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Από την πρώτη μέρα στη διοίκηση του Δήμου μας 
στόχος μας είναι η αναβάθμιση του Δήμου Φι-
λοθέης/Ψυχικού σε κάθε τομέα. Προτεραιότητα 
σε αυτή την προσπάθεια είχε η εκπαίδευση των 

παιδιών μας. Για αυτό και εργαστήκαμε σκληρά για να 
βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη σχολική τους εμπει-
ρία. Το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών του Δήμου μας 
στις πανελλαδικές εξετάσεις ανέρχεται στο 90%. Είναι 
το υψηλότερο στη χώρα. Αλλά είναι και ένα κίνητρο για 
εμάς, ώστε να βάζουμε τον πήχη διαρκώς ψηλότερα. 
 
Ο Δήμος μας επένδυσε πάνω από 2.000.000 ευρώ για 
να γίνουν τα σχολεία μας πιο σύγχρονα, πιο φωτεινά και 
πιο ασφαλή.

• Ανακαινίσαμε ή δημιουργήσαμε επιπλέον αίθουσες δι-
δασκαλίας, πολλαπλών χρήσεων και γραφεία καθηγητών.

• Εξοπλίσαμε τα σχολεία μας με σύγχρονο τεχνολογικό υλι-
κό, διαδραστικούς πίνακες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

• Περάσαμε οπτικές ίνες για πιο γρήγορη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.

• Προχωρήσαμε σε βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων και αποκαταστήσαμε ζημιές που υπήρχαν.

Καλό Φθινόπωρο!
• Αναβαθμίσαμε τους χώρους άθλησης, τις τουαλέτες 
και τις βρύσες στα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα. 

• Ενισχύσαμε το φωτισμό σε όλα τα σχολεία, καθιστώ-
ντας τα ασφαλή όλο το 24ωρο. 

Καθημερινά 5.000 μαθητές του Δήμου μας πηγαίνουν 
σε δημόσια σχολεία πρότυπα για τα ελληνικά δεδο-
μένα. 

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας ξεκινάει πάνω απ’ 
όλα από τα παιδιά μας.

Επίσης, η Παιδική Χαρά στην Πλατεία Ελευθερίας Νέου 
Ψυχικού είναι ένα στολίδι που μαζί με το γλυπτό «Πρό-
σφυγας – Η Γυναίκα της Σμύρνης» στην Πλατεία Αγίου 
Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό αποτελούν σημεία αναφοράς 
του Δήμου μας.

Και με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται καθημερινά η 
ποιότητα ζωής των κατοίκων του Προαστίου μας.

Δημήτρης Γαλάνης
Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού
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Διατηρούμε το Προάστιό μας καθαρό
Το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κα-
ταβάλλει σε καθημερινή βάση κάθε δυνατή 
προσπάθεια να κρατήσει τα Προάστιό μας κα-
θαρό και όμορφο, απαιτείται όμως η προσοχή 
και η συμβολή όλων για να το πετύχουμε.

Ο Δήμος συμμετέχει στο πρόγραμμα ανα-
κύκλωσης «The Green City» σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Αττικής. Μέσω αυτού, οι 
πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώ-
σιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, 
ηλεκτρονικές συσκευές, βρώσιμα έλαια & 
λίπη, ρούχα) στα Κινητά Πράσινα Σημεία, να 
κερδίζουν πόντους ανάλογα με το υλικό και 
την ποσότητα και να τους εξαργυρώνουν σε 

συνεργαζόμενα καταστήματα και επιχειρή-
σεις. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφο-
ρίες για το πρόγραμμα σε άλλη σελίδα του 
«Παραθύρου». Το κεντρικό μας μήνυμα είναι: 
«Ανακυκλώνω – Συμμετέχω – Κερδίζω».

Τέλος, μια σημαντική υπενθύμιση. Αν θέλου-
με να πετάξουμε ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, 
στρώματα, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές 
κτλ.) ή μεγάλους όγκους κλαδεμάτων (>1m3), 
δεν τα βγάζουμε στο δρόμο απροειδοποίητα, 
αλλά επικοινωνούμε πρώτα με το Τμήμα Κα-
θαριότητας & Ανακύκλωσης προκειμένου να 
κανονιστεί ημέρα και ώρα αποκομιδής.

Νικόλαος Ζερβός 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης

Χαράλαμπος Μπονάτσος
Αντιδήμαρχος Θεμάτων 
Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού

100 χρόνια τιμής και μνή-
μης από την Μικρασιατική 
Καταστροφή
Το 1922 ο ξεριζωμός του  
ελληνικού στοιχείου και 
πολιτισμού στην απέναντι 
πλευρά του Αιγαίου μετά 
από 2.500 χρόνια παρου-

σίας στη γη της Ιωνίας συγκλόνισε τον τότε  
κόσμο. 100 χρόνια μετά, το 2022, έπεσε στους 
ώμους της δικής μας γενιάς ο αγώνας για να 
μην εξαλειφθεί ο πολιτισμός που αναπτύχθη-
κε στη Μικρά Ασία αλλά και να μελετήσουμε 
και να κάνουμε μια περισυλλογή των γεγονό-
των: να θυμηθούμε και να αναθεματίσουμε 
τον πόλεμο και τα δεινά του, να μάθουμε στις 
νεότερες γενιές τη δύναμη των Ελλήνων, το 
ξεχωριστό χάρισμα της αναγέννησης από τις 
ίδιες μας τις στάχτες, να υμνήσουμε την πολύ 
φτωχιά πατρίδα μας, την Ελλάδα του 1922 
που τα έβγαλε πέρα παλικαρίσια με το δυ-
σβάσταχτο βάρος του προσφυγικού θέματος. 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που εκπονή-
θηκε βασίστηκε πάνω σε αυτές τις σκέψεις 
και δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη των 
συναυλιών και των χορωδιών. Υλοποιήσαμε 
ένα εναλλασσόμενο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
ξεκινώντας με μια θεματική μουσική βραδιά 
που γέμισε την πλατεία του Αγίου Γεωργίου 
και έδειξε ότι οι μικρασιατικές ρίζες του Νέου 
Ψυχικού παραμένουν ισχυρές. Ακολούθησε ο 
εξαιρετικός ομιλητής, Διευθυντής της Ιονίου 
Σχολής Μελέτης Μελετόπουλος, οι παραστά-

σεις του Θεάτρου Σκιών για τους μικρούς μας 
φίλους, ποδοσφαιρικοί αγώνες μικρασιατικών 
σωματείων, επισκέψεις σε μουσεία και θεα-
τρικές παραστάσεις. Καθίσαμε δίπλα-δίπλα, 
στο ίδιο τραπέζι, φάγαμε, γελάσαμε, χορέψα-
με, δακρύσαμε και μνημονεύσαμε τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες μας. 

Οι εκδηλώσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν από 
ενότητα, συνεργασία και ομόνοια και είναι 
αυτό που θέλουμε και τελικά οφείλουμε να 
κρατήσουμε. Γιατί ήταν αυτές οι υψηλές αξίες 
που μας χάρισαν το άγαλμα «Πρόσφυγας – η  
Γυναίκα της Σμύρνης» του διάσημου γλύπτη 
Γιώργου Πετρίδη. Ένα γλυπτό που εμπλουτίζει 
τη δημόσια γλυπτοθήκη του Δήμου μας και θα 
κοσμεί από δω και πέρα την καρδιά του Νέου 
Ψυχικού, εκεί που ακόμα και σήμερα χτυπά 
δυνατά ο παλμός του Μικρασιατικού Πολιτι-
σμού, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. 

Ελπίζω να καταφέραμε να κληροδοτήσουμε 
ένα μεγάλο μέρος αυτών που κληρονομήσα-
με. Γιατί αυτός ο Πολιτισμός μόνο έτσι δεν  
θα ξεχαστεί ποτέ!

Ελένη Ζέππου
Αντιδήμαρχος Δημοτικής 

Διακυβέρνησης και 
Προγραμματισμού

Η Δημοτική Αρχή επαγρυπνεί
O Δήμος μας προσφάτως κατέθεσε πλήρη φά-
κελο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αίτημα να 
τεθεί εκτός Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το 
Άλσος 89 (φερόμενο ως Ο.Τ. 89) του Ψυχικού. 
Πρόκειται για το χώρο επί της οδού Δάφνης, στον 
οποίο βρισκόταν τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης 
της Κοινότητας Ψυχικού το κτήριο της ηλεκτρι-
κής εταιρείας όπου η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. διατηρεί μέ-
χρι σήμερα τα γραφεία της. Με τον τρόπο αυτό 
θα ολοκληρωθεί η ζώνη πρασίνου κατά μήκος 
της οδού Δάφνης, που με βάση το αρχικό σχέδιο 
του Ψυχικού χώριζε την κατοικημένη περιοχή από 
το Δάσος. Είναι η τρίτη έκταση του Ψυχικού που 
τίθεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού (Ο.Τ. 145 πάνω 
από το Πολιτιστικό Ψυχικού και Ο.Τ. 137 επί της 
οδού Χαλεπά. Τέλος, συζητήθηκε ενώπιον του 
ΣτΕ η υπόθεση του Ο.Τ. 161 (επί της οδού Μελε-
τοπούλου) και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως. 
Η σπουδαιότερη εξέλιξη ωστόσο στην κατεύθυν-
ση της διαφύλαξης της φυσιογνωμίας του Δήμου 
μας ήταν η έκδοση μετά από δικαστικό αγώνα 
34 ετών της απόφασης 747/2022, με την οποία ο 
Άρειος Πάγος αναγνώρισε το Ελληνικό Δημόσιο 
ως κύριο του λατομείου Ψυχικού, γεγονός τε-
ράστιας σημασίας όχι μόνο για το Ψυχικό και το 
Δήμο μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της 
πρωτεύουσας. Το επόμενο βήμα θα είναι η επι-
δίωξη της αποκατάστασης από τον Ο.Ρ.Σ.Α. του 
αναγλύφου και η αναδάσωση της περιοχής.

Οι Αντιδήμαρχοι απευθύνονται στους δημότες μας
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ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

Η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου μας, όπως ονομάζεται, ξεκί-
νησε τη λειτουργία της και στεγάζεται στο Νέο Ψυχικό, στον 1ο όρο-
φο του Δημοτικού Κτηρίου Νέου Ψυχικού, επί της οδού Τερτσέτη, 
αρ. 44. «Η Υπηρεσία είναι πλήρως στελεχωμένη με συνολικά επτά 

άτομα μόνο για το Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού, όταν στην Πολεοδομία Αγίας Πα-
ρασκευής που μέχρι σήμερα χειριζόταν τα θέματα του Προαστίου μας, δέκα 
υπάλληλοι εξυπηρετούσαν έντεκα Δήμους! Λύνουμε χρόνια προβλήματα, βά-
ζουμε θεμέλια για το Προάστιο που όλοι ονειρευόμαστε! Μόλις τρία χρόνια 
στη Διοίκηση κι έχουμε στη φαρέτρα μας ήδη ένα όπλο δυνατό, σημαντικό 
για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας και να βάλουμε άμεσα φρένο σε αυ-
τούς που θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους παράνομα και 
ενάντια στο Προάστιό μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης. «Ανάσα 
για τους πολίτες» χαρακτηρίζει τη λειτουργία της ΥΔΟΜ ο Διευθυντής της, κος 
Παναγιώτης Αργυρόπουλος, τονίζοντας ότι με τη λειτουργία της θα ξεμπλοκά-
ρει αυτή η γραφειοκρατία που ταλανίζει την κοινωνία. Σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα από τα σχετικά ΦΕΚ, οι υπηρεσίες ανά τμήμα έχουν ως εξής:

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
• Συμμετέχει στη μελέτη και στις διαδικασίες τυχόν αναθεωρήσεων του Γ.Π.Σ.
• Προωθεί προτάσεις του Δήμου στους αρμόδιους φορείς για θέματα ανα-
θεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και του Γ.Π.Σ.
• Προωθεί έρευνες για πολεοδομικά θέματα σε συνεργασία με τους κατάλ-
ληλους φορείς και την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά 
με την πόλη.
• Συντάσσει, παρακολουθεί και επιβλέπει μελέτες πράξεων εφαρμογής και 
τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την κύρωσή τους.
• Παραλαμβάνει δηλώσεις ιδιοκτησίας και εκδίδει πιστοποιητικά υποβο-
λής δήλωσης ιδιοκτησίας.
• Συντάσσει βεβαιώσεις σχετικά με υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα.
• Διαχειρίζεται κυρωμένες πράξεις εφαρμογής ως προς τις υποχρεώσεις και δι-
καιώματα ιδιοκτητών και Δήμου, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες.
• Επιβλέπει την ορθή υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής.
• Ελέγχει και εγκρίνει τις υψομετρικές μελέτες (υψομετρική οριζοντιογρα-
φία – μηκοτομή – διατομές).
• Συντάσσει τοπογραφικά και ρυμοτομικά διαγράμματα κοινοχρήστων χώρων.
• Γνωμοδοτεί επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και δραστη-
ριοτήτων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσε-
ων, Ν. 3010/2002 και Ν. 4014/2011).
• Παρέχει πληροφορίες σε Δημότες, καθώς και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες 
του Δήμου.
• Προωθεί απαλλοτριώσεις προς εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου, βάσει 
του οποίου προωθούνται οι πράξεις αναλογισμού.
• Συντάσσει πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτητών για τη δη-
μιουργία κοινοχρήστων χώρων, πράξεων τακτοποίησης κ.λπ., χορήγηση 
βεβαιώσεων τελεσιδικίας, αδυνάτου τακτοποίησης, τυφλών οικοπέδων.
• Κοινοποιεί τις πράξεις στους εμπλεκόμενους, παραλαμβάνει τις ενστά-
σεις προς υποβολή στην Περιφέρεια μαζί με την πράξη αναλογισμού, προς 
έκδοση απόφασης γενικού γραμματέα Περιφέρειας.
• Συντάσσει τοπογραφικά, κτηματογραφικά διαγράμματα για σύνταξη πράξε-
ων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεις, τακτοποι-
ήσεις, τροποποιήσεις, συντάσσει πίνακες επικειμένων πράξεων αναλογισμού.
• Διαχειρίζεται κυρωμένες πράξεις εφαρμογής και διορθωτικές πράξεις και 
νέα καταγραφή επικειμένων.
• Συντάσσει πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα των διορθωτικών πράξεων.
 

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 
• Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων 
για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες 
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική 
πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές 
άδειες.
• Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολο-
γικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπρο-
στασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση 
οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής 
νομοθεσίας.
• Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μι-
κρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία 
και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
• Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε 
διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
• Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιο-
χών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται 
μέσα σε έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω 
απόφασης.
• Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής 
προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 
24α του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129Α’) όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων 
στους παραβάτες.
• Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση 
Πολεοδομίας και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση 
και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
• Εκδίδει βεβαιώσεις επιτρεπόμενων χρήσεων για γήπεδα εκτός σχεδίου, 
εντός ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ως και εντός σχεδί-
ου πόλεως περιοχές.
• Εκδίδει βεβαιώσεις οικοδομησιμότητας σε νεοεισαχθείσες περιοχές, για 
τις οποίες δεν έχουν κυρωθεί οι οριστικές πράξεις εφαρμογής.
• Εκδίδει βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων σε 
εντός σχεδίου πόλεως περιοχές, ως και σε εκτός σχεδίου περιοχές.
• Προβαίνει σε έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδο-
μικών αδειών όσον αφορά στην ορθότητά τους ως προς το εγκεκριμένο 
σχέδιο, την εφαρμογή του, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις 
προδιαγραφές συντάξεώς του.
• Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσεων γης και βεβαιώσεις περί ρυμοτόμησης ή 
μη ακινήτων.
• Προβαίνει σε καθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών (ΟΓ. 
ΡΓ) και όρων δόμησης σε τοπογραφικά διαγράμματα ιδιωτών, καθώς και 
σε διαγράμματα της Υπηρεσίας.
• Προβαίνει σε έλεγχο και θεώρηση ΟΓ. ΡΓ και ΟΔ (όρων δόμησης) σε το-
πογραφικά διαγράμματα ιδιωτών.
• Προβαίνει στην τήρηση Αρχείου: ρυμοτομικών πινακίδων – τεχνικών εκ-
θέσεων – διαγραμμάτων εφαρμογής – τροποποιητικών ρυμοτομικών δια-
ταγμάτων – διαταγμάτων όρων δόμησης – Αποφάσεων περί αναγνώρισης 
οδού ως προϋφιστάμενης του 1923.
• Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους για την ανέγερση οικοδομών στοιχεία 
του υψομετρικού σχεδίου πόλης (βεβαίωση υψομέτρου).
• Χορηγεί βεβαιώσεις όρων δόμησης, διατηρητέων κτιρίων, πλάτους στο-
άς, πλάτους πρασιάς.
 
Τμήμα Αυθαιρέτων Κατασκευών 
• Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή 
των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
• Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον 
χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
• Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, 
προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά 
την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στον γενικό οικοδομικό 
κανονισμό και στις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνερ-
γασία με τη δημοτική αστυνομία.
• Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλι-
στικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 
Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την Υπηρεσία Δόμησης κάθε Τρίτη και Πέ-
μπτη από τις 9:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2132014661.
E-mail: ydomphps@0177.syzefxis.gov.gr
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού: τηλ. 213 2014635
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών: τηλ. 213 2014663 & 2132014664
Τμήμα Αυθαιρέτων Κατασκευών: τηλ. 213 2014660

Η ίδρυση αυτοτελούς υπηρεσίας Πολεοδομίας 
στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού είναι γεγονός



6

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΈΙΣ

6

Η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη παιδική χαρά στο Νέο Ψυχικό!

Μ
ε ενθουσιασμό παιδιών, γονέων και πα-
ρούσα σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή, με 
επικεφαλής τον Δήμαρχο Δημήτρη Γαλά-
νη, έγιναν τα εγκαίνια της νέας μεγάλης 

παιδικής χαράς του Νέου Ψυχικού στην Πλατεία Ελευ-
θερίας. Με χαρούμενες φωνές, διασκέδαση και χορό, 
οι κάτοικοι κατέκλυσαν τα 1800 m² της έκτασής της!

Ο Δήμαρχος τόνισε: «Χαίρομαι που τα παιδιά μας θα 
διασκεδάζουν μαζί με τους γονείς τους στη μεγαλύ-
τερη παιδική χαρά που είχε ποτέ η περιοχή του Νέου 
Ψυχικού. Ένα πάρκο αναψυχής Ευρωπαϊκών προδια-
γραφών με καινούργια, σύγχρονα και ασφαλή όργανα 
από τα πλέον ποιοτικά υλικά. 

13 σύγχρονα παιδικά όργανα με προεξέχοντα τον 
πολυδιάστατο Πύργο ύψους 8,6 μέτρων αλλά και το 
πεντάγωνο με τις κούνιες, τις ξύλινες τραμπάλες, το 
πολυόργανο ανάβασης και όλα τα νέα παιχνίδια. Και 
φυσικά, με έναν ασφαλή ποδηλατόδρομο περιμετρικά!

Επίσης, ξηλώσαμε το εγκαταλελειμμένο σιντριβάνι στο 
μέσο της Πλατείας Ελευθερίας που τα τελευταία 13 
χρόνια αποτελούσε σημείο κινδύνου για τα παιδιά που 
έπαιζαν. Επιπλέον, όλη η παιδική χαρά περιβάλλεται 
από έναν ξύλινο φράχτη-στοιχείο του Προαστίου μας, 
ώστε οι γονείς να αισθάνονται ασφαλείς. Μια παιδική 
χαρά ιδιαίτερα φιλική και για ΑΜΕΑ μιας και 7 από τα 
όργανά της είναι ειδικά σχεδιασμένα και για αυτά τα 
παιδιά. Μια υπέροχη και ασφαλής παιδική χαρά για να 
την απολαμβάνει ολόκληρη η οικογένεια».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας υλοποίησε μια 
εξαιρετική αναδιαμόρφωση του χώρου σε πλήρη εναρ-
μόνιση με το φυσικό περιβάλλον —όπου φυτεύθηκαν 
και 10 νέα δέντρα— δημιουργώντας ένα κόσμημα για 
το Προάστιό μας. 

Η καρδιά του Νέου Ψυχικού χτυπά πλέον στην Πλα-
τεία Ελευθερίας!

Μικροί και μεγάλοι χαίρονται πλέον την πλήρως 
ανακαινισμένη Παιδική Χαρά της Πλατείας Ελευθερίας
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«Ο Παύλος Μπακογιάννης μας ενώνει»

Τ α αποκαλυπτήρια της προτομής του Παύλου 
Μπακογιάννη πραγματοποιήθηκαν στο ομώνυμο 
άλσος του Ψυχικού, σε μια υπαίθρια εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού και 

στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 2.000 άτομα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου τέλεσε τα αποκαλυπτήρια της προτομής που φι-
λοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Γιώργο Καλακαλλά. Πρόκει-
ται για το τελευταίο έργο του καλλιτέχνη και είναι δωρεά 
του πρόξενου και Δημότη Ψυχικού Νίκου Χριστογιάννη, ο 
οποίος έλκει την καταγωγή από την Ευρυτανία.

Μήνυμα της εκδήλωσης είναι η εθνική ενότητα και η συ-
ναίνεση που πρέσβευε ο Παύλος Μπακογιάννης, αλλά και 
οι αγώνες του για τη δημοκρατία και την υπέρβαση των 
διαχωριστικών γραμμών που δεν σίγησαν ποτέ, παρά τη 
δολοφονία του από τους τρομοκράτες, αλλά αντιθέτως 
παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα.

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού Δημήτρης Γαλάνης κατά 
την εναρκτήρια ομιλία της επίσημης τελετής επεσήμανε:
«Είναι μια συμβολική πράξη για έναν άνθρωπο-σύμβολο της 
Δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας. Αποτίουμε φόρο τι-
μής σ’ έναν πολιτικό που σημάδεψε την εποχή του με τους 
αγώνες του και τις ιδέες του, με τα ιδανικά που υπηρέτησε 
αλλά και με τον τραγικό του θάνατο». Ο Δήμαρχος εξήρε 
τη συμβολή του Παύλου Μπακογιάννη κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας κάνοντας τις εκπομπές του ένα βήμα Δημοκρα-
τίας. «Η φωνή του Παύλου Μπακογιάννη ήταν η φωνή της 
Ελλάδας που αντηχούσε στα πέρατα της γης, ενώ πάλεψε 
μετά την πτώση της χούντας και για τη σταθεροποίηση και 
εμβάθυνση της Δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά, ενώ 
πρόσθεσε πως «Ο Παύλος Μπακογιάννης με το έργο του 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ευρυτανία, αποτελεί πρότυ-
πο για όσους δραστηριοποιούμαστε στις τοπικές κοινωνίες».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του, συγκινώντας όταν έδειξε την 
καρφίτσα με το πρόσωπο του Παύλου Μπακογιάννη που 
έχει πάντα μαζί του και φορούσε στο πέτο του:

«Η καρφίτσα αυτή γράφει δύο μόνο λέξεις: 
Μας ενώνει – ο Παύλος Μπακογιάννης μας ενώνει».

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Ψυχικού Φαίνη Χατζηαθανα-
σιάδου τόνισε:
«Είμαι βαθιά συγκινημένη αλλά και χαρούμενη γιατί είχα 
την ιδέα τον Ιανουάριο 2020 να κατασκευαστεί και να το-
ποθετηθεί η προτομή του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάν-
νη εδώ στο άλσος που φέρει το όνομά του και σήμερα 27 
Ιουνίου 2022, η ιδέα μετουσιώνεται σε πράξη».

Αμέσως μετά, έλαβε το λόγο ο στενός συνεργάτης του Παύ-
λου Μπακογιάννη, ο δημοσιογράφος Γιάννης Βλαστάρης, ο 
οποίος ανέπτυξε τα στοιχεία της προσωπικότητας του αξέ-
χαστου πολιτικού και δημοσιογράφου, λέγοντας χαρακτηρι-

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στο Ψυχικό από την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου
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στικά: υπήρξε ένας κοσμοπολίτης, αυτοδημιούργητος Έλλη-
νας, με αδέσμευτο μυαλό και αντισυμβατική συμπεριφορά.

Στην κεντρική ομιλία της βραδιάς, η κόρη του τιμώμενου 
δολοφονηθέντα από την «17 Νοέμβρη» βουλευτή, μέσα σε 
κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, η Αλεξία Μπακογιάν-
νη, αφού ευχαρίστησε το Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού, είπε 
μεταξύ άλλων ότι είχε ένα «τρυφερό και χαδιάρη μπαμπά 
και ταυτόχρονα αυστηρό με τα μαθήματα, αυστηρό με τη 
γνώση», αφού έλεγε χαρακτηριστικά στον αδελφό της τον 
Κώστα και στην ίδια: «Αυτό που έχετε μέσα στο μυαλό σας 
δεν πρόκειται να σας το πάρει κανείς. Ακόμα και η ομορφιά 
μπορεί να χαθεί αλλά η γνώση ποτέ».

«Ο Παύλος Μπακογιάννης έχει μείνει στη μνήμη των περισσο-
τέρων για τον τρόπο που πέθανε, όμως, αξίζει να τον θυμόμα-
στε για τον τρόπο που έζησε και γι’ αυτά που πίστευε», τόνισε.  
Αναφέρθηκε εκτενώς στον πολιτικό πατέρα της και ανέπτυξε 
τις ιδέες του. Μίλησε για έναν σύγχρονο διαφωτιστή, πολέμιο 
του σκοταδισμού, φιλελεύθερο των δικαιωμάτων και βαθιά 

ιδεολόγο. «Το όραμα είχε τη θέση του δίπλα στον πολιτικό ρε-
αλισμό», είπε για τον Παύλο Μπακογιάννη και κατέληξε με μια 
φράση του Απολινέρ που η ίδια θεωρεί ότι θα τον αντιπροσώ-
πευε: «Είναι καιρός να ξανανάψουμε τ’ αστέρια».

Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Γιάννης Πο-
λίτης, ο οποίος υπογράμμισε ότι το αποτύπωμα του Παύ-
λου Μπακογιάννη ήταν διακομματικό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η πρώην Υπουργός Ντόρα 
Μπακογιάννη με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, ο Δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με τον μικρό γιο του, ο 
Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, οι Υπουργοί 
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, 
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Αν. 
Υπουργός Ανάπτυξης Ν. Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Άμυ-
νας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης, πολλοί βουλευτές, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού 
κόσμου και φυσικά, δημότες μας που θέλησαν να τιμήσουν με 
την παρουσία τους τον αείμνηστο Παύλο Μπακογιάννη.
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Καλοκαίρι 2022: 
ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις 

για μικρούς και μεγάλους - μουσική, θέατρο και σινεμά

Ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού φιλοξένησε και 
φέτος μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων 
στο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ–ΨΥΧΙ-

ΚΟΥ» με δωρεάν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις 
αλλά και προβολές ταινιών.

Η μουσική παράσταση «Το καμπαρέ των ζώων» του 
Γιώργη Χριστοδούλου, η βραδιά για την ενίσχυση των 
εσόδων της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με 
την προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε δύο κόσμους» 
με τη Ζυλιέτ Μπινός, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε 
διασκευή για παιδιά και εφήβους από την ομάδα The 
Young Quill, το «Εκτός Ελέγχου» του Αρκά, ο θεσμός 
της Ζω.Φι.Ψυ «Πάμε σινεμά, στηρίζουμε τα αδέσποτα» 
με την προβολή της ταινίας «Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ 
και το μυστήριο της νεκρής κοπέλας» με τον Ζεράρ 
Ντεπαρντιέ, η μουσικοθεατρική παράσταση «Κύκλε 

εσύ του έρωτα» και η βραβευμένη με Pulitzer θεατρική 
κωμωδία «Δείπνο με φίλους» σε σκηνοθεσία του Μά-
νου Αντωνίου ψυχαγώγησαν και ταυτόχρονα δρόσισαν 
τα καλοκαιρινά βράδια στο καταπράσινο Προάστιό 
μας. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης επεσήμανε πως: «Με 
μεγάλη χαρά ο Δήμος μας υποδέχθηκε ένα ακόμα πο-
λιτιστικό καλοκαίρι με ποικίλες εκδηλώσεις και με 
στόχο να ψυχαγωγηθούν μικροί και μεγάλοι. Δημο-
φιλείς καλλιτέχνες διασκέδασαν όλη την οικογένεια, 
καθώς πλήθος κατοίκων μας απόλαυσε υψηλού ποιο-
τικού επιπέδου παιδικό θέατρο, εξαιρετικές θεατρικές 
παραστάσεις ενηλίκων και φυσικά, κινηματογραφικές 
προβολές στο αγαπημένο όλων μας Cine Φιλοθέη».

Χορηγός επικοινωνίας ήταν ο Blue Sky.
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Ν
έα  χ ρ η μα το δ ότ η σ η  ύ ψ ο υ ς 
1.964.036,00 ευρώ εξασφάλισε ο Δή-
μος μας από το Πρόγραμμα Τρίτσης 
για την ενίσχυση του στόλου οχημά-

των του και περιλαμβάνει την προμήθεια ενός 
καλαθοφόρου, τριών 4×4 με καρότσα ανατρο-
πής και δυνατότητα προσαρμογής λεπίδας χιο-
νιού, τριών σκουπών/σαρώθρων κ.ά.

Όλα τα νέα οχήματα είναι 100% ηλεκτροκίνη-
τα με μεγάλη αυτονομία μπαταρίας προκειμέ-
νου να αντεπεξέλθουν στις μεγάλες απαιτή-
σεις των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πρότασης 
χρηματοδοτείται επιπλέον η προμήθεια και 
τοποθέτηση τεσσάρων σταθμών φόρτισης που 
θα καλύπτουν τις ανάγκες των νέων οχημάτων.

