουλος φιλο-
λόγων επί σειρά ετών και νυν Συντονίστρια, συνεχάρη τους μαθητές του 
1ου Γενικού Λυκείου Νέου Ψυχικού, που δεν σημειώνουν μόνο πρωτιές 
και επιτυχίες στα ΑΕΙ, αλλά υποστηρίζουν επάξια πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις υψηλής αισθητικής. Την εκδήλωση έκλεισε ο Διευθυντής του 1ου 
ΓΕΛ Νέου Ψυχικού, κ. Γ. Ηλιόπουλος, ο οποίος συνεχάρη καθηγητές και 
μαθητές και ευχήθηκε σε όλους «Καλές Γιορτές».

Όλοι μας περιμέναμε το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, να το γιορτά-
σουμε… αθλητικά! Που; Στο Αθλητικό Κέντρο του Νέου Ψυχικού, 
στο Πάρτι Χριστουγέννων του Συλλόγου μας υπό την αιγίδα του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Συμμετείχαν πάνω από 350 άτομα, μέλη και 
φίλοι της ιστορικής μας ομάδας, οι Ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι προπο-
νητές μας, η αντρική ομάδα, καθώς και οι αθλητές και οι αθλήτριες της 
κολύμβησης και της γυμναστικής. 

Ξεχωριστή αίγλη, έδωσε στην εορταστική εκδήλωση η παρουσία του Δη-
μάρχου Παντελή Ξυριδάκη, των Αντιδημάρχων Άλκη Γάτου και Νατάσας 
Αγγελάκη, της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνας Αλεξο-
πούλου, της Προέδρου του ΟΚΑΠΑ Ελένης Λάβδα, του τέως Αντιδημάρ-
χουΓιώργου Παπαχρόνη και της Δημοτικής συμβούλου  Έλσης Δημουλά.

Ο π.Ο.Ψυχικού και το πάρτι των Χριστουγέννων

Τo 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛύΚΕΙΟ Ν.ΨύΧΙΚΟύ 
τίμησε επάξια τον Μάνο Ελευθερίου
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Έτσι και φέτος, παραμονές των Χριστουγέννων όλοι οι εργαζόμε-
νοι στον Δήμο μας, ήταν πιστοί στο ραντεβού τους με τα μέλη της 
Δημοτικής Αρχής. Με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, οι παρέες «έδε-

σαν», θυμήθηκαν, αστειεύτηκαν.
Ο Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού Παντελής Ξυριδάκης ευχαρίστησε 
όλους τους εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι συμβάλουν με όλες τους 
τις δυνάμεις στην προσπάθεια του Δήμου να παρέχει στους δημότες την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Στην σύντομη ομιλία του ο Δήμαρχος Φι-
λοθέης - Ψυχικού, αφού ευχήθηκε «Καλή χρονιά», είπε μεταξύ άλλων: 
«Η συνάντηση αυτή είναι για εμένα, το καλύτερο επιστέγασμα της χρονιάς 
που πέρασε και - βλέποντας γύρω μου ανθρώπους από κάθε υπηρεσία 
του Δήμου - συνειδητοποιώ για άλλη μια φορά, πόσο πολύπλευρο και 
απαιτητικό είναι το έργο που έχουμε αναλάβει για την καθημερινότητα του 
πολίτη. Πόσα μικρά και μεγάλα ζητήματα καταφέραμε και φέτος να δια-
χειριστούμε με επιτυχία… Πόσα μικρά και μεγάλα εμπόδια καταφέραμε να 

Το γεύμα των εργαζομένων στον Δήμο, 
φέτος ξεχώρισε!

Το Γεύμα εργαζομένων, μια γιορτή θεσμοθετημένη στη συνείδηση όλων, δίνει πάντα την ευκαιρία 

στη Διοίκηση και στους εργαζόμενους να βρεθούν όλοι μαζί, να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης, 

χαράς και παρέας, μετά από τη σκληρή δουλειά ενός ολόκληρου έτους.

Η Δημοτική Σύμβουλος  Έλση Δημουλά, η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Πετρί-
τση-Μουράντ και η κυρία Χαρά Ξυριδάκη

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού με τους τέως Δημάρχους Ψυχικού  Δημήτρη 
Μαναό, Ειρήνη Κατσαρού και Κρίτονα  Νεόφυτο

Η Πρόεδρος του τοπικού 
Συμβουλίου Ψυχικού Εβε-
λίνα Παλτζόγλου και η Πρό-
εδρος της Επιτροπής Εθελο-
ντισμού Άννα Κούμπα

Ο Δήμαρχος Παντελής Ξυριδάκης και ο Πρό-
εδρος των Εργαζομένων Γιώργος Πατσιαλός

ξεπεράσουμε… Πόσους μικρούς και μεγάλους στόχους καταφέραμε να 
πετύχουμε ! Συνειδητοποιώ μάλιστα, πόσο σημαντικό είναι να μπορείς 
να στηρίζεσαι σε ανθρώπους με γνώσεις, με ικανότητες, αλλά και με 
αίσθηση ευθύνης για τη δουλειά τους.
Η αλήθεια είναι ότι, παρά τις δυσκολίες που και φέτος αντιμετωπίσαμε, 
δώσαμε όλοι μαζί τον καλύτερό μας εαυτό, για να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις, στις ανάγκες και στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Κα-
ταφέραμε να διατηρήσουμε το Δήμο μας οικονομικά υγιή και ανεξάρτητο. 
Καταφέραμε να κάνουμε έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα, σε κάθε 
έναν από τους τομείς της ευθύνης μας. Καταφέραμε να διατηρήσου-
με το επίπεδο των υπηρεσιών μας υψηλό, χωρίς να κάνουμε ούτε ένα 
βήμα πίσω, από τις αρχές και τις προτεραιότητες που κατευθύνουν την 
προσπάθειά μας». Η εξυπηρέτηση των Δημοτών είναι ο κυρίαρχος στό-

χος κάθε Δημοτικής Αρχής και κάθε εργαζόμενου. Πρόκειται όμως για 
ένα στόχο που για να επιτευχθεί χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση, την 
καλή συνεργασία που θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Δήμαρ-
χος Φιλοθέης-Ψυχικού ανέφερε σχετικά: «Όλα όσα έγιναν το 2018 είναι 
αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και συνεργασίας με όλους σας. Γιατί η 
βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το έργο του Δήμου, είναι η συνεργασία 
και – κυρίως - οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που έχουμε χτίσει όλα 
αυτά τα χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Γιατί εσείς, οι εργαζόμε-
νοι, θα συνεχίσετε να είστε ο καθρέφτης του Δήμου μας, η δύναμη που 
κινεί κάθε προσπάθειά μας...Είμαι αισιόδοξος ότι και η χρονιά που έρχε-
ται θα είναι γεμάτη και δημιουργική. Και σας καλώ να δουλέψουμε και 
πάλι, όλοι μαζί, για να διασφαλίσουμε ότι η Φιλοθέη, το Νέο Ψυχικό 
και το Ψυχικό, θα παραμείνουν προάστια που ξεχωρίζουν».
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