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Editorial

Ένας χρόνος μαζί
Αγαπητοί συνδημότες,
Πέρασε ένας χρόνος και δύο μήνες από την ημέρα που
αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή.
Ξεφυλλίζοντας το σημερινό τεύχος, θα δείτε μια σειρά
από ξεχωριστά έργα που έγιναν αυτόν τον χρόνο.
Ανακαινίσαμε 4 παιδικές χαρές, αλλάζοντας την εικόνα
όλου του Προαστίου. Η Παιδική Χαρά Μεταλληνού, η
Παιδική Χαρά Δροσοπούλου, η Παιδική Χαρά Αγ. Γεωργίου και φυσικά η Παιδική Χαρά Μακεδονίας αποτελούν πλέον στολίδια για όλο το Προάστιό μας. Ειδικά η
Παιδική Χαρά Μακεδονίας αποτελεί ένα μοναδικό κόσμημα σε όλη την Αττική και έχει γίνει αναφορά της σε
αρχιτεκτονικά sites, ακόμη και στην Αγγλία. Και φυσικά
πιστοποιήσαμε και τις 13 Παιδικές Χαρές όλου του Δήμου μας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Επαναλειτουργήσαμε το Κολυμβητήριο του Νέου Ψυχικού, αφού προηγουμένως καταφέραμε να εκδώσουμε
την Άδεια Λειτουργίας του. Πρώτη φορά μετά από 30
χρόνια, το στολίδι του Αθλητικού μας Κέντρου πληροί
όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τους αθλούμενους δημότες/κατοίκους.
Δημιουργήσαμε μια μοναδική πλατφόρμα για να μπορείτε να εκδίδετε μια σειρά από πιστοποιητικά από το
σπίτι σας, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο μια νέα εποχή για τον Δήμο.

Σε αυτό το ΠΑΡΑΘΥΡΟ θα δείτε επίσης και μια σειρά
από παρεμβάσεις και έργα που έγιναν στα σχολεία μας.
Τέλος, παρότι ανήκαμε στους 30 Δήμους σε όλη την
Ελλάδα που δεν είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως (δηλ.
έναν χρόνο πριν), καταφέραμε να παραδώσουμε τις
απαραίτητες αίθουσες, για να ισχύσει και σε εμάς η διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση.
Δεν είναι όμως μόνο τα έργα και οι δράσεις (πολιτιστικές, αθλητικές κ.ά.) που έγιναν μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης μνείας είναι ότι περάσαμε το πρώτο κύμα της υγειονομικής πανδημίας και
καταφέραμε να υλοποιήσουμε όλα τα παραπάνω έργα,
αλλά και να μείνουμε δίπλα σας, κρατώντας τον Δήμο
σε εγρήγορση και θέτοντας παράλληλα σε λειτουργία
μια 5ψήφια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης των δημοτών μας για όλο το 24ωρο.
Ο Δήμος μας όλο αυτόν τον χρόνο έδειξε ότι, παρά τις
δυσκολίες –και μάλιστα μιας πανδημίας–, μπορεί να
κάνει έργα και παράλληλα να στέκεται δίπλα στους κατοίκους του.
Και συνεχίζουμε!

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού
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ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
και οι Αντιδήμαρχοι απευθύνονται στους δημότες μας

Κλαίρη Σινανιώτου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τι συμβαίνει με το
Ο.Τ. 145 στο Ψυχικό
(«Υπόθεση Κέκροψ»)

Α

γαπητοί συνδημότες. Θεωρώ υποχρέωσή μου, ειδικά από
τη θέση που κατέχω, να
σας ενημερώσω για την
προσπάθεια που γίνεται
τον τελευταίο καιρό οικοπεδοποίησης περιοχών του Ψυχικού, και δη
για το Ο.Τ. 145 (τμήμα
του Άλσους Αμαδρυάδων). Ας θυμηθούμε
λίγο το ιστορικό του.
Η αντιδικία μεταξύ του
Δήμου και της εταιρείας
«ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» για το
καθεστώς του Ο.Τ. 145
στο Ψυχικό χρονολογείται από τη δεκαετία του
’80, με την αναθεώρηση
του Ρυμοτομικού Σχεδίου Ψυχικού το 1988 και
την απόφαση Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής το
1990 για τροποποίηση
του Ρ.Σ. Ψυχικού και χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 145
ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Το 2007, το Συμβούλιο
της Επικρατείας εξέδω4

σε την με αριθμό 975/2007 απόφαση,
μετά από αίτηση της «ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε.»
να αρθεί η επίμαχη ρυμοτομική απαλλοτρίωση. Τον Ιούνιο του 2018 το Κτηματολογικό Γραφείο Ψυχικού εξέδωσε
απόφαση, σύμφωνα με την οποία κύριος του Ο.Τ. 145 ήταν η εταιρεία «ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» και διέγραψε το δικαίωμα
κυριότητας του Δήμου. Δήμαρχος, όταν
ελήφθη αυτή η δυσμενής για τον Δήμο
μας απόφαση, ήταν ο κ. Ξυριδάκης και
αρμόδιος Αντιδήμαρχος ο κ. Γάτος. Τον
Ιούνιο του 2019 (πριν δηλαδή αναλάβει
καθήκοντα η σημερινή Δημοτική Αρχή,
την 1η Σεπτεμβρίου), το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του Βόρειου Τομέα
Αθηνών έλαβε την –επίσης δυσμενή για
τον Δήμο μας– απόφαση να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση που είχε επιβληθεί στο Ο.Τ. 145 του Ψυχικού και να
το καταστήσει οικοδομήσιμο. Δήμαρχος
τότε ήταν ακόμα ο κ. Ξυριδάκης. Ο δε
Δήμος εκπροσωπήθηκε στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
από τον κ. Κων/νο Αναγνωστόπουλο,
σύζυγο της τότε Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίας Αλεξοπούλου.
Τα αρνητικά τετελεσμένα για τον Δήμο
μας δημιουργήθηκαν με αποφάσεις που
ελήφθησαν επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Σε κάθε
περίπτωση, όλες αυτές οι απαλλοτριώσεις δεν έχουν υλοποιηθεί εδώ και
20 χρόνια. Η σημερινή Δημοτική Αρχή
πορεύεται σε μια παγιωμένη κατάσταση, άλλωστε η απαλλοτρίωση Δημοσίου
μπορεί να κρατηθεί έως 12 χρόνια, μετά
εκ του νόμου αίρεται, όπως έγινε στην
περίπτωσή μας με απόφαση δικαστηρίου.
Η δυσμενής για τον Δήμο απόφαση
του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. παραπέμφθηκε στο Κεντρικό ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έγινε προσπάθεια αιφνιδιασμού,
με πρόσκληση η οποία έφθασε στον
Δήμο την Παρασκευή 24/7/2020 στις
15.30, για συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
τη Δευτέρα 27/7/2020 στις 12.00, οπότε θα συζητιόταν το θέμα. Ακολούθησε
αμέσως κινητοποίηση όλων των φο-

ρέων του Δήμου (αιρετοί, υπηρεσίες,
νομικοί σύμβουλοι) προκειμένου να
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Λόγω σοβαρού και αιφνίδιου προβλήματος υγείας του αντιδημάρχου κ.
Ζερβού, για το οποίο χρειάστηκε να
χειρουργηθεί αυθημερόν, ο Δήμος εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση-τηλεδιάσκεψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο εκπρόσωπος του Δήμου ζήτησε κατ’
αρχάς, για λόγους τακτικής, αναβολή
του θέματος και, όταν το αίτημα δεν
έγινε δεκτό, ανέφερε τις πάγιες θέσεις
και τις αντιρρήσεις του Δήμου, όπως
αυτές καταγράφονται και στο Υπόμνημα που υπήρχε από τον Δήμο μας στον
φάκελο του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. αποφάσισε –κατά
πλειοψηφία– να υιοθετήσει την παλαιότερη απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., αίροντας τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση και
ορίζοντας όρους δόμησης και χρήσης
γης στο Ο.Τ. 145. Ο Δήμος, όπως είναι
υποχρεωμένος από τον νόμο, προχώρησε σε ανάρτηση της τροποποίησης του
Ρυμοτομικού Σχεδίου του Ο.Τ. 145 εντός
των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να μπορέσουν να εκφράσουν
οι κάτοικοι και οι φορείς τις ενστάσεις
τους. Μέχρι σήμερα έχουν πρωτοκολληθεί 290 ενστάσεις.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ στην αλλαγή που επιχειρείται
και αυτό θα εκφραστεί τόσο μέσω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσο
και μέσω νομικών ενεργειών που θα
ακολουθήσουν. Ο αγώνας μας για το
Ο.Τ 145 θα συνεχιστεί, παρά τα αρνητικά δεδικασμένα που έχουν προηγηθεί κατά το παρελθόν. Δεν είναι ούτε
το πρώτο ούτε το τελευταίο ζήτημα το
οποίο η σημερινή διοίκηση του Δήμου
προσπαθεί να επιλύσει, αντιμετωπίζοντας προβλήματα τα οποία κληρονόμησε από επιλογές του παρελθόντος.
Οι συνδημότες μας πρέπει να είναι
βέβαιοι ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο συγκεκριμένος
πνεύμονας πρασίνου του Δήμου μας να
διατηρηθεί ως έχει και να παραμείνει
κοινόχρηστος.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

σταση, λόγω αδυναμίας συντήρησης, καταφέραμε να υπογράψουμε συμβάσεις συντήρησης
και να επαναφέρουμε σε λειτουργία όλα τα οχήματα, πολλά εκ των οποίων βρίσκονταν ακινητοποιημένα για σχεδόν δύο χρόνια.