Η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο 
πόρο από χρηματοδοτικά προγράμματα, ώστε 
να ενισχυθεί σε τομείς που έχουν να κάνουν με την 
έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης: «Με 
τη χρηματοδότηση αυτή εκσυγχρονίζουμε το Δήμο 
μας με νέα εργαλεία που θα έχουν σημαντική συμβο-
λή τόσο στη βελτίωση της καθημερινότητας όσο και 
στην πολιτική προστασία, ενώ παράλληλα βελτιώνου-

με το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα κάνοντας χρή-
ση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον. Μετά 
τη χρηματοδότηση της παιδικής χαράς στην Πλατεία 
Ελευθερίας, του Αρδευτικού του Νέου Ψυχικού, των 
ΣΦΗΟ, του Αθλητικού Κέντρου Νέου Ψυχικού, της 
αναβάθμισης των αύλειων χώρων των παιδικών μας 
σταθμών είναι η 16η(!) χρηματοδότηση του Δήμου μας 
την τελευταία τριετία! Συνολικό ποσό χρηματοδοτήσε-
ων 10.460.000 ευρώ. Και συνεχίζουμε».

Η οπτική ίνα περνάει πλέον υπόγεια από όλο 
το Δήμο Ψυχικού ενώ ως το Νοέμβριο, ο 
στόχος είναι να διασχίσει συνολικά 55 χλμ. 
και να προσφέρει σε όλους τους κατοίκους 

του Προαστίου ισχυρό Ίντερνετ, στηρίζοντας την ανα-
βάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Με το στρατηγικής σημασίας αυτό έργο, ο Δήμος 
θα διευκολύνει τις σχετικές εργασίες και θα ανταπο-
κρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων, των 
υπηρεσιών, των μαθητών αλλά και των τοπικών επι-
χειρήσεων για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες διαδικτύ-
ου και μεγαλύτερο όγκο κίνησης δεδομένων. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης τόνισε: «Επιλέξαμε το 
έργο να γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες οταν αρκετός 
κόσμος λείπει οπότε 5 συνεργεία δούλεψαν εντατι-
κά  στο Ψυχικό και προχωράμε με τις υπόλοιπες Κοινό-
τητες, με στόχο -ως τον Νοέμβριο- να έχει ολοκληρω-
θεί η εγκατάσταση όλων των οπτικών ινών. Πρόκειται 
για ένα έργο που αναβαθμίζει την ψηφιακή ποιότητα 

ζωής των κατοίκων, θα αφανίσει τις κεραίες και φυσι-
κά θα βοηθήσει τη διαδικτυακή λειτουργία σε όλο το 
μήκος και το πλάτος του Δήμου μας».

Με 1,9 εκατ. από το «Πρόγραμμα Τρίτσης» 
ο Δήμος μας αποκτά νέα οχήματα, 100% ηλεκτροκίνητα

Αναβάθμιση ταχυτήτων δικτύου με οπτική ίνα στο Προάστιό μας
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«Πρόσφυγας - Η γυναίκα της Σμύρνης»: Το έργο του 
διεθνούς γλύπτη Γιώργου Πετρίδη στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου

Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για 
τα 100 χρόνια από την Καταστροφή της Σμύρνης, δι-
οργάνωσε τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού με τον τίτλο 
«Πρόσφυγας, η γυναίκα της Σμύρνης», έργο του διάση-

μου γλύπτη Γιώργου Πετρίδη. Το εξαιρετικό αυτό γλυπτό τοποθε-
τήθηκε στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην καρδιά 
του Νέου Ψυχικού, το οποίο όπως είναι γνωστό έχει μεγάλη προ-
σφυγική κοινότητα Μικρασιατών που εγκαταστάθηκε εκεί περί 
το 1930.

Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης και 
στην εκδήλωση μίλησε ο κ. Μελέτης Η. Μελετόπουλος, εκπαι-
δευτικός και συγγραφέας, Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Λυκειάρχης της 
Ιονίου Σχολής. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Αντιδή-
μαρχος Θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Χαράλαμπος Μπονάτσος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, της Υφυπουργού Υγείας 
Ζωής Ράπτη, της Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής Λου-
κίας Κεφαλογιάννη, των Βουλευτών Βορείου Τομέα Αττικής Γιώρ-
γου Κουμουτσάκου και Δημήτρη Καιρίδη, του Πολιτευτή της Νέας 
Δημοκρατίας και δημοσιογράφου Φώτη Καρύδα, με τη συμμετο-
χή των Ιερέων του Αγίου Γεωργίου, των Αντιδημάρχων, Μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων και Μελών των τριών 

Κοινοτήτων, των Προέδρων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, 
των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Σχολικών Επιτροπών, των 
επικεφαλής της μείζονος και ελλάσονος Αντιπολίτευσης, των 
Προέδρων Συλλόγων του Δήμου και του Προέδρου της Δημ.Τ.Ο 
Φιλοθέης–Ψυχικού και φυσικά, πλήθους δημοτών και κατοίκων. 

Ο γλύπτης Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος και μίλησε στην εκδήλω-
ση, είναι δημότης Φιλοθέης και ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. 
Έλκει την καταγωγή του -από τη μητρική γραμμή- από τη Σμύρ-
νη. Η Μικρασιατική ρίζα του και οι συγκλονιστικές ιστορίες που 
άκουγε στα παιδικά του χρόνια για τον ξεριζωμό του 1922 τον 
ενέπνευσαν να φτιάξει την προτομή της Γυναίκας της Σμύρνης, 
στην οποία έδωσε τον τίτλο «Πρόσφυγας». Το έργο αυτό σε μι-
κρότερη διάσταση συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή του με τον 
τίτλο «Προτομές», που κάνει το γύρο του κόσμου με πολλή επιτυ-
χία, ξεκινώντας από την Ελληνική Πρεσβεία στην Oυάσινγκτον, 
όπου την επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Ακο-
λούθως εκτέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου την επισκέφθηκαν δια-
κεκριμένες προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης και του 
πολιτισμού αλλά και πλήθος κόσμου.
 
Ήταν μια συγκινητική βραδιά όπως αξίζει στην επέτειο της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής και στο Νέο Ψυχικό μας, κατά την 
οποία η Δημοτική Αρχή προέβαλε το όραμά της για την επίτευξη 
του στόχου της που δεν είναι άλλος από την ποιοτική ανάδειξη 
και πολιτιστική αναβάθμιση του Προαστίου μας!
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Α
κόμη μία μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό στίβο και τον Αθλη-
τικό Όμιλο της Φιλοθέης. Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο 
άλμα επί κοντώ η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε τη δεύτερη 
θέση και το ασημένιο μετάλλιο, γράφοντας ιστορία. Η σπου-

δαία Κατερίνα, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα του Μονάχου. Η κορυφαία Ελληνίδα άλτρια του επί κοντώ, 
έπειτα από μια συγκλονιστική μάχη, αναδείχθηκε δεύτερη στην Ευρώ-
πη και πήρε μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τέταρτη συνεχή φορά! Μια 
επίδοση μοναδική γιατί είναι το τέταρτο διαδοχικό Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα ανοιχτού στίβου στο οποίο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανεβαίνει 
στο βάθρο, κάτι που δεν είχε πετύχει καμία άλλη επικοντίστρια έως 
τώρα. Η επιτυχία του 2022 έρχεται ύστερα από το 2014 που είχε κατα-
κτήσει και πάλι το ασημένιο μετάλλιο στη Ζυρίχη και φυσικά, τα χρυσά 
μετάλλια του 2016 (με 4,81 μ.) στο Άμστερνταμ και του  2018 (4,85 μ.) 
στο Βερολίνο όταν είχε συνδυάσει την πρωτιά με ρεκόρ αγώνων. 

«Είμαι πολύ χαρούμενη για το τέταρτο σερί μετάλλιο. Το αισθάνομαι 
σαν ένα νέο ξεκίνημα, όπως όταν όλα άρχισαν στη Ζυρίχη με το ασημέ-
νιο το 2014. Μια επανεκκίνηση με ένα ασημένιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα. Ήρθαμε για να κάνουμε καλύτερη επίδοση στη σεζόν. Ελπίζω να 
πάω στο Παγκόσμιο, να είμαι υγιής και να βγάλω την καλύτερη προε-
τοιμασία σε σχέση με αυτές που είχα τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε 
η μεγάλη αθλήτριά μας μετά τον συγκλονιστικό τελικό.

Καλή επιτυχία, Κατερίνα! Είμαστε μαζί σου και κοντά σου!

Η επίλεκτη ομάδα ρυθμικής γυμνα-
στικής του Δήμου μας κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο στον διαγωνι-
σμό Hellas Gym For Life Challenge 

της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδί-
ας με την πολύ επιτυχημένη εμφάνιση στο 
Gala ρυθμικής γυμναστικής στο Αθλητικό 
Κέντρο Νέου Ψυχικού. Το θέμα του διαγω-
νισμού που διεξήγαγε ο Δήμος μας και ο 
ΟΚΑΠΑ ήταν το Origami και προπονήτρια 
η κα Νίκη Πολίτη. 

Η επίλεκτη ομάδα ανακηρύχθηκε «χρυσή 
ομάδα» και ολοκλήρωσε την παρουσίασή 
της, συμμετέχοντας στο Gala στο κλειστό 
γυμναστήριο του ΜΕΤΣ.

Η επίλεκτη ομάδα ρυθμικής του Δήμου μας 
έχει κατακτήσει ακόμα 3 χρυσά μετάλλια σε 
αντίστοιχα Challenge και Contest και 3 ει-
δικά βραβεία: Δύο φορές το ειδικό βραβείο 
«Άννα Πολλάτου» για την ομάδα με τα καλύ-
τερα στοιχεία ρυθμικής και ένα ειδικό βρα-
βείο καλύτερης ενδυματολογικής παρουσίας.

Επιπλέον,  θα συμμετάσχει  στη World 
Gymnaestrada το 2023 στην Ολλανδία. Τα 

Τέταρτο σερί μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα για την Κατερίνα Στεφανίδη

Χρυσό Μετάλλιο για την επίλεκτη ομάδα 
ρυθμικής γυμναστικής του Δήμου μας

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Women Gala 
της Φιλοθέης τον Ιούνιο 2022.