Γιώργος Παπαχρόνης
Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
και Πολιτικής Προστασίας

Π

αραλαμβάνοντας από
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έναν στόλο
οχημάτων σε άσχημη κατά-

Προμηθευτήκαμε 3 νέα απορριμματοφόρα και 2
μικρά φορτηγά, αντικαταστήσαμε μεγάλο αριθμό κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, αυξήθηκε η ποσότητα συλλογής ανακυκλώσιμων
υλικών και βρισκόμαστε στη διαδικασία υπογραφής προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ για τη διαχείριση βιο-αποβλήτων, έχοντας
ήδη προμηθευτεί ειδικό απορριμματοφόρο και
κάδους.
Εν μέσω κορωνοϊού η Υπηρεσία μας σε καθημερινή βάση έκανε απολυμάνσεις όχι μόνο των
κάδων, αλλά και των χώρων συγκέντρωσης των
πολιτών (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές), καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι υπάλληλοι

Α

γαπητοί Συνδημότες. Τη χρονιά που πέρασε ο
Δήμος μας δοκιμάστηκε, όπως και όλος ο κόσμος, από τον Covid-19. Η πανδημία και τα μέτρα
για την αντιμετώπισή της ήταν για τη Διοίκηση του
Δήμου μια πρόκληση, ώστε άμεσα να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπορεί να
εξυπηρετεί τον Δημότη το ίδιο αποτελεσματικά με
πριν, αλλά πάνω από όλα με ασφάλεια.

Χαράλαμπος Μπονάτσος
Αντιδήμαρχος
Δημοτικής Διακυβέρνησης
και Προγραμματισμού

Με μια επίσκεψη στη σελίδα του Δήμου, στο
www.philothei-psychiko.gov.gr, και πατώντας το
link «ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για Δημότες και
Επιχειρήσεις», μπορείτε άμεσα και προπαντός με
ασφάλεια να επιλέξετε από μια λίστα υπηρεσιών η
οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα εμπλουτίζεται. Παράλληλα, τα ΚΕΠ, όπως και όλα τα ΚΕΠ
της χώρας, έχουν μπει σε έναν άλλο τρόπο λει-

ομορφύνω και να την επαυξήσω. Κάνοντας
τον απολογισμό του πρώτου έτους για το
έργο που έγινε με τη βοήθεια των ανθρώπων
που εργάζονται γι' αυτό, οφείλω να πω ότι είμαι ευχαριστημένη διότι:

Ελένη Ζέππου-Χαρλαύτη
Αντιδήμαρχος Θεμάτων
Φυσικού Περιβάλλοντος

Η

πράσινη προίκα των
προαστίων μας τα
καθιστά περιζήτητα ως
τόπους κατοικίας. Με επίγνωση της δυσκολίας του
εγχειρήματος, ανέλαβα με
χαρά την ευθύνη να την

Καθαρίσαμε πολλά από τα άλση μας από τα
ξερά των θάμνων και των δέντρων, ώστε να
τα απολαμβάνουν οι κάτοικοι στον περίπατό
τους. Φροντίσαμε το πράσινο των παιδικών
χαρών: τις καθαρίσαμε και τις κλαδέψαμε
προσεκτικά και έτσι έγιναν πιο φωτεινές για
τα παιδιά μας. Εξαίρεση αυτή της οδού Μακρυγιάννη στο Νέο Ψυχικό, που πρόκειται να
αναπλασθεί.
Βελτιώσαμε σημαντικά την εικόνα όλων των
πλατειών του Δήμου, κλαδεύοντας και συμπληρώνοντας τις φυτεύσεις, ώστε σήμερα
να τις βλέπουμε να σφύζουν από ζωή. Φυτέψαμε τουλάχιστον 3.000 θάμνους και περίπου 250 δέντρα σε διάφορα σημεία και των
τριών προαστίων και ιδίως στο Νέο Ψυχικό. Βελτιώσαμε αισθητά και την εικόνα των

π

της Υπηρεσίας μας. Ιδιωτικό συνεργείο υπό την
καθοδήγηση της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε τακτικές απολυμάνσεις σε όλα τα Δημοτικά
κτίρια και στα σχολεία. Η Πολιτική Προστασία,
παρούσα σε 24ωρη καθημερινή βάση, επεμβαίνει σε οποιοδήποτε περιστατικό μας αναφερθεί.
Μετά από έναν χρόνο, η Υπηρεσία μας έχει πλέον ξεκάθαρη άποψη για τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν στον τομέα της καθημερινότητας
κάθε Κοινότητας ξεχωριστά και με την προσθήκη νέων οχημάτων, αλλά και με ενίσχυση του
προσωπικού, είμαστε σίγουροι ότι θα παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Σε έναν Δήμο
με πλείστες ιδιαιτερότητες, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και θεωρώ πλέον ότι είναι φανερό. Η συνεργασία σας και οι υποδείξεις σας μας
κάνουν καθημερινά καλύτερους. Τέλος, θέλω
να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους
συνεργάτες μου στην Υπηρεσία καθαριότητας,
αυτούς τους ήρωες της καθημερινότητάς μας.
τουργίας και πλέον εξυπηρετούν μόνο με ραντεβού, στο πλαίσιο αποφυγής του συγχρωτισμού. Για
πιο άμεση εξυπηρέτηση, ωστόσο, για περιπτώσεις
που αφορούν τα ΚΕΠ μπορείτε να επισκεφθείτε
τη σελίδα www.gov.gr και ηλεκτρονικά, από την
ασφάλεια και τη σιγουριά του σπιτιού σας, να διεκπεραιώσετε την υπόθεση που σας ενδιαφέρει.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής: Είμαι από τη
φύση μου αισιόδοξος και βλέπω τα θετικά ακόμη
και μέσα από μια κρίση σαν αυτή που όλοι βιώνουμε. Η πανδημία κάποια στιγμή, σύντομα εύχομαι, θα περάσει. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
όμως, και η γενικότερη απλούστευση των διαδικασιών είναι κάτι που ήρθε για να μείνει και να
κάνει την επαφή μας με τον Δήμο ή τα ΚΕΠ πιο
ασφαλή και πιο άμεση.

παρτεριών του Νέου Ψυχικού. Όσα είχαν φυτά
έχουν πλέον θαλερό πράσινο. Η εικόνα του
Νέου Ψυχικού θα αλλάξει πραγματικά όταν θα
ξαναφυτευθούν τα γυμνά παρτέρια, αλλά αυτό
θα γίνει μόνο όταν θα αποκατασταθεί η άρδευσή τους.
Αυτές τις ημέρες ετοιμάζουμε πρόταση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
για την επέκταση και τη συντήρηση του αρδευτικού δικτύου του Νέου Ψυχικού, ενώ έχουμε ήδη
ετοιμάσει πρόταση για τη χρηματοδότηση από
το Πράσινο Ταμείο της εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου του αρδευτικού συστήματος
του Δήμου. Χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει
πραγματικά η εικόνα. Έγιναν σημαντικά βήματα και για την καταπολέμηση των κουνουπιών,
αφού αδειάσαμε 8 πισίνες στο Ψυχικό και 3 στη
Φιλοθέη που είχαν εξελιχθεί σε έλη.
Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει
να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι του Δήμου μας,
με βάση τις οδηγίες του, κάτι που δεν συνέβη
στον βαθμό που ήταν αναγκαίο.
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ENAΣ ΔΗΜΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Αλίκη Γκιζελή
Αντιδήμαρχος Θεμάτων
Κοινωνικής Πολιτικής,
Πολιτισμού και Παιδείας

Τ

η δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση στα
νηπιαγωγεία
(Νόμος
4521/2018)
κληθήκαμε εκ του μηδενός να
αντιμετωπίσουμε φέτος.
Εκατόν είκοσι λιλιπούτειοι μαθητές μας δεν

είχαν στέγη! Με την εντολή του Δημάρχου
μας, Δημήτρη Γαλάνη, «όχι container, η
αυλή για το παιχνίδι τους» υλοποιήσαμε
το σχέδιο που η Διεύθυνση Παιδείας και
η Τεχνική Υπηρεσία είχαν μελετήσει. Δημιουργήσαμε πέντε νέες αίθουσες, άριστα
κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τον κατάλληλο αερισμό και
φωτισμό, πλήρως εξοπλισμένες σε έπιπλα
και παιχνίδια, και με το εκπαιδευτικό υλικό που μας υπέδειξαν οι νηπιαγωγοί μας,
κουζίνες με τον αναγκαίο εξοπλισμό και
τουαλέτες σαφώς τόσες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών. Εκμεταλλευτήκαμε βοηθητικούς
χώρους που δεν χρησιμοποιούνταν, ενώ
δημιουργήσαμε και τους απαραίτητους
χώρους για το παιχνίδι τους. Επίσης, μισθώσαμε σχολικό για την καθημερινή μεταφορά μαθητών από το Νέο Ψυχικό και
το Ψυχικό στο Νηπιαγωγείο της Φιλοθέης.
Στις 14 Σεπτεμβρίου ήταν όλα έτοιμα για
να υποδεχθούν τους μικρούς μαθητές.
Υγεία:
Έχουμε οργανώσει τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες, μέσω των οποίων ενισχύσαμε

Α

γαπητοί συνδημότες και κάτοικοι, ανέλαβα μόλις την 1η Οκτωβρίου του 2020 την
Αντιδημαρχία Οικονομικών. Είναι η πρώτη
φορά που επικοινωνούμε μέσω του περιοδικού και θα ήθελα κατά πρώτον να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Δημήτρη Γαλάνη για την
εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου
αναθέτοντάς μου τη θέση αυτή.

Μίνα Μελισσουργού
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Θα ήθελα να δεσμευτώ απέναντι στον Δήμαρχο, στους συναδέλφους μου, στους συνεργάτες μου, αλλά και σε όλους εσάς που
με τον σταυρό προτίμησής σας με ορίσατε
Δημοτικό Σύμβουλο και μου δώσατε την ευκαιρία να εργαστώ προς όφελος δικό σας και
του τόπου μας ότι:

Α

Δημήτρης Φωτιάδης
Αντιδήμαρχος Θεμάτων
Δομημένου Περιβάλλοντος
και Τοπικής Ανάπτυξης
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την Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας με
124 φιάλες αίματος, αριθμό-ρεκόρ για τον
Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Καλύψαμε με 86
φιάλες αίματος τις ανάγκες συνδημοτών
μας, καθώς και το έλλειμμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, που ήταν 58 φιάλες. Σήμερα το
έλλειμμα στην Τράπεζά μας είναι 20 φιάλες. Συνεχίζουμε δυναμικά και καλούμε
όλους σας να σταθείτε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου,
από τις 2 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, στην Α΄ Πλατεία Ψυχικού (Blue Bell),
στην προγραμματισμένη αιμοδοσία του
Δήμου μας.
Αδέσποτα ζώα συντροφιάς:
Οι ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων είναι αυξημένες σε όλη την Αττική.
Η γραφειοκρατία στέκεται εμπόδιο στις
απαιτήσεις για τη φροντίδα των ζώων.
Ο Δήμος χρειάζεται την ιδιωτική πρωτοβουλία, αναγνωρίζει και αναζητά τη συνεργασία με εθελοντές. Προς αυτή την
κατεύθυνση εγκρίναμε και υπογράφουμε
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την εθελοντική Φιλοζωική Ένωση Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Ζω.Φι.Ψυ.).

Θα εργαστώ με διαφάνεια, άοκνα και με πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ανταποκριθώ
στις προσδοκίες και στο όραμά μας για έναν
Δήμο ισχυρό και Πρότυπο, όπου καθημερινά οι
πράξεις μου θα έχουν στόχο την ανάπτυξη και
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο
η οικονομική υπηρεσία μαζί και εγώ δουλεύουμε πυρετωδώς τον Προϋπολογισμό του 2021,
βασικό εργαλείο για να λειτουργήσει ο Δήμος.
Μέσω αυτού διευθετούνται τα μικρά καθημερινά, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα, καθώς
και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μεγάλων
έργων. Μαζί προχωράμε με πράξεις! Ένας Δήμος, όλοι Μαζί!

γαπητοί συνδημότες. Ευχαριστώ τον
Δήμαρχο Δημήτρη Γαλάνη για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε ορίζοντάς με
Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης. Θέτω
στην υπηρεσία σας όλη την εμπειρία μου
των 36 χρόνων ως Πολιτικός Μηχανικός
σε θέση ευθύνης και 30 χρόνων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

τόχους και δεν μεταβιβάζεται, και για να το
πετύχουμε πρέπει να υπηρετήσουμε πρώτα από όλα την Αξιοκρατία, το Ήθος, την
Εντιμότητα.

Για μένα η Πολιτική και κυρίως η Δημοτική Πολιτική δεν είναι σύμπραξη για εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. Είναι υπηρέτηση του κοινού συμφέροντος
της πόλης και των συνδημοτών, που δεν
προσωποποιείται, δεν διανέμεται σε με-

Γιατί η Πολιτική μόνο ως Προσφορά μπορεί να λογίζεται. Χωρίς πολλά λόγια, λοιπόν, συνεχίζουμε το έργο μας στο πλαίσιο
του «ΠΡΟΑΣΤΙΟ-ΠΡΟΤΥΠΟ».

Να αποβάλουμε φιλοδοξίες που δεν συνάδουν με το αίσθημα προσφοράς που πρέπει να διέπει όλους όσοι ασχολούνται με
την πολιτική.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
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Ο Θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Το άρθρο 7 του Νόμου 4623/2019 (και διά της τελευταίας τροποποίησης του Ν. 4714/2020) επανέφερε σε ισχύ τις διατάξεις
που αφορούν τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης, όπως αρχικά είχαν αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα
«Καλλικράτης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 77 του Ν.
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Ο Συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με ειδική
πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του. Ο
νομοθέτης έκρινε ότι η ανωτέρω πλειοψηφία εξασφαλίζει τόσο το
κύρος του θεσμού όσο και την ευρεία αποδοχή του από τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των
πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Κατά συνέπεια,
ταυτόχρονα εγκαθιδρύεται μια μορφή μηχανισμού εσωτερικού
ελέγχου, ο οποίος στοχεύει στη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου. Επιπρόσθετα, διά της λειτουργίας του θεσμού αναγνωρίζεται από την
πλευρά του νομοθέτη ότι υφίσταται ένα «πολυδαίδαλο» και γραφειοκρατικό Δημόσιο, στο οποίο ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί με
την ενδεχόμενη συνδρομή του Συμπαραστάτη. Σημειώνεται ότι για
το παραδεκτό της υποβαλλόμενης καταγγελίας απαιτείται η ύπαρξη άμεσου έννομου συμφέροντος, δηλαδή δεν υπάρχει η δυνατό-

τητα αυτεπάγγελτης διερεύνησης ατομικών υποθέσεων πολιτών,
χωρίς βέβαια να αποκλείεται ο ανώνυμος χειρισμός της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,
βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και η δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων. Η πρακτική αυτή αποτελεί κοινό τόπο των θεσμών ενδιάμεσου ελέγχου, εξυπηρετώντας
έτσι την ανάγκη επίτευξης δημοσιότητας, επικοινωνίας με τους πολίτες και διαφάνειας κατά τη δράση τους. Βάσει της ίδιας διάταξης,
ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις για τη
βελτίωση της δημοτικής διοίκησης. Οι ειδικές προτάσεις αποβλέπουν στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους
διοικουμένους, ενώ το έναυσμα για τη διατύπωσή τους μπορεί να
προκύψει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
Ευχαριστώ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, το οποίο διά της
με αριθ. πρωτ. 19393/30-12-2019 απόφασης με επέλεξε ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Καλώ τους ενδιαφερόμενους πολίτες να εισφέρουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους
ως προς τη βελτίωση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών. Άλλωστε η «διαδραστική» επικοινωνία μεταξύ δημοτών και «ευήκοων
ώτων» είναι αυτή που προσδίδει τον «τόνο» στη διαμόρφωση της
φυσιογνωμίας του Δήμου μας.
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Βασίλειος Δρομάζος
E-mail: sibarastatis@0177.syzefxis.gov.gr

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
7

Ένας χρόνος έργα

Ένας χρόνος σημαντικά έργα
Ποιότητα ζωής

Αγίου Γεωργίου, Παλαιό Ψυχικό

Δροσοπούλου, Φιλοθέη

Παιδικές Χαρές
Τέσσερις παιδικές χαρές, η Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό, η Δροσοπούλου στη Φιλοθέη, η Μάνθου
Μεταλληνού στο Παλαιό Ψυχικό και η Μακεδονίας στη Φιλοθέη, ανακαινίστηκαν με νέα όργανα παιχνιδιού, σύγχρονα και πρωτότυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και παιχνίδια για χρήση από άτομα με
μειωμένη κινητικότητα.
Και φυσικά τον τελευταίο χρόνο εξασφάλισαν σήμα καταλληλότητας 9 από τις 13 παιδικές χαρές του
Δήμου μας, με αποτέλεσμα πλέον όλες μας οι παιδικές χαρές να είναι πιστοποιημένες.

Μάνθου Μεταλληνού, Παλαιό Ψυχικό
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Μακεδονίας, Φιλοθέη

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

π

Πράσινο
Φροντίζουμε το Πράσινο. Καθαρίζουμε και κλαδεύουμε τα πάρκα και τις πλατείες μας,
για να τα απολαμβάνουν οι Δημότες. Φυτέψαμε 200 δέντρα και πάνω από 2.500 θάμνους.