μαθήματα ρυθμικής γυμναστικής συνεχίστηκαν και την καλο-
καιρινή περίοδο με βασικά στοιχεία τη φυσική κατάσταση, τη 
μυϊκή ενδυνάμωση και εναλλακτικές μορφές χορογραφίας.
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Τ
ο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού 
και το Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού 
γέμισαν με φωνές και χαμόγελα 
μικρών παιδιών που συμμετείχαν 

και φέτος το καλοκαίρι στο αγαπημένο θε-
ρινό πρόγραμμα αθλητικής απασχόλησης 
«Αθλοπαιχνιδιές» της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Οι μικροί μας φίλοι αξιοποίησαν με  ευχά-
ριστο και παιδαγωγικό τρόπο το καλοκαίρι 
τους τόσο με την εκμάθηση ελληνικών πα-
ραδοσιακών χορών, θέατρο, survivor όσο 
και με τραγούδι, πρωτότυπα μουσικοχο-
ρευτικά παιχνίδια με τον εκπαιδευτή μας 
Γιάννη Λεονταρή στο πιάνο.

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Παυλίνα 
Πανταζή δήλωσε: «Άλλο ένα πρόγραμμα 
"Αθλοπαιχνιδιές" ολοκληρώθηκε από τη 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης–Ψυχικού 
προσφέροντας παιχνίδι, άθληση, ξεγνοιασιά και δημι-
ουργικότητα στα παιδιά και βοήθεια στους εργαζόμε-
νους γονείς. Με την ευκαιρία αυτή, θα επιθυμούσα να 
ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν 
στην επιτυχία της εκδήλωσης: αρχικά, τον Δήμαρχο 
κύριο Δημήτριο Γαλάνη για την άμεση υποστήριξή του 
σε ό,τι χρειαστήκαμε, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, την Πρόεδρο Μαλά-

μη Μάρλη και τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου 
Ψυχικού Ειρήνη Σπυράτου για την παραχώρηση των 
χώρων του σχολείου.

Επίσης, θερμά ευχαριστώ τον Ο.Κ.Α.Π.Α. και την Πρό-
εδρο Σοφία Βυθούλκα που διέθεσε το Αθλητικό Κέ-
ντρο Νέου Ψυχικού και ειδικότερα τον Συμεών Σκου-
τέρη για τη μεγάλη του βοήθεια με το στήσιμο της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την Y.C.P., και τον κο Πο-
λύδωρο Συρίγο, τους συνεργάτες του για την άψογη 

διοργάνωση και φυσικά, ολη 
την ομάδα της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
για την ακούραστη προσπά-
θειά της στην υλοποίηση  του 
προγράμματος.

Τέλος, περισσότερο απ’ όλους 
επιθυμώ να ευχαριστήσω τους 
μικρούς μας φίλους που μας 
έδωσαν απλόχερα τη χαρά 
και τη ζωντάνια της συμμετο-
χής τους. Λυπάμαι ειλικρινά 
αν δεν καταφέραμε να τους 
ικανοποιήσουμε όλους. Θα 
ήθελα να τους αποχαιρετήσω 
για φέτος με την υπόσχεση 
για καλύτερες και περισσό-
τερες "Αθλοπαιχνιδιές" την 
επόμενη χρονιά!»

Αθλοπαιχνιδιές 2022: 
Το θερινό πρόγραμμα με ευχάριστες 

δραστηριότητες για τα παιδιά του Δήμου μας
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Πορτρέτα του Δήμου
Γνωρίστε τους ανθρώπους που δίνουν ζωή και χρώμα στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού

Χριστίνα Πουλίτση - Υψίφωνος

Η στήλη συνεντεύξεων της ηθοποιού και σκηνοθέτιδος Νικόλ Δημητρακοπούλου, η οποία συνομιλεί με πρόσωπα 
που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από τη δουλειά τους και έχουμε τη χαρά να ζουν δίπλα μας, αλλά και με ανθρώπους 
που με το έργο τους μας εξελίσσουν συνεχώς. Στόχος είναι να γνωρίσουμε τον πολιτισμό του Δήμου μας μέσα από τους 

ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και μέσα από τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Η κρυστάλλινη φωνή της Χριστίνας Πουλίτση βρίσκει κα-
τευθείαν τη θέση της στην καρδιά των θεατών, όπως και 
η ζεστασιά που αποπνέουν τα λόγια της όταν βρίσκεσαι 
δίπλα της. H διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνος Χριστίνα 

Πουλίτση συγκαταλέγεται στις καλύτερες παγκοσμίως ερμηνεύτρι-
ες της Βασίλισσας της νύχτας στον Μαγικό Αυλό του Β.Α. Μότσαρτ, 
έναν ρόλο τον οποίο έχει τραγουδήσει στα πιο σπουδαία λυρικά θέ-
ατρα του κόσμου. Έχει συνεργαστεί με διάσημους μαέστρους και με 
τα μεγαλύτερα ονόματα του λυρικού ρεπερτορίου. Όταν βρίσκεται 
στην Ελλάδα, έχουμε τη χαρά να κατοικεί στο Προάστιό μας.
 
Λέτε πως η αρχή της καριέρας σας δεν ήταν εύκολη. Τι ήταν αυτό που 
σας έκανε να επιμείνετε και να μη χάνετε την πίστη σας στον εαυτό σας;
Από μικρή υπήρχε μια φωνή μέσα μου που έλεγε πως αυτός ήταν 
ο δρόμος μου. Όταν ένα παιδί γεννιέται με ένα ταλέντο από τη 

φύση, η αίσθηση είναι πως σε επιλέγει εκείνο κι όχι εσύ αυτό, 
οπότε όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εμπόδια που με επιμονή και 
υπομονή τα ξεπερνάς. Αποτελεί μονόδρομο σε συνδυασμό με 
σκληρή δουλειά για να καλλιεργήσεις αυτό που σου έχει δοθεί.

Έχετε τραγουδήσει στα μεγαλύτερα θέατρα και έχετε ερμηνεύ-
σει μεγάλα έργα. Ποιον τόπο θα ξεχωρίζατε; Ποιο ρόλο; Υπάρχει 
κάτι το οποίο ονειρεύεστε να ερμηνεύσετε;
Είναι αλήθεια πως έχω ταξιδέψει πολύ και πως δεν θα ξεχάσω ποτέ 
τη συνεργασία μου με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το θέατρο 
Μπολσόι στη Μόσχα, το Σανς-Ελιζέ στο Παρίσι κ.ά. Επίσης, θα μου 
μείνουν αξέχαστες οι συνεργασίες μου με τον διάσημο μαέστρο 
Zubin Mehta στη Φλωρεντία και στο Ισραήλ, το ντεμπούτο μου 
ως Βιολέτα στην Τραβιάτα του Βέρντι στην Κρατική Όπερα του 
Αμβούργου, οι παραστάσεις της Λουτσία στην Εθνική Λυρική Σκη-

«Η δική μας ευτυχία και του διπλανού μας είναι εξίσου σημαντική για να ευτυχεί και το όλον»
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νή, καθώς και η πρόσφατη εμπειρία μου ως Τζίλντα στο Ηρώδειο. 
Δεν σταματώ να ονειρεύομαι ποτέ, γι’αυτό και πάντα θα υπάρχουν 
ρόλοι και θέατρα που θέλω να εντάξω στις εμπειρίες μου.

Ο κόσμος της όπερας δεν είναι ένας εύκολος κόσμος. Έχει με-
γάλο ανταγωνισμό, προσπάθεια και όρους πρωταθλητισμού. 
Μιλώντας, όμως, μαζί σας και διαβάζοντας συνεντεύξεις σας, 
βλέπω έναν πολύ ήρεμο και ειρηνικό άνθρωπο. Πώς αντιμε-
τωπίζετε αυτή την πίεση και τις ανάγκες πρωταθλητισμού που 
συνεπάγεται το επάγγελμά σας;
Από την αρχή που ξεκίνησα να εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελ-
ματίας και βίωσα τη σκληρότητα του ανταγωνισμού, αποφάσισα να 
σταματήσω να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους και να επικεντρώ-
νομαι στο πώς θα γίνομαι εγώ καλύτερη. Έτσι, στην ουσία ο ανταγω-
νισμός είναι με τον ίδιο σου τον εαυτό και όχι με τους άλλους. Ο στό-
χος είναι να βρεις την αυθεντικότητά σου, μιας και όλοι μας είμαστε 
μοναδικοί σε αυτόν τον κόσμο, κάτι που σε κάνει αναντικατάστατο 
και έτσι, παύει να υφίσταται και οποιοσδήποτε ανταγωνισμός όταν 
βλέπεις τα πράγματα μέσα από τη μεγάλη εικόνα.

Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για 
τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζουμε στο Δήμο μας για την 
Αγία Φιλοθέη —καθότι το 2023 συμπληρώνονται 500 χρόνια 
από τη γέννησή της— και στην οποία θα πρωταγωνιστήσετε. 
Ύστερα από πρωτοβουλία του Δημάρχου Φιλοθέης–Ψυχικού 
κ.Γαλάνη, ο Νέστωρ Ταίηλορ συνέθεσε μια συμφωνική κα-
ντάτα για υψίφωνο, χορωδία, αφηγητή και ορχήστρα με τίτλο 
«Αγία Φιλοθέη η Αθηναία». Πώς νιώθετε για την επικείμενη 
συνεργασία και μάλιστα για μια γυναίκα τόσο πρωτοπόρο για 
την εποχή της;
Νιώθω μεγάλη τιμή και χαρά για αυτή τη συνεργασία. Η Αγία 
Φιλοθέη αποτελεί έμπνευση για όλους τους ανθρώπους. Μα-
κάρι να μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η συνεργα-
σία, η φιλανθρωπία και η προσφορά είναι αυτό που μας κάνει 
πραγματικά ευτυχισμένους. Η ανθρωπότητα είναι σαν το σώμα 
και εμείς τα κύτταρά του. Η δική μας ευτυχία και του διπλανού 
μας είναι εξίσου σημαντικές για να ευτυχεί και το όλον.

Η όπερα είναι συνδεδεμένη με τα μεγάλα κλασσικά έργα. 
Ταυτόχρονα, υπάρχουν και υπέροχες νέες προσεγγίσεις της 
όπερας με πιο πειραματικές συνομιλίες ακόμη και με τους 
χώρους όπου πλέον ανεβαίνουν έργα. Πώς σας φαίνονται τέ-
τοιες προσεγγίσεις;
Η όπερα, όπως και κάθε μορφή τέχνης, αντικατοπτρίζει την κοι-
νωνία μας, μεταβολίζει τις αλλαγές της και μας προσφέρει μια δι-
αφορετική μάτια του κόσμου, στον οποίο ζούμε, έναν διαφορετικό 
τρόπο σκέψης. Η σύγχρονη προσέγγισή της, λοιπόν, είναι όχι μόνο 
ευπρόσδεκτη αλλά και επιτακτική, αρκεί πάντα να γίνεται με σε-
βασμό στην ίδια την τέχνη και να δικαιολογεί το λόγο ύπαρξής της.

Ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο. Όταν επιστρέφετε στην Ελλάδα 
έχετε επιλέξει να ζείτε εδώ. Υπάρχει κάτι που κάνει το προάστιό 
μας ξεχωριστό για σας;
Η Φιλοθέη αποτελεί καταφύγιο ηρεμίας για μένα ιδιαίτερα μετά από 
περιόδους πολλών ταξιδίων και κοινωνικών υποχρεώσεων. Οι με-
γάλοι δρόμοι, τα πάρκα, τα δέντρα με γαληνεύουν. Και όλα αυτά 
όντας ταυτόχρονα πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω πως 
ο συνδυασμός αυτός κάνει το προάστιο της Φιλοθέης ακαταμάχητο.

Πρόσφατα συμμετείχατε στην παράσταση της Κρατικής Ορχή-
στρας Αθηνών για τον Μάνο Χατζηδάκι στο Ηρώδειο σε μουσική 
διεύθυνση Λουκά Καρυτινού. Πώς ήταν για σας η εμπειρία αυτή;
Ήταν η πρώτη φορά που ερμήνευσα τη μαγική μουσική του Μάνου Χα-
τζιδάκι και μάλιστα, στον εμβληματικό χώρο του Ηρώδειου. Η παράστα-
ση πολύ σύντομα μετά την ανακοίνωσή της έγινε σολντ-αουτ. Τη βραδιά 
αυτή κυριάρχησε η ομορφιά, η καλαισθησία και η χαρά του να είμαστε 
όλοι μαζί και να ενωνόμαστε μυσταγωγικά μέσα από την Τέχνη. Για μένα 
δε η εμπειρία αυτή ήταν πολύ ιδιαίτερη, καθώς μόλις είχα μπει στον 7ο 
μήνα της εγκυμοσύνης μου και τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα.

Τι εύχεστε για το μέλλον σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο;
Πέρα από την υγεία σε όλους μας, εύχομαι να μάθουμε να αγαπά-
με όσο πιο πολύ μπορούμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους συ-
νανθρώπους μας, το περιβάλλον και τη φύση. Δεν υπάρχει τίποτα 
πιο καλλιτεχνικό από αυτό.
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Λίγους μήνες πριν βγείτε σε σύνταξη θα μας κάνετε μια σύντομη 
αναδρομή στη μεγάλη σας θητεία στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού;
Η θητεία μου στο Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού ξεκινάει από τον Μάρτιο 1985 
στην τότε Κοινότητα Φιλοθέης. Ήταν μια υποτυπώδης Υπηρεσία. Ήμα-
σταν τότε δύο συνάδελφοι. Η εργασία που κλήθηκα να κάνω ήταν και 
είναι μια εργασία η οποία με ικανοποιούσε (ακόμα και τώρα) διότι πάντα 
στον χαρακτήρα μου ήταν η κατασκευή και η παρουσίασή της. Εκεί δι-
απίστωσα ότι η προετοιμασία (μελέτη) των έργων είναι από τα σημαντι-
κότερα κομμάτια τους και αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια μας, ώστε το 
αποτέλεσμα να είναι αυτό που ζητούμε. Όλα τα άλλα ήρθαν πιο εύκολα. 
Σε αυτό με βοήθησε ο χαρακτήρας μου ο οποίος είναι ευθύς, ανοιχτός 
στην κάθε κουβέντα, στην κάθε γνώμη, η υπομονή μου και η αντοχή στην 
κάθε αντιξοότητα που συνάντησα —τις οποίες και αντιμετώπισα πάντα 
με σύνεση και αίσθημα ευθύνης κα-
ταφέρνοντας να πετυχαίνω το απο-
τέλεσμα που επιθυμούσα εγώ και η 
κάθε διοίκηση που είχα σε όλο αυτό 
το διάστημα των 37 χρόνων. Είχα και 
έχω την άποψη στη μακρά αυτή θη-
τεία μου πως κάθε έργο πρέπει να 
γίνεται πάντα σε καλή συνεργασία με 
τον κάθε εξωτερικό συνεργάτη και 
την από κοινού προσπάθεια αντιμε-
τώπισης των πλείστων προβλημάτων 
που συναντιούνται κατά την εκτέλε-
σή του. Αυτό που έλεγα πάντα στους 
συνεργάτες μου είναι ότι ένα έργο 
πάντα γίνεται και πετυχαίνουμε το 
καλύτερο αποτέλεσμα όταν υπάρχει 
συνεργασία και όχι καχυποψία ή δεύ-
τερες σκέψεις πέρα από τον στόχο 
που θέτεις, ώστε να παρουσιάσεις 
κάτι εποικοδομητικό και ωφέλιμο 
τόσο για εσένα τον ίδιο όσο και για 
τον κόσμο που θα το χρησιμοποιήσει. 
Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής 
μου, λοιπόν, στην τότε Κοινότητα Φι-
λοθέης συνεργάστηκα με τον Πρόε-
δρο της Κοινότητας κο Πολύκαρπο 
Καζαντζίδη και τον κο Κωστόπουλο 
Δημήτρη. Εν συνεχεία, συστάθηκε ο 
Δήμος Φιλοθέης με Δήμαρχο τον κο 
Κωστόπουλο Δημήτρη, την κα Πανα-
γιωτοπούλου Ελένη και τον κο Θεόφραστο Οικονομίδη μέχρι και το 2010. 
Από το 2010 και μετά, έγιναν οι Καλλικρατικοί Δήμοι και συνεργάστηκα 
με τον κο Ξυριδάκη Παντελή και τώρα με τον κο Γαλάνη Δημήτρη.

Πώς έχετε βιώσει τις αλλαγές όλων αυτών των χρόνων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση;
Κάθε άνθρωπος-Δήμαρχος είχε τον δικό του χαρακτήρα, ιδιαιτερότητα, 
προσδοκία, όραμα και όλοι βέβαια πάσχισαν για το καλό του Δήμου τους. 
Ήμουν βέβαια πάντα στη γραμμή πυρός, διότι ο κάθε Δήμαρχος πέραν 
του ότι έχει το όραμά του πρέπει να παρουσιάζει έργα που θα είναι απα-
ραίτητα και ωφέλιμα για τους δημότες του. Από τα πρώτα χρόνια της 
θητείας μου έμαθα τρία πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν εύκολα και 
δύσκολα έργα. Υπάρχει θέληση και καλή συνεργασία. Αν δεν υπάρχουν 
αυτές οι δύο προϋποθέσεις, τότε αρχίζουν οι δυσκολίες και τα προβλή-
ματα. Δεύτερον, υπάρχουν δύο κατηγορίες έργων: τα έργα υποδομής για 
τις ανάγκες μιας πόλης και τα έργα αισθητικής αναβάθμισης για την όσο 
το δυνατόν βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και τη βοήθεια των 
πολιτών για πιο άνετη διαμονή, γεγονότα που συμβάλλουν στην ολοκλή-
ρωση της ποιότητας ζωής σε ένα τόπο/πόλη. Τρίτον, μια εργασία πρέ-
πει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται κι 
έχουν ήδη αποτυπωθεί στη μελέτη-περιγραφή και μάλιστα στο μικρότε-
ρο χρονικό διάστημα. Κάθε καθυστέρηση το μόνο που μπορεί να επιφέ-
ρει είναι δυσκολία, αναστάτωση και κακή εκατέρωθεν συμπεριφορά-συ-
νεννόηση, έτσι ώστε πολλές φορές το αποτέλεσμα φαίνεται κατώτερο 
των προσδοκιών που τέθηκαν στην αρχή. Αυτές οι εμπειρίες αλλά και η 

καλή θέληση που πάντα είχα, είχαν ως αποτέλεσμα να είμαι σε θέση να 
αντιμετωπίσω με υπομονή, συνεργασία και προσπάθεια για το καλύτερο 
αποτέλεσμα όλες τις αλλαγές που ακολούθησαν στα χρόνια της θητείας 
μου. Βέβαια, δεν έλειψαν και οι δυσκολίες. Πολλές φορές λόγω της θέσης 
μου (Δ/ντής σε Τεχν. Υπηρεσ. και Δ/ντής στον Προγραμματισμό) ήρθα 
σε αντιπαράθεση με τους προϊσταμένους μου (Δημάρχους), αλλά πάντα 
βρισκόταν η χρυσή τομή για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ποιο είναι το πιο δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς σας και από τι 
αντλείτε περισσότερο ικανοποίηση; Η δουλειά σας θεωρείτε πως 
είχε αντίκτυπο στους δημότες;
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τις εργασίες μας σε περισσότε-
ρο ή λιγότερο δημιουργικές. Έχω την αίσθηση ότι έτσι θα χάσουμε την 

ικανότητα να απαιτούμε το καλύτερο 
δυνατό από κάθε εργασία. Τόσο στην 
Τεχν. Υπηρεσία όπου υπηρέτησα το 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όσο 
και στον Προγραμματισμό, πιστεύω 
ότι η εργασία μου είχε αντίκτυπο 
στους δημότες. Πρώτον, σε ό,τι αφο-
ρά στην Τεχνική Υπηρεσία, τα έργα 
που παραδόθηκαν στους δημότες και 
δεύτερον, στη Δ/νση Προγραμματι-
σμού που με τις αυτοματοποιήσεις 
και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσι-
ών έγινε όσο το δυνατόν γρηγορότε-
ρη και πιο άμεση η εξυπηρέτηση.

Τον τελευταίο καιρό συμμετείχατε 
/εργαστήκατε στην Υπηρεσία Δό-
μησης, στη νεοϊδρυθείσα αυτοτελή 
υπηρεσία πολεοδομίας του Δήμου 
μας. Ποια η σημασία αυτής της 
νέας πρωτοβουλίας του Δήμου μας;
Ο χρόνος μου στην Πολεοδομία του 
Δήμου λόγω και της επικείμενης συ-
νταξιοδότησής μου ήταν πολύ λίγος, 
όμως, ήταν αρκετός για να μπορέσω 
να ξεκινήσω την υπόστασή της, να 
πάρουμε επάρκεια ως Υπηρεσία και 
να γίνουν τα πρώτα βήματα και οι 
συνεννοήσεις  με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ώστε να δημι-

ουργηθεί και να καταγραφεί στον κατάλογο των Υπηρεσιών Δόμησης της 
χώρας μας. Η πρωτοβουλία αυτή σκοπό είχε αφενός μεν να απεμπλακεί 
η Υπηρ. Δόμησης της Αγ. Παρασκευής στην οποία είχαν συσσωρευτεί 
υποθέσεις ετών προς όφελος και γρήγορη εξυπηρέτηση των δημοτών 
μας, αφετέρου δε ο έλεγχος της κάθε κατασκευής να γίνεται από εμάς 
τους ίδιους με μεγαλύτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον και πολύ μικρό-
τερο χρόνο αναμονής της κάθε υπόθεσης με σκοπό τη διαφύλαξη του 
ύφους και των χαρακτηριστικών της περιοχής μας.

Κάνατε φίλους μέσα στη δουλειά συναδέλφους ή και αιρετούς;
Ναι, έκανα φίλους μέσα στη δουλειά τόσο συναδέλφους όσο και αιρε-
τούς και ο λόγος είναι ότι ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που εύκολα 
προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση και περιβάλλον. Συζητάω, ακούω τη 
γνώμη των άλλων, δέχομαι τις παραξενιές, δεν αντιδρώ άσχημα στα δύ-
σκολα, βοηθάω πάντα όταν υπάρξει ανάγκη και κρατώ πάντα μετά από 
μια δύσκολη κουβέντα ή πείραγμα, την αισιοδοξία και το εύθυμο στοιχείο 
προκειμένου να αποφεύγονται οι εντάσεις και να επέρχεται η ισορροπία.

Τι είναι αυτό που νομίζετε ότι θα σας λείψει περισσότερο και τι είναι 
αυτό που χαίρεστε που δεν θα χρειαστεί να ξανακάνετε;
Θα μου λείψει η καθημερινότητα, οι συνάδελφοι, ο καθένας με την ιδιαι-
τερότητά του, ακόμα και με τις παραξενιές τους πολλές φορές. Κυρίως, 
όμως, η δουλειά που έκανα επί 37 χρόνια, καθώς και η επαφή μου με τον 
κόσμο μια ολόκληρη ζωή.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Βασίλης Κόγος

Συνέντευξη στην ηθοποιό & σκηνοθέτιδα Νικόλ Δημητρακοπούλου 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δράσεων Δήμου Φιλοθέης–Ψυχικού

«Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τις εργασίες μας σε περισσότερο ή λιγότερο δημιουργικές»
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πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ ια υπέροχη βραδιά με καλεσμένους διεθνείς ποι-
ητές πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπενετάτου, το οποίο υποδέχθηκε Έλληνες και 
ξένους ποιητές. Στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φε-

στιβάλ Ποίησης, με καλεσμένους ποιητές από όλο τον κόσμο, 
που διοργάνωσε ο Κύκλος Ποιητών, μας δόθηκε η ευκαιρία να 
ακούσουμε πρωτότυπα ποιήματα αναγνωσμένα από τους δημι-
ουργούς τους. 
 
Όπως δηλωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης «Ο Πολιτισμός 
στο Προάστιό μας είναι προτεραιότητα και η συμμετοχή μας 
σε τέτοιες διοργανώσεις είναι μεγάλη τιμή και προσφορά». Οι 
δημότες μας, αλλά και κόσμος από κάθε γειτονιά, είχαν τη δυ-
νατότητα να υποδεχθούν δίπλα στα σπίτια τους τους διεθνείς 
αυτούς δημιουργούς ακούγοντας ποιήματα στη μητρική τους 
γλώσσα και φυσικά, σε μετάφραση. Εξάλλου, πάντα είναι ώρα 
για ποίηση γιατί η ποίηση είναι η χύτρα της ανθρώπινης γλώσ-
σας. Στα φεστιβάλ ποίησης μέσα από τις αναγνώσεις ακούμε 
γλώσσες πολλών εθνών που αφουγκράζονται τις αγωνίες του 
πλανήτη.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών ξεκίνησε το 2013 σε επο-
χή κρίσης με σκοπό να συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελλη-
νικής ποίησης, να βάλει την Αθήνα στο χάρτη των ευρωπαϊκών 
λογοτεχνικών φεστιβάλ και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
για την προβολή της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης στο 
εξωτερικό και στο διάλογό της με άλλες παραδόσεις και τέ-
χνες. 44 ξένοι και Έλληνες ποιητές από 13 χώρες (HΠΑ, Νιγηρία, 
Ουκρανία, Ισπανία, Καναδά, Γαλλία, Πολωνία, Κύπρο, Κροατία, 
Βουλγαρία, Αλβανία, Σλοβενία, Ελλάδα) ερμηνεύουν τον κόσμο 
μέσω της ποίησης και διάβασαν ποιήματά τους. Γιατί, όπως είπε 
ο Πολωνός ποιητής Zbigniew Herbert, «Ένας ποιητής είναι σαν 
ένα βαρόμετρο για την ψυχή ενός έθνους. Δεν μπορεί να αλλά-
ξει τον καιρό. Μας δείχνει, όμως, πώς είναι ο καιρός». Συντονι-
στής της βραδιάς ήταν ο Θανάσης Χατζόπουλος και συμμετεί-
χαν οι: Ξάνθος Μαϊντάς, Ντανούτα Μπαρτόζ, Άλμα Μπράγια, 
Παναγιώτης Νικολαΐδης, Μανόλης Ξεξάκης, Μαρία Σκουρολιά-
κου και Μπεατρίζ Χάουσνερ.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου 
φιλοξένησε το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης

Ο Δήμος μας και ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) —στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Πολιτισμός εν Άστει»— παρουσίασαν 
μια πρωτότυπη μουσικοχορευτική βραδιά στην 

οποία οι θεατές απόλαυσαν την υψηλή τεχνική, το πάθος και 
το μπρίο των καλλιτεχνών υψηλού βεληνεκούς, επιβραβεύο-
ντάς τους με το θερμό τους χειροκρότημα.

Ένα μοναδικό και ποιοτικό θέαμα που μας ταξίδεψε σε Latin 
και Oriental ρυθμούς με Rumba, Salsa, Paso Doble, Tango 
και Samba. Ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο του χορού, μέσα 
από μια διαφορετική προσέγγιση. Τους χορευτές πλαισίωσε 
εξαίσια ένα σόλο σαξόφωνο που «ταξίδεψε» τους παρευρι-
σκόμενους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Yuri Dimitrov - 
Στεφανία Τσέρτου, Γιάννης Λιάκος - Έφη Χορμόβα, Γιώργος 
Κετσερίδης - Jylia Chernysh, Oleksander Bakhariev - Δανάη 
Αυλωνίτη, Καλυψώ Μάνη (oriental) και σόλο σαξόφωνο ο 
Γιάννης Καρανάσιος.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο Yuri Dimitrov.

Αστέρια του χορού από την Ουκρανία, 
τη Βουλγαρία και την Ελλάδα έλαμψαν 

σε μια μοναδική μουσικοχορευτική βραδιά



Ο παλαιός ναός της Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού, ρυθ-
μού βυζαντινού, ανεγερθείς το έτος 1929-1933 
ήτο χωρητικότητος μικρών διαστάσεων, με απο-
τέλεσμα να μην πληροί πλήρως τας θρησκευτι-

κάς και λειτουργικάς ανάγκας των ενοριτών. Καθίστατο 
επιτακτική ανάγκη η ανέγερσις νέου Ναού μεγάλων δια-
στάσεων δεδομένου ότι η ενορία του Νέου Ψυχικού συμπε-
ριλαμβάνει και το τμήμα των κατοίκων των Ελληνορώσων. 
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ότε την 1/8/1960 δυνάμει 
του υπ’ αριθμ. 2182/ 1η Αυγούστου του 1960 διοριστηρίου 
γράμματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εξελέγην νό-
μιμος τακτικός και κανονικός εφημέριος του Ιερού Ναού 
Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού και ανέ-
λαβα τα καθήκοντα εφημερίου 
του ως άνω Ιερού Ναού, έθεσα 
επιτακτική ανάγκη ανεγέρσεως 
νέου Ναού. 
 
Ότε δε την 3η Μαΐου 1961 βάσει 
της υπ’ αριθμ. 1596 εντολής Ιε-
ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μου 
ανετέθη η θέσις του Προέδρου 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, 
ως και Ιερατικού Προϊσταμένου 
του Ναού, μου εδόθη η δυνατό-
της να ικανοποιήσω το θρησκευ-
τικό συναίσθημα των ενοριτών, 
να ανεγείρω, λόγω της αυξήσεως 
του πληθυσμού, τον νέον Ναόν, 
που θα ικανοποιούσε πλήρως τάς 
λειτουργικάς ανάγκας των κατοί-
κων. Προς τούτο ανέθεσα στον 
καθηγητήν-αρχιτέκτονα Σόλωνα 
Κυδωνιάτην την σύνταξιν της με-
λέτης και τα στατικά ταύτης εις 
τον μηχανικόν Ιωάννην Κούνδου-
ρον. Οι εργασίες άρχισαν σε σύ-
ντομο χρόνον, αφού λάβαμε την 
άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, 
τη εγκρίσει της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών, επί Αρχιεπισκόπου 
Θεοκλήτου. 
 