Κολυμβητήριο Νέου Ψυχικού

Διαφύλαξη
Χρήσεων Γης
Ελήφθη ιστορική απόφαση του
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και σφραγίστηκε
το Ξενοδοχείο στο Ψυχικό.
Χαρακτηρίστηκε το Ψυχικό
ως περιοχή με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
χρήση την ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

Ανακαινίστηκαν το κολυμβητήριο και τα
αποδυτήρια στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού.
Επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα της έκδοσης
Άδειας Λειτουργίας της πισίνας και
καθαιρέθηκε ο παράνομος βατήρας.
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Ένας χρόνος έργα

Αναβάθμιση Σχολείων

Φ

ροντίζουμε και Αναβαθμίζουμε τις σχολικές μας
εγκαταστάσεις, βάφοντας κτιριακά συγκροτήματα, επιδιορθώνοντας φθορές εντός και εκτός των
σχολείων, καθώς και αναβαθμίζοντας τις αθλητικές
τους εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να πληρούν όλες τις
απαραίτητες προδιαγραφές. Παρότι η ισχύς της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης ήταν

Βάφτηκε το Λύκειο Φιλοθέης.

Στο γυμνάσιο Φιλοθέης ανακαινίστηκαν οι
αίθουσες, οι διάδρομοι και εξωτερικά, όπου
απαιτούνταν, και ανακαινίστηκε πλήρως η
λειτουργούσα βιβλιοθήκη και συμπληρώθηκε η
μόνωση πάνω από την αίθουσα εκδηλώσεων.

γνωστοποιημένη σε όλους τους Δήμους τρία χρόνια
πριν, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ήταν από τους λίγους δήμους που δεν είχε κάνει καμία σχετική ενέργεια. Η Δημοτική Αρχή κατάφερε να ανταποκριθεί σε
ελάχιστο χρόνο και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες –λόγω Covid-19–, φτιάχνοντας πέντε νέες
αίθουσες κατάλληλες να φιλοξενήσουν τα παιδιά μας.

Το 1ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού βάφτηκε και ανακαινίστηκε, όπως επίσης
ολοκληρώθηκαν οι εξωτερικές όψεις του 2ου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού, η αίθουσα
τελετών και το μικρό θέατρο, με νέα χρώματα και ιδέες.

Στο Γυμνάσιο Παλαιού Ψυχικού και στο Λύκειο Παλαιού Ψυχικού ανακαινίστηκαν
οι αίθουσες και οι χώροι των γραφείων των καθηγητών.

Αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν 20 air-conditions στα Λύκεια Εξεταστικά Κέντρα
των Πανελληνίων Εξετάσεων στα Λύκεια Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και στο Βαρβάκειο Λύκειο.
Εγκαταστάθηκαν νέα φωτοτυπικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και μεγάλος
αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών στις Σχολικές Μονάδες σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.
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Στο 2ο Νηπιαγωγείο
Ν. Ψυχικού αγοράστηκαν
και εγκαταστάθηκαν
παιχνίδια εξωτερικού
χώρου, υφασμάτινες τέντες
και σύστημα συναγερμού.

Στο 3ο & 4ο Νηπιαγωγείο
Ν. Ψυχικού κατασκευάστηκε
νέα πτέρυγα νηπιαγωγείου με 2
αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα
και χώρους υγιεινής, ενώ
έγινε ξυλουργική αναβάθμιση
στις προϋπάρχουσες αίθουσες
διδασκαλίας.

π

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Ν. Ψυχικού βάφτηκε
εξωτερικά το κτίριο,
εγκαταστάθηκε φυλάκιο
και ανανεώθηκε ο
ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Το 1ο Νηπιαγωγείο
Ν. Ψυχικού βάφτηκε
εξωτερικά, επεκτάθηκε
ο αύλειος χώρος,
δημιουργήθηκε νέα
αίθουσα διδασκαλίας,
ανακαινίστηκαν η κουζίνα
και οι ξύλινες κατασκευές
στις αίθουσες διδασκαλίας.

Το 3ο & 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ψυχικού βάφτηκε εξωτερικά,
αναβαθμίστηκε και πιστοποιήθηκε ο ανελκυστήρας, αγοράστηκε
ηλεκτρικό πιάνο.

Στο Δημοτικό Σχολείο
Παλαιού Ψυχικού
εγκαταστάθηκε φυλάκιο,
ανακαινίστηκαν
οι χώροι υγιεινής,
στεγανοποιήθηκε
η οροφή κλειστού
γυμναστηρίου και
κτιρίου του σχολείου και
εγκαταστάθηκε φωτισμός
στον αύλειο χώρο.

Στο Νηπιαγωγείο Παλαιού
Ψυχικού δημιουργήθηκε
παράρτημα νηπιαγωγείου με
μία αίθουσα διδασκαλίας,
κουζίνα και χώρους υγιεινής
πλήρως εξοπλισμένους.

Στο Νηπιαγωγείο Φιλοθέης
κατασκευάστηκε νέα αίθουσα
διδασκαλίας με πλήρη
εξοπλισμό και αγοράστηκαν
και τοποθετήθηκαν ξύλινοι
πάγκοι στον αύλειο χώρο.

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Ν. Ψυχικού βάφτηκε εσωτερικά
το κτίριο, αγοράστηκε ψυγείο,
μηχανισμός ρολών, κλιματιστικό
μηχάνημα για την αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων
και αναβαθμίστηκε το
εργαστήριο πληροφορικής.

Στο Δημοτικό Σχολείο
Φιλοθέης εγκαταστάθηκε
σύστημα συναγερμού,
επεκτάθηκε η αίθουσα
βιβλιοθήκης και εγκαταστάθηκε
φωτισμός στον αύλειο χώρο.
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Ένας χρόνος έργα

Εξυπηρέτηση Δημοτών
Πρωτοποριακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών

Μ

ε τη νέα ηλεκτρονική
πλατφόρμα που δημιούργησε ο Δήμος μας δέχεται
ηλεκτρονικές αιτήσεις και εκδίδει
ψηφιακά πιστοποιητικά, χωρίς να
είναι απαραίτητη η φυσική πα-

ρουσία των συμπολιτών μας στα
δημοτικά μας καταστήματα ή στα
ΚΕΠ. Εύκολα, γρήγορα και κυρίως
με ασφάλεια, κάθε Δημότης έχει
τη δυνατότητα να εισαχθεί στη νέα
πλατφόρμα έκδοσης ψηφιακών

1. Πιστοποιητικό Γέννησης
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
4. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
5. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
6. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Βάφτισης
7. Αντίγραφα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
8. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Εκθέσεων

πιστοποιητικών CityCertify κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet,
να αιτηθεί ηλεκτρονικά και στη
συνέχεια να παραλάβει από τον
υπολογιστή του ή το κινητό του το
πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει.

9. Β
 εβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(μη ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα)
10. Β
 εβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(ακίνητο οικόπεδο)
11. Βεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα)
12. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας
13. Αίτηση Υποβολής Αντιρρήσεων για Παράβαση ΚΟΚ

Ράμπα για αμαξίδια
Έναρξη
προγράμματος
Βιο-Αποβλήτων

Αποκαταστήσαμε την προσβασιμότητα για
ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα στο Δημαρχείο
Ψυχικού, προνοώντας για την εύρυθμη εξυπηρέτηση όλων ανεξαιρέτως των δημοτών μας.

Με στόχο τη μείωση των
απορριμμάτων τροφών
που οδηγούνται σε ταφή
και την εναλλακτική τους
χρήση ως λιπάσματος
υψηλής ποιότητας.

Δημαρχείο

ΕΛΤΑ
Δημιουργήσαμε νέο τμήμα συστημένων μικροδεμάτων για τους κατοίκους του Δήμου στο Πρακτορείο
Ψυχικού Blue Βell, ενώ διατηρήθηκε το υποκατάστημα στο Νέο Ψυχικό.
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π

Δίπλα στους κατοίκους

πενταψήφιο νούμερο
24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης
ευπαθών ομάδων

• Δίκτυο εθελοντών για άμεση βοήθεια κατοίκων
• Ενημέρωση μαθητών στα σχολεία από λοιμωξιολόγο γιατρό
• Μείωση τελών για τους καταστηματάρχες
• Δωρεάν εξέταση Covid-19 σε 450 άτομα, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό
• Συνεχείς απολυμάνσεις σε σχολεία, δημόσια κτίρια, πλατείες,
παιδικές χαρές, φρεάτια, κάδους, δρόμους

• Διαδικτυακές υπηρεσίες στον τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Πρωτοποριακή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών

Δράσεις
Και φυσικά πραγματοποιήσαμε πληθώρα δράσεων σε πολλούς
και διαφορετικούς τομείς, τόσο στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας
όσο και στο κομμάτι του πολιτισμού, προτού οι έκτακτες συνθήκες του
κορωνοϊού μάς αναγκάσουν να τις μεταφέρουμε σε ηλεκτρονική μορφή.
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ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παιδική χαρά Μακεδονίας
Ένας Πρότυπος Φυσικός Παιδότοπος στη Φιλοθέη

Α

υτόν τον Σεπτέμβρη άνοιξε τις πόρτες του και
υποδέχτηκε μικρούς και μεγάλους ο μοναδικός, παραμυθένιος, φυσικός παιδότοπος του
Δήμου μας, η παιδική χαρά Μακεδονίας. Μια οικολογική παιδική χαρά, που προσφέρει άπειρες δυνατότητες για ελεύθερο, δημιουργικό παιχνίδι σε παιδιά
από βρεφική έως και εφηβική ηλικία. Ανισόπεδες διαδρομές, παιχνίδια με πύργους και νερό, καθώς και
κιόσκια εναρμονισμένα με το καταπράσινο φυσικό
τοπίο της περιοχής κάνουν την παιδική χαρά Μακεδονίας μια μοναδική εξόρμηση για όλη την οικογένεια και ένα σπάνιο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα
που ξεφεύγει από τα συμβατικά πρότυπα των ελληνικών παιδικών χαρών.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους αρχιτέκτονες
Αντώνη Κρασσά και Δήμητρα Μπουγά, ενώ, λόγω
του αναγλύφου που δυσχεραίνει την προσβασιμότητα, επιλέχθηκε η προσέγγιση του Richter για τα
ΑμεΑ. Με τις άοκνες προσπάθειες του Δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη και τη συνεχή παρουσία του κατά τη
διάρκεια των εργασιών, η παιδική χαρά Μακεδονίας
ολοκληρώθηκε σε διάστημα έξι μηνών και αποτελεί
πλέον τον μεγαλύτερο χώρο φυσικής αναψυχής του
Δήμου μας.
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«Όλος ο σχεδιασμός της έχει στόχο η παιδική χαρά Μακεδονίας να αποτελέσει έναν ασφαλή χώρο, όπου τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, έναν
χώρο υψηλής παιδαγωγικής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες παιδιών και εφήβων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης.
Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα 35, Φιλοθέη
Ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 και 17.30-21.00

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

π

Ένα στοιχείο που κάνει την παιδική χαρά ακόμα
πιο ξεχωριστή είναι η εναρμόνιση με το πλούσιο
φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά φυσικά υλικά και διατηρήθηκε το ιδιαίτερο
ανάγλυφό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
διπλή τσουλήθρα, που εκμεταλλεύεται την υψομετρική διαφορά του χώρου, ενώ τα μεγάλα όργανα
έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τον προσανατολισμό του ήλιου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όσο περισσότερες ώρες της ημέρας γίνεται.
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KOINΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δωρεάν συμβουλευτικές ιατρικές
υπηρεσίες στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού
Εθελοντές ιατροί παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες αποκλειστικά
στους κατοίκους και δημότες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 2020-2021
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, 08:00-16:00
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ 09:00-15:00 ΤΗΝ κα ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6773484

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-16:00)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΑ ΦΕΝΙΑ (ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00-15:00)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΡΙΤΗ 10:30-12:00)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 15:45-16:00)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 12:30-14:30)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-11:00)
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑ-ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΒΕΡΑ (ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-13:00)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-11:00)
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΝΤΑ (ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00-14:00)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-11:00)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΙΝΑ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΩΝ) ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΟΎ ΚΑΛΛΆΡΗ 13, ΨΥΧΙΚΌ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 2020-2021
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, 08:00-16:00
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ 09:00-15:00 ΤΗΝ Κα ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΤΗΛ. 210-6744122

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-16:00)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00-09:00)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ 08:30-10:30)
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΟΒΑ ΟΛΓΑ (ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:00)
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΜΠΟΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΥΠΡΑΞΙΑ (ΠΕΜΠΤΗ 09:30-11:00)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ 11:30-13:00)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΡΙΤΗ 12:30-13:30)
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-11:30)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30-15:30)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-11:00)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-11:00)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΤΣΈΤΗ 51, ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΌ
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π

Πρόγραμμα Καθαριότητας
ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από όλους τους δρόμους.
Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή από κεντρικά σημεία του
Προαστίου και αγορές, πλατείες, πάρκα, σχολεία.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τρεις φορές την εβδομάδα από όλους τους μπλε κάδους.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δύο φορές την εβδομάδα από κάθε δρόμο.

ΨΥΧΙΚΟ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τρεις φορές την εβδομάδα από όλους τους δρόμους.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Καθημερινά από όλους τους δρόμους.
Κάθε Σάββατο γίνεται αποκομιδή
από όλους τους μπλε κάδους.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δύο φορές την εβδομάδα από κάθε δρόμο.

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Καθημερινά από όλους τους δρόμους.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Καθημερινά από όλους τους δρόμους.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΙΚΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Καθημερινά από όλους τους δρόμους.

Για έκτακτες περιπτώσεις αποκομιδής ογκωδών και φυτικών απορριμμάτων μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: Φιλοθέη 210-6812987,
Π. Ψυχικό 210-6775941, Ν. Ψυχικό 210-6776043.
Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η ρίψη µπαζών ή άλλων ογκωδών αντικειµένων στους κάδους απορριµµάτων, καθώς και στα πεζοδρόμια.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Λογω Covid 19 όλες οι υπηρεσίες του δήμου εξυπηρετούν μόνο κατόπιν ραντεβου.
Δημαρχείο:
Γραφείο Δημάρχου 213-2014705, Έσοδα, Ταμείο, Δημοτολόγιο 213-2014700, Ληξιαρχείο Ψυχικού 213-2014702
Νέο Ψυχικό:
Τεχνική Υπηρεσία 213-2014623, Πρόνοια 213-2014650, Ληξιαρχείο Ν. Ψυχικού 213-2014601
Φιλοθέη:
Καθαριότητα – Πράσινο 213-2014555, Ληξιαρχείο Φιλοθέης 213-2014510
ΕΛΤΑ Blue Bell: 210-6747109
Δημοτική Αστυνομία: 213-2014798
ΚΕΠ
Π. Ψυχικού 210-6753466
Ν. Ψυχικού 213-2055900
Φιλοθέης 210-6897117

1531Ο

24ωρη Γραμμή Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων
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KOINΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομάδες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Ο

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και η Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, διοργανώνουν ομάδες
ψυχολογικής υποστήριξης.
Η Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και
Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας ιδρύθηκε το 1983
από τον παιδοψυχίατρο – ψυχαναλυτή κ. Ματθαίο
Γιωσαφάτ και έχει πρόεδρο τον ψυχίατρο-ψυχαναλυτή Παντελή Παπαδόπουλο. Όλα αυτά τα
χρόνια, η εταιρεία συνεργάζεται με διάφορους
κρατικούς φορείς και έχει επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο πάνω στην ομαδική και οικογενειακή θεραπεία.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας και λόγω
της δύσκολης εποχής που διανύουμε, η ΕΕΑΟ &
ΟΨ παρέχει εθελοντική ψυχολογική υποστήριξη

σε οικογένειες ή μικρές ομάδες ατόμων που ανήκουν στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, γεγονός που
θα αποτελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα στήριξης
της ελληνικής οικογένειας και κατ’ επέκταση της
κοινωνίας.
Οι συναντήσεις / συνεδρίες θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί 10.00-11.30 και κάθε Τρίτη
απόγευμα 18.00-19.30 διά ζώσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, Δρόση 2 και Δροσίνη,
Παλαιό Ψυχικό, είτε εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, από αποφοίτους της
σχολής μας που έχουν ολοκληρώσει την 5ετή εκπαίδευσή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού και Παιδείας στο 213-2014601, 681 και στο pronoia@0177.
syzefxis.gov.gr

θα ακολουθηθούν πιστά όλα τα μέτρα προστασίας
βάσει των επίσημων οδηγιών του ΕΟΔΥ
18

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

Βήμα Δημοτών

π

Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργικές σας σκέψεις,
στείλτε την επιστολή σας στο psychiko@otenet.gr

Σεβασμός στον δημόσιο χώρο
Πρόκειται για το μεγάλο ζητούμενο και στον Δήμο μας.
Περπατώντας στα προάστιά μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν γωνιές στα πάρκα
και στις πλατείες μας που οι ίδιοι έχουμε
μετατρέψει σε χωματερές φυτικών και
συχνά και ογκωδών απορριμμάτων. Αυτό
συμβαίνει χαρακτηριστικά στο Άλσος Βλαχοπούλου, στο Άλσος Μεσολογγίου στο
Ψυχικό και στις νησίδες της Αγίας Φιλοθέης, της Ελευθ. Βενιζέλου ψηλά και της
οδού Δοϊράνης, στην όχθη του Ποδονίφτη
κατά μήκος της οδού Ναρκίσσου, στη Φιλοθέη, και αλλού...
Εκεί οι καλοπληρωμένοι κηπουροί μας
εναποθέτουν χύδην γκαζόν, φύλλα, πευκοβελόνες, αλλά και κλαδέματα από τους

κήπους μας, στα οποία οι οικιακοί μας βοηθοί συχνά προσθέτουν και ογκώδη απορρίμματα! Μετά εμείς οι ίδιοι παραπονούμεθα για την κατάντια του Δήμου μας! Πώς
είναι δυνατόν να μην ασκούμε στοιχειώδη
εποπτεία στους κηπουρούς και στους οικιακούς βοηθούς μας; Ντρεπόμαστε, άραγε,
όταν βλέπουμε τα άχρηστα της αποθήκης
μας στις γωνιές των πάρκων μας;
Ο Δήμος κάνει μεγάλη προσπάθεια για να
κρατάει καθαρό τον δημόσιο χώρο. Στα
σημεία των πάρκων μας ωστόσο, όπου
μαζεύει η αρπάγη τα φυτικά απορρίμματα,
δημιουργούνται κρατήρες... μια που κάθε
φορά παίρνει μαζί της και λίγο χώμα... και

τα πάρκα έχουν καταστραφεί. Οφείλουμε
όλοι τα φύλλα και τα κλαδιά να είναι πάντα σε σακούλες, και τα κλαδιά να είναι
τεμαχισμένα ώστε να χωρούν σε αυτές.
Μόνο κορμοί και χοντρά κλαδιά μπορούν
να είναι χωρίς σακούλες. Επίσης, οφείλουμε να τα τοποθετούμε στο πεζοδρόμιό μας
και ποτέ μέσα στα πάρκα και στις πλατείες
του Δήμου μας. Στηρίζουμε τη συνεργασία
Δήμου και κατοίκων για ένα πιο καθαρό
προάστιο.
Με εκτίμηση
Αμαλία Βαρότση-Ραγκούση
Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού
Ομίλου Ψυχικού

Ένα Παλιό, ολοκαίνουργιο προάστιο!!!
Ζω στο Παλιό Ψυχικό.
Εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου, εδώ μεγάλωσα κι... εγώ. Ανάμεσα σε πεύκα, κήπους, λουλούδια, μυρωδάτους δρόμους
και ωραίες πλατείες. Με παλιά αρχοντικά
που διηγούνται ξεχωριστές ιστορίες, για
καιρούς δύσκολους ή χαρούμενους, που
όλους τώρα όμως τους νοσταλγούμε.
Με κατοίκους ευγενείς και χαμογελαστούς, που σε κάνουν να ξεχνάς ότι ζεις
πλάι στη μεγαλούπολη, που γνωρίζουμε
τους γείτονες, τους εμπόρους, τα μαγαζιά
και τα καφέ, σαν τα «δικά μας» μέρη. Ζω
και κινούμαι στους ίδιους δρόμους πάνω
από τριάντα χρόνια.

Στους τόσο παλιούς και συνάμα τόσο ολοκαίνουργιους. Με την ίδια αρχοντιά, καλοδιατηρημένη, αναβαθμισμένη, λαμπερή κι αγέρωχη! Με μοναδικούς χώρους
πολιτισμού και παιδείας. Με μοναδικούς
χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας των
παιδιών.
Με μοναδική μέριμνα για τους κατοίκους
του Δήμου μας. Και με Δημοτική Αρχή που
αγωνιά και αγωνίζεται για όλα αυτά. Στη
δύσκολη, αναπάντεχα άγνωστη περίοδο
που διανύουμε, ο ρυθμός της ζωής της
πόλης μας δεν σταμάτησε ούτε για μία
στιγμή. Η πόλη φροντίζεται, στολίζεται,
ομορφαίνει κάθε μέρα και πιο πολύ. Οι

χώροι της είναι φροντισμένοι, έτοιμοι για
τις ήρεμες μέρες που έρχονται. Οι πλατείες και οι δρόμοι φωτεινοί και στολισμένοι.
Οι παιδικές χαρές ανανεωμένες, πραγματικές παιδικές χαρές. Οι αθλητικοί χώροι
πεντακάθαροι, οι κοινωνικές δομές σε
εγρήγορση. Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι του Δήμου βρίσκονται σε ετοιμότητα,
κάθε στιγμή, για να λύνουν καθημερινά
προβλήματα. Μπράβο τους. Έρχεται ένας
μικρός χειμώνας, αλλά η άνοιξη θα μας
βρει πανέτοιμους. Ας είμαστε αισιόδοξοι.
Σε ένα Παλιό, ολοκαίνουργιο προάστιο.
Βάντα Αποσκίτη, Δικηγόρος

Μορφωτική Λέσχη
Εξήντα χρόνια πολιτιστικής προσφοράς.
Αυτή είναι η Μορφωτική και Πολιτιστική
Λέσχη Φιλοθέης. Ένας κοιτώνας γνώσης
και ψυχαγωγίας με επίκεντρο τον Άνθρωπο, την ανθρώπινη επαφή και ψυχαγωγία,
την επιμόρφωση και την υψηλή αισθητική. Θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και
μέσα από αυτή τη στήλη θα προβάλω το
έργο της.
Μουσεία, συναυλίες, θέατρα, ομιλίες, ταξίδια, εκδρομές. Όλα αυτά ενώθηκαν και
προσέφεραν στα μέλη της και γενικά
στους συμμετέχοντες ένα πολιτισμικό γίγνεσθαι συνεχώς εξελισσόμενο. Ξεκίνησε
60 χρόνια πριν, από μια μικρή ομάδα κατοίκων που θέλησαν να προσφέρουν στον
χώρο τη θαλπωρή της γειτονιάς. Αναπτύχτηκε. Σήμερα αριθμεί περίπου 300 μέλη
με συνεχείς εγγραφές και συνεχίζει την
ιστορική διαδρομή μες στον χρόνο, προ-

σφέροντας επιμόρφωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία και, πάνω από όλα, ουσιαστική,
ανθρώπινη επαφή. Στις δύσκολες σημερινές στιγμές που ζούμε, ανεστάλησαν
βέβαια οι εκδηλώσεις της, αλλά όλο αυτό
το διάστημα του αποκλεισμού προσπάθησε να είναι κοντά στα μέλη της και τα
συντρόφευσε με μικρά, όμορφα λογοτεχνικά κείμενα, δίνοντας κουράγιο και παροτρύνοντας για υπομονή.
Στην εποχή του lockdown, συνεισέφερε
στο πολιτιστικό ημερολόγιο που είχε δημιουργήσει ο Δήμος για συμπαράσταση
στους δημότες του, αναρτήσεις με θεατρικά έργα, μπαλέτα, συναυλίες. Επίσης
συνεργάστηκε με τον πολιτιστικό τομέα
της Δημοτικής Αρχής, δημοσιοποιώντας
την υπέροχη βραδιά με την Καραμπέτη
και τον Μητσιά, την οποία είχε διοργανώσει ο Δήμος στον κινηματογράφο. Φυσικά

η συνεργασία με τον Δήμο θα συνεχιστεί,
σε καλύτερες μέρες.
Τελευταία θα αναφερθώ στις εκδηλώσεις που δειλά δειλά διοργανώσαμε.
Μια τριήμερη εκδρομή σε αρχαιολογικό
χώρο και μια επίσκεψη σε μουσείο. Η
συμμετοχή ήταν πάνω από κάθε προσδοκία και μας έδωσε το έναυσμα να
προσηλώσουμε τη σκέψη μας σε έναν
φωτεινό ορίζοντα, γεμάτο γνώση, θέαμα,
εμπειρίες. Η Μορφωτική Λέσχη, μέσα
στις αντίξοες σημερινές συνθήκες, θα
συνεχίσει το έργο της, με φροντίδα και
προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα,
εκπληρώνοντας τις προσδοκίες των φίλων της. Διότι η ζωή συνεχίζεται.
Λένα Δρομάζου
Πρόεδρος της Μορφωτικής
και Πολιτιστικής Λέσχης Φιλοθέης
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ

Όλες οι αναγραφόμενες δράσεις υπόκεινται
σε αλλαγές, σύμφωνα με τα ανά περίοδο ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας απέναντι στον COVID 19.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΦΙλοθέης ΨυΗ
χικού ΔΗ.Κ.E.ΦΙ.Ψ. αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο στην υπηρεσία των Δημοτών μας, προσφέρο-

ντας μια πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων που
απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Τα μαθήματα αυτά
καλύπτουν μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων, όπως μουσική ζωγραφική, γυμναστική, Pilates, εκμάθηση Η/Υ,
κινητών/tablet, καθώς και δημιουργικά εργαστήρια.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
www.dikefips.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΦΑ

Ζωγραφική ενηλίκων
Δευτέρα: 18.00-20.00
Παρασκευή: 10.00-12.00
Mηνιαίο κόστος 30€ για δημότες-κατοίκους,
50€ για μη δημότες*

Zωγραφική ενηλίκων
Τρίτη: 18.30-20.30
Mηνιαίο κόστος 30€ για δημότες-κατοίκους,
50€ για μη δημότες*
Ζωγραφική παιδιών-εφήβων
Τετάρτη:
17.00-19.00 (Νηπιακό 4-6 ετών)

Ζωγραφική παιδιών-εφήβων
Σάββατο: 10.00-11.30 Α΄ τμ. (Α΄, Β΄, Γ΄)
Σάββατο: 11.30-13.00 Β΄ τμ. (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)
Σάββατο: 13.00-14.30 Γ΄ τμ. (Γυμνάσιο-Λύκειο)
Mηνιαίο κόστος 20€ για δημότες-κατοίκους,
30€ για μη δημότες*

19.00-21.00 (Γυμνάσιο-Λύκειο)
Παρασκευή:

16.30-18.30 (Α΄, Β΄, Γ΄)
18.30-20.30 (Α΄, Β΄, Γ΄)

Σάββατο:

09.30-11.30 (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

		
13.00-15.00 ( Α΄, Β΄, Γ΄)
Mηνιαίο κόστος 20€ για δημότες-κατοίκους,
30€ για μη δημότες*

ΚΤΙΡΙΟ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Πρόγραμμα εκμάθησης και πρακτικής εξάσκησης
ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών, tablet.
Καθημερινά, ωριαία ατομικά μαθήματα
από 10.00 έως 18.30.
Mηνιαίο κόστος 30€ για δημότες-κατοίκους,
50€ για μη δημότες*

Zωγραφική για νήπια και γονείς
Σάββατο 11.30-13.00 (Προνηπιακό 3,5-5 ετών )
Mηνιαίο κόστος 20€ για δημότες-κατοίκους,
30€ για μη δημότες*

ΣΤΊΒΟΣ (ΑΟΦ)
Κίνηση και Ευεξία: Pilates – Barre à Terre

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09.30-12.00

PILATES

PILATES

PILATES

PILATES

PILATES

18.30-19.30

PILATES
PILATES

19:00-20.00
19.30-20.30

PILATES

PILATES

PILATES
PILATES

Mηνιαίο κόστος 25 ή 30€ (για 2 ή 3 φορές αντίστοιχα την εβδομάδα για δημότες-κατοίκους, 35€ ή 40€ (για 2 ή 3 φορές αντίστοιχα την
εβδομάδα) για μη δημότες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του στίβου, λόγω Covid-19.
*Σε περίπτωση εγγραφής ενός δεύτερου οικογενειακού μέλους, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 10%, ενώ, εάν το ίδιο άτομο εγγραφεί
σε παραπάνω από ένα τμήμα, λαμβάνει την αντίστοιχη έκπτωση. Ισχύει για όλα τα μαθήματα πλην του PILATES.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ: Διεύθυνση: Καλλιγά 74, Φιλοθέη, τηλ. 210-6839 882.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτ. & Πέμ. 09.00-12.00. Δευτ. & Τετ. 16.30-20.00, Σάβ. 09.00-13.00.

ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.: Διεύθυνση: Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη, τηλ. 210-6822217. Ώρες επικοινωνίας: Δευτ.-Παρ.: 09.00-16.00
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΦΑ: Διεύθυνση: Κοκκώνη 15, Ψυχικό, τηλ. 210-6717097. Ώρες επικοινωνίας: Δευτ., Τρ.-Παρ.: 12.00-15.30
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.: Παυλίνα Πανταζή
Τηλέφωνο: 210-6822 217, Site: dikefips.gr, Email: info@dikefips.gr
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

π

Δημοτική Βιβλιοθήκη: Λέσχη Ανάγνωσης / The English Book
Club, παιδική λέσχη ανάγνωσης «Μικροί Βιβλιοφάγοι»
Διεύθυνση: Στρ. Καλλάρη 13, Ψυχικό, τηλέφωνο: 210-6724307.

Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης − Προστασίας,
Ο
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
(ΟΚΑΠΑ) έχει σκοπό την εφαρμογή και την υλοποίηση προ-

γραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής για την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους, του Δήμου, καθώς
και τη δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής,
πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας στον Δήμο.
Γήπεδα ΤΕΝΙΣ οδού Καλαβρύτων, στο Νέο Ψυχικό
Τμήματα εκμάθησης παιδιών, Τμήματα εκμάθησης ενηλίκων,
Τμήματα για το κοινό. Τηλέφωνο: 6974-896583.

Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού
Εγκαταστάσεις μπάσκετ, κολυμβητήριο, στεγασμένος πολυχώρος, Ρυθμική Γυμναστική, Τμήματα εκμάθησης παιδιών,
Ενόργανη Γυμναστική, Τμήματα εκμάθησης παιδιών, Γιόγκα,
Τμήματα ενηλίκων, Κολύμβηση, Τμήματα εκμάθησης κολύμβησης παιδιών, Τμήματα υδρογυμναστικής (Aqua Aerobic), Προγράμματα ελεύθερης κολύμβησης για το κοινό, Τμήματα προετοιμασίας κολύμβησης για ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικές Σχολές.
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας, Νέο Ψυχικό,
τηλέφωνο: 210-6728043.
Δημοτικό γυμναστήριο Φιλοθέης «Στέλιος Κυριακίδης»
Το Δημοτικό Γυμναστήριο διαθέτει, διαπιστευμένα από τον
ΣΕΓΑΣ, στίβο, γήπεδα και εγκαταστάσεις γυμναστικής και
προπόνησης αθλητών με τα πιο σύγχρονα όργανα. Είναι στη
διάθεση εγγεγραμμένων μελών, καθώς και σε αθλητικούς
συλλόγους, σχολεία της περιοχής, ομάδες αθλητών, αλλά και
σε μεμονωμένα άτομα για ατομική ή ομαδική προπόνηση κατόπιν προκαθορισμένου προγράμματος.
Διεύθυνση: Π. Καλλιγά 77, Φιλοθέη, τηλέφωνα: 210-6812406,
210-6812450.

Covid-19 / e-OKAPA

ΠαίΖΩ στο ΠΡΟΑΣΤΙΟ μου
Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ξεκίνησε το νέο του πρόγραμμα
για παιδιά από 4 ετών. Με εργαστήρια θεάτρου, εικαστικών,
μαγειρικής και παραστάσεις που στόχο έχουν να εισαγάγουν
τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της τέχνης με όχημα αυτό που
τα παιδιά αγαπούν περισσότερο: το παιχνίδι. ΘΕΑΤΡΟ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται
στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού, στην παιδική χαρά Μακεδονίας και στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο site: okapa.gr
Δημοτικό Ωδείο
Τμήματα Μουσικής Προπαιδείας για παιδιά, Τμήματα για
Πτυχία και Διπλώματα σχεδόν σε όλους τους τομείς της μουσικής θεωρίας και πράξης, Τμήματα προετοιμασίας – υποστήριξης για την απόκτηση τίτλων σπουδών, Τμήμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων.
Διεύθυνση: Ευρώτα 12, Νέο Ψυχικό, τηλέφωνο: 210-6752 550,
e-mail: dim-odeio@okapa.gr
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου
Στον πολιτιστικό αυτόν πολυχώρο πραγματοποιούνται πρόβες
των θεατρικών ομάδων της περιοχής, μαθήματα παραδοσιακών χωρών από το Λύκειο των Ελληνίδων, συνεδριάσεις συλλόγων όπως Σοροπτιμιστικού, Διαλεκτικού κ.ά., ενώ στεγάζει
τις θεατρικές παραστάσεις και τα εργαστήρια για παιδιά. Ο
χώρος είναι διαθέσιμος για να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει
κάθε είδους πολιτιστική δράση για ενήλικες και παιδιά.
Διεύθυνση: Δρόση και Δροσίνη 1, Ψυχικό, τηλέφωνο: 210-6745135.

e-gymnastics

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε το κλείσιμο των σχολείων και των δομών του Δήμου, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας και πρόληψης από τον κορωνοϊό, ο ΟΚΑΠΑ αμέσως προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις και καινοτόμησε. Φρόντισε να
συνεχίσει τις δράσεις του μέσω διαδικτύου, ώστε να επικοινωνεί
και να στηρίζει καθημερινά τους κατοίκους και δημότες σε αυτή
τη δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδο του lockdown. Έτσι, ο ΟΚΑΠΑ παρέμεινε κυριολεκτικά σε κατάσταση on-line. Η πρόσβαση
στις διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε μέσω δύο
ειδικά διαμορφωμένων forum στο facebook:
• Forum Πολιτιστικών δραστηριοτήτων OΚΑΠΑ.
• Forum Αθλητικών δραστηριοτήτων ΟΚΑΠΑ

Η Βιβλιοθήκη... αλλιώς!!

Let’s Ride – Ποδηλατώντας με Ασφάλεια
Ο ΟΚΑΠΑ οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα
πρωτοποριακό πρόγραμμα εκμάθησης αστικής ποδηλασίας
και κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά από 8 έως 17 ετών,
το οποίο έχει λάβει διεθνή αναγνώριση. Αποτελείται από μια
σειρά μαθημάτων προσαρμοσμένων ανάλογα με το επίπεδο του εκπαιδευομένου και καλύπτει θέματα σχετικά με την
ασφάλεια κατά την ποδηλασία στον δρόμο.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο site: okapa.gr

Πραγματοποιήθηκαν 42 εκπομπές με αφηγήσεις για μεγάλους και
παιδιά, με πάνω από 18.300 προβολές. Όλες οι αφηγήσεις παραμένουν διαθέσιμες και μαγνητοσκοπημένες στο Forum Πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στο facebook. Ήταν πολύ μεγάλη η χαρά μας που
μας επέλεξαν ως μία από τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες
της Ελλάδας που ξεχώρισαν για τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας (fb Life in Quarantine, #LibraryFromHome).

Πραγματοποιήσαμε 28 ζωντανές εκπομπές γυμναστικής για όλες
τις ηλικίες, με 22.624 προβολές και περίπου 23 ώρες άσκησης.

Πινακοθήκη «on-line»

Πραγματοποιήσαμε διαδικτυακές περιηγήσεις στην Τέχνη, ζωντανή περιήγηση στις εκθέσεις της Πινακοθήκης μας που ήταν
σε εξέλιξη και Ηλεκτρονικά παζλ, με θέμα πίνακες ζωγραφικής
που μας πρότεινε η Πινακοθήκη Λέφα.

Τηλεδιασκέψεις του Δημοτικού Ωδείου

Δημιουργήσαμε «ψηφιακές τάξεις», με σκοπό τη συνέχιση
του εκπαιδευτικού έργου του Ωδείου μας.

Τηλεδιασκέψεις Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Πραγματοποιήσαμε τηλεδιασκέψεις σε εβδομαδιαία βάση
και επίσης προωθήσαμε στους γονείς ειδικά μελετημένο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό, δημιουργώντας μια αμφίδρομη και ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία.

«ΔΡΩ στο Προάστιό μου»

Καταξιωμένοι συμπολίτες μας παρουσίασαν και ανέλυσαν επίκαιρα θέματα που απασχολούν όλους μας, αλλά και σκέψεις, απόψεις, εμπειρίες της ιδιαίτερης κατάστασης που όλοι βιώνουμε.

Πρόεδρος ΟΚΑΠΑ: Σοφία Βυθούλκα
Τηλέφωνα: 210-6834550, 210-6834448, Site: okapa.gr, Email: okapa@okapa.gr
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ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

και αναιτιολόγητα χρήσεις γης μη συμβατές
με το πολεοδομικό καθεστώς του Ψυχικού.
Δυστυχώς, σε αυτή τη συνεδρίαση ο Δήμος
μας δεν παραστάθηκε με Δικηγόρο γνώστη
του αντικειμένου ούτε με κάποιο πρόσωπο
από τη Διοίκηση. Παρέστη μόνο η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία δεν
κατάφερε να πάρει αναβολή. Έτσι προχώρησε η συζήτηση χωρίς να ακουστούν οι
απόψεις του Δήμου και χωρίς να ζητηθεί
προθεσμία για κατάθεση υπομνήματος,
ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, με
αποτέλεσμα τη δυσμενή για τον Δήμο μας
απόφαση.

Παντελής Ξυριδάκης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
Συμμαχία Πολιτών
π. Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού
Τηλέφωνο: 211-4170095,
Email: symmaxiapoliton2019@gmail.com

Τ

ον τελευταίο καιρό προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα για
τον Δήμο μας, καθώς, με απόφαση
του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Δασικών Αμφισβητήσεων (27/7/20), επιτρέπεται
η μετατροπή του Ο.Τ. 145 Ψυχικού,
όπου βρίσκεται το Άλσος Αμαδρυάδων, από κοινόχρηστο χώρο σε οικοδομήσιμο, ορίζοντας έτσι αυθαίρετα

Για την ιστορία, αναφέρω ότι: α) Από το
1936, που εντάχθηκε στο ρυμοτομικό σχέδιο, το Ο.Τ. 145, ως εμπίπτον στο Άλσος
Αμαδρυάδων, και το 1990, που με απόφαση
Νομάρχη τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό
σχέδιο του Ψυχικού, το Ο.Τ. 145 χαρακτηρίστηκε κοινόχρηστος χώρος. Έκτοτε το
Άλσος Αμαδρυάδων αποτελεί έναν αυτοτελή και ολοκληρωμένο κοινόχρηστο χώρο
πρασίνου και πνεύμονα ζωής του Ψυχικού.  
β) Το 2008, ο Δήμος Ψυχικού υπέβαλε
δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους
προβλεπόμενους από το ρυμοτομικό σχέδιο κοινόχρηστους χώρους, επομένως και
το Ο.Τ. 145.  Η δήλωση του Δήμου Ψυχικού
έγινε δεκτή και έτσι κύριος του τμήματος
του Ο.Τ. 145 αναγράφηκε ο Δήμος. Από τότε
το Ελληνικό Δημόσιο δεν διεκδίκησε ποτέ
το τμήμα αυτό ούτε υπέβαλε δήλωση ιδιο-

Νίκος Κανελλάκης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών
Τηλέφωνο: 6936724560
Email: endipol2019@gmail.com

Η

πόλη μας είναι φτωχότερη από
σήμερα, καθώς έφυγε από τη
ζωή ο μακροβιότερος Δήμαρχος του
Νέου Ψυχικού, ο Θάνος Βεζυργιάννης. Ήταν ο άνθρωπος που αναμόρφωσε το Νέο Ψυχικό, που του έδωσε
ταυτότητα και χαρακτήρα. Τα μεγάλα
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έργα υποδομής (δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, Βαλιάδης, Αθλητικό
Κέντρο, οικολογικό πάρκo κ.λπ.),
οι πρωτοπόρες περιβαλλοντικές
δράσεις, οι αγώνες για την προστασία και την επέκταση του οικιστικού χαρακτήρα του προαστίου
μας, η υποδειγματική καθαριότητα (Βραβείο καθαρότερης πόλης
στην Ευρώπη) έχουν συνδεθεί με
το όνομά του, τοποθετώντας τον
στη συνείδηση όλων μας ως τον
καλύτερο Δήμαρχο.
Συνέχισε να προσφέρει και μετά
το πέρας της πολυετούς (16 έτη)
θητείας του από το νευραλγικό
πόστο του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Εσωτερικών. Και εκεί
ήταν πρωτοπόρος. Η Αυτοδιοίκηση του χρωστάει πολλά. Ειλικρινή
συλλυπητήρια στην οικογένεια και
στους οικείους του.

κτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Αυτό το
έκανε η ΚΕΚΡΩΨ Α.Ε., η οποία διεκδικεί το
εν λόγω τμήμα του ΟΤ. 145 επί σειρά ετών
χωρίς αποτέλεσμα, χάρη στους μακρόχρονους αγώνες του Δήμου στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, στις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά
και στην εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων από εξειδικευμένο Δικηγόρο και Τοπογράφο.
Για άλλη μία φορά ο Δήμος καλείται να
υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Για άλλη
μία φορά η Δημοτική Παράταξη «Συμμαχία
Πολιτών» θα κάνει το καθήκον της απέναντι στους Δημότες και κατοίκους Φιλοθέης-Ψυχικού και θα σταθεί στο πλευρό της
σημερινής Διοίκησης, συνδράμοντας με τις
γνώσεις της και την εικοσάχρονη εμπειρία
της, ώστε, όπως επιτύχαμε να διατηρήσουμε μέχρι σήμερα, να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του συγκεκριμένου
τμήματος του Ο.Τ. 145 και να μην επιβληθούν ασύμβατες χρήσεις με το πολεοδομικό καθεστώς του Ψυχικού.

Η Δημοτική μας παράταξη θα καταθέσει έγγραφη πρόταση στο
Δημοτικό Συμβούλιο για μετονομασία του Αθλητικού Κέντρου του
Νέου Ψυχικού σε Αθλητικό Κέντρο «ΘΑΝΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ».
Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής για
την τεράστια προσφορά του.

ΦΙΛΟΖΩΙΑ

Σκέφτεστε να πάρετε σκύλο;

Αγαπάμε τα ζώα!
Φροντίζουμε την
Καθαριότητα
Τα 15 σημεία
όπου μπορείτε
να βρείτε το ειδικό
«φτυαράκι» που
διατίθεται από τον
Δήμο μας στις
οικογένειες των
μικρών μας φίλων:

Ελάτε να γνωρίσετε τα υπέροχα πρώην αδέσποτα
του Δήμου, που φιλοξενούνται προσωρινά και
ανυπομονούν να αποκτήσουν τη δική τους οικογένεια!
www.zofipsy.com www.facebook/zofipsy info@zofipsy.com

ΦΙΛΟΘΕΗ
• Αγίας Φιλοθέης και
Γράμμου Βίτσι
• Σινεμά Φιλοθέης,
πεζόδρομος
• Άλσος Εθνικής
Τραπέζης
• ΚΕΠ Φιλοθέης
ΨΥΧΙΚΟ
• ΕΛΤΑ Α΄ Πλατείας

Εβίτα,
2½ ετών

Μπάντυ,
6 μηνών

Ίφι,
2½ ετών

• Νέα Αγορά Ψυχικού
• Άλσος Ψυχικού
• Πολιτιστικό Κέντρο
Μπενετάτου
• Παλαιά Αγορά
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
• Πλ. Αγίου Γεωργίου
• Πλ. Ελευθερίας

Σοκς,
3 ετών

Τζαβ,
3 ετών

• Πάρκο Μήφου, Ρήγα
Φεραίου
• Πλ. Αγίας Σοφίας,
Φάρος
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ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

www.philothei-psychiko.gov.gr