Το έτος 1962, ετέθη ο θεμέλιος 
λίθος, κατά μήνα Μάρτιον. Εθεμελιώθη ο νέος Ιερός Ναός 
της Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού, υπό του Μητροπολίτου 
πρώην Ηλείας Αντωνίου και εμού του υποφαινομένου ως 
Προϊσταμένου του Ιερού Ναού. Δυστυχώς, ένιοι κάτοικοι 
δέκα τον αριθμόν και ο συνεφημέριος π. Ιωάννης Ζαβός 
αντέδρασαν εις την ανέγερσιν του νέου Ναού με αποτέλε-
σμα να κωλυσιεργήσουν οι εργασίες και όταν έφθασεν τό 
κτίσμα 3 μέτρων και είχαν ρίξει τις 4 κεντρικές κολώνες, 
οι διαφωνούντες επισκέφτηκαν τον μετέπειτα Αρχιεπίσκο-
πον Χρυσόστομον και του ανέφεραν ψευδώς ότι έλαβα την 
άδεια κατεδαφίσεως του παλαιού Ναού. Ο Αρχιεπίσκοπος 
τότε, χωρίς να εξετάσει την καταγγελία, ως ώφειλε, από το 
Υπουργείο Παιδείας, δεν το έπραξε τούτο και με διέταξε να 
απέχω των καθηκόντων μου. Αποτέλεσμα ήτο να ζητήσω 

απόσπασίν μου, διά να διευκολύνω το έργον. Όταν ασθε-
νής ων στο νοσοκομείον τον επεσκέφθην, να του εκφράσω 
περαστικά, μου είπε: «Δεν είμαι τώρα εν ενεργεία να σε 
αποκαταστήσω», αναγνωρίζοντας ότι έπεσε θύμα ψευδών 
πληροφοριών. 

Μετά την παρέλευσιν πενταετίας, από την απόσπασίν μου, 
οι ιερείς οίτινες με αντικατέστησαν, ο π. Διονύσιος Αργυρά-
τος ως προϊστάμενος και ο π. Τρύφων Παπαχρόνης έλαβον 
την άδειαν συνεχίσεως τών εργασιών, από το Υπουργείον 
Παιδείας, σύμφωνα με τα ημέτερα αρχιτεκτονικά σχέδια 
και επί των ημερών αυτών κατεδαφίσθη ο παλαιός Nαός 

της Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού. 
Ταύτα προς αποκατάστασιν της 
αλήθειας. Μετά από 63 χρόνια ο 
νυν προϊστάμενος του Ι. Ν. Αγί-
ας Σοφίας ο Πανοσιολογιώτατος 
Ιωαννίκιος Κουλιανόπουλος με 
ετίμησεν διά την προσφοράν μου, 
ως ιδρυτή του Ι. Ναού και διά 
τους αγώνες μου, με την ανάρτη-
σιν ιστορικής πλακός στον Ναόν. 

Σήμερον υφίσταται περικαλλής 
Ναός που αποτελεί κόσμημα διά 
το Ν. Ψυχικόν και όχι μόνον. Εντός 
του ναού υπάρχουν ωραίες τοιχο-
γραφίες, εικόνες και ψηφιδωτά 
που συναρπάζουν και συγκινούν 
τους πιστούς. Καυχιέμαι προς 
τούτο, διότι η δική μου προσφορά 
και θυσία απέβη καρποφόρα, διά 
το πλήρωμα της εκκλησίας.

Ευχαριστίες οφείλω στο Εκκλησι-
αστικό Συμβούλιον και στον Πρό-
εδρον αυτού π. Ιωαννίκιον διά 
την απόφασιν την οποίαν έλαβον, 
να με τιμήσουν. Ωσαύτως αναφέ-
ρω και τους λοιπούς εφημέριους 
του Ναού π. Χριστόδουλον Κλα-
δίτην, π. Γεώργιον Χριστοδούλου, 
οίτινες αόκνως εργάζονται με 
αγάπη και συνεργάζονται με τον 

προϊστάμενον, διά την λειτουργίαν του Ναού, εις όλους 
τους τομείς φιλανθρωπίας, των ενδεών και πτωχών, στην 
νεότητα, στην ποιμαντική καθοδήγησιν, στην διδακτικήν 
και κηρυκτικήν και μυστηριακήν ζωήν και ούτως έχει ο 
Ναός καταστή φάρος πραγματικός, προσανατολισμού και 
δείκτης θρησκευτικής πορείας. Με την σοφή και διακρι-
τική καθοδήγησιν του προϊσταμένου πατρός Ιωαννικίου ο 
Ναός διατηρεί την αίγλην και ωραιότητα και αποτελεί το 
καύχημα των ενοριτών.

Έτσι μετά πάροδον εξήντα ετών, δικαιούμαι να είπω ότι 
εδικαιώθησαν οι αγώνες μου διά την ανέγερσιν του νέου Ι. 
Ναού και ως λέγουσι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, Πλά-
των και Αριστοτέλης «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».
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ΑΡΘΡΟ

Ιστορική αναδρομή ανεγέρσεως του νέου 
Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Παπαγγελοπούλου, 
θεολόγου, εφημέριου Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Ψυχικού



πΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
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Επιστολές Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργικές σας σκέψεις, 
στείλτε την επιστολή σας στο psychiko@otenet.gr

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Αττικής διοργανώνουν κάθε Δευτέρα και Πέ-
μπτη δράση ανακύκλωσης σε Κινητό Πράσι-
νο Σημείο στο πλαίσιο του προγράμματος The 

Green City, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα να 
ανακυκλώνετε και να 
κερδίζετε, στηρίζοντας  
παράλληλα τη μετάβα-
ση της χώρας στην κυ-
κλική οικονομία.
 
Πώς; Είναι απλό.
Φέρνετε τα ανακυκλώ-
σιμα υλικά στο Κινητό 
Πράσινο Σημείο είτε  
διαχωρισμένα ανά εί-
δος σε χωριστές σακού-
λες είτε αδιαχώριστα 
και πραγματοποιείτε το 
διαχωρισμό επιτόπου 
με τη βοήθεια του προ-
σωπικού. Είναι απαραί-
τητο τα υλικά να είναι 
κενά από τυχόν περι-
εχόμενο. Ιδανικά πρέ-
πει να έχουν ξεπλυθεί, 

ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, υγρών κ.ά. 
Τα βρώσιμα έλαια και λίπη θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
πλαστικά μπουκάλια/δοχεία. Ο τύπος και το βάρος των 
υλικών που προσκομίζονται προς ανακύκλωση μετατρέ-
πονται σε πόντους, τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώ-
σετε στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις. 
 
Το Κινητό Πράσινο Σημείο θα βρίσκεται στο Δήμο μας 
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ
9:30 – 12:00: Ελ. Βενιζέλου & Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κων-
σταντίνου, Φιλοθέη
12:30 – 14:25: Πλατεία Αγίας Σοφίας (περίβολος Ι.Ν. Αγ. Σο-
φίας), Νέο Ψυχικό
14:45 – 15:40: Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (2η Πλατεία), 
Ψυχικό

ΠΕΜΠΤΗ
9:30 – 12:00: Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β ́ (1η Πλατεία), 
Ψυχικό
12:30 – 14:25: Πλατεία Ελευθερίας (οδοί Κωστή Παλαμά, 
Θεμιστοκλέους, Δροσίνη & Παπασπύρου)
14:45 – 15:40: ΚΕΠ Φιλοθέης (οδός Βεργίνας προ  
συμβολής με οδό Κύπρου), Φιλοθέη

Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα είτε μέσω της 
ιστοσελίδας www.thegreencity.gr, είτε κατεβάζοντας την 
αντίστοιχη εφαρμογή στο κινητό σας, είτε συμπληρώνο-
ντας τις έντυπες φόρμες εγγραφής στα Κινητά Πράσινα 
Σημεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  
και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα www.thegreencity.gr ή καλέστε στο τηλ. 
210-9215000.

«Ανακυκλώνω – Συμμετέχω – Κερδίζω»
The Green City: Το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Εκ μέρους της Θεραπευτικής Ομάδας της Μονάδας Απεξάρ-
τησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευ-
χαριστίες για την ευγενική προσφορά σας στο 18 ΑΝΩ, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών 26 Ιου-
νίου 2022. Η ευαισθησία και η κατανόηση, που μας δείξατε 
τόσο πρόθυμα στο δύσκολο έργο που επιτελούμε, μας δίνουν 
τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη ετοιμότη-
τα στις ανάγκες θεραπείας των εξαρτημένων ατόμων που 
εναποθέτουν στο πρόγραμμα τις ελπίδες τους για μια ζωή 
οργανωμένη σε νέες βάσεις με αξίες και οράματα. Ευελπι-
στούμε στη συνέχεια αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας σε  
μελλοντικές δράσεις της Μονάδας. 

Για τη Θεραπευτική Ομάδα  
Με εκτίμηση,

Η Διευθύντρια της Μονάδας 
Απεξάρτησης 18 Άνω 
Χρηστίδη Στυλιανή

Ψυχίατρος

Με το παρόν εκφράζουμε τις ολόθερµες ευχαριστίες µας για 
τη διάθεση συνολικά διακοσίων (200) βιβλίων λογοτεχνικού, 
ιστορικού και επιστημονικού περιεχοµένου στο Νοσοκομείο 
µας, προϊόν των αξιέπαινων δράσεων του Δήμου Φιλοθέ-
ης-Ψυχικού. Η προσφορά σας αυτή ενισχύει τις προσπάθειες 
του Νοσοκομείου µας για παροχή ολιστικής θεραπευτικής 
προσέγγισης στους ασθενείς, καθώς και τη βέλτιστη διαχεί-
ριση του ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας µας. Πεποί-
θησή µας είναι ότι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας στην 
παροχή φροντίδας υγείας µόνο υγιή αποτελέσµατα επιφέρει 
στο περιβάλλον εργασίας. Σας συγχαίρουµε γιατί οι πρω-
τοβουλίες του Δήμου αντανακλούν εξίσου αυτές τις αξίες. 
Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούμε και στην πολύτιμη 
συμβολή της συνεργάτιδός σας, κας Τσίγκρη, η οποία µας 
παρείχε κάθε βοήθεια στην αναζήτηση των τίτλων, καθώς 
και στην οργάνωση της µεταφοράς τους. Σας ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στις δημιουργικές δράσεις σας και ευελπι-
στούµε στη συνέχιση της συνεργασίας µας προς όφελος των 
πολιτών.

Για το ΓΝΑ «Η Ελπίς»
Η προσωρινή Διοικήτρια

Φωτεινή Ξ. Θειάκου
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ΔΗΜΟΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΑΞΈΙΣ

νέες δύσκολες συνθήκες που τον πλήττουν. Γιατί 
τι άλλο να σκεφτεί κανείς όταν ενώ  η Διοίκηση 
Ξυριδάκη, αντιλαμβανόμενη πλήρως την ανάγκη 
για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση της 
ενέργειας, παρέδωσε το μεγάλο και έτοιμο προς 
υλοποίηση project για τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο Δήμο 
μας (αντικατάσταση με led) με αντίστοιχη μείωση 
των Δημοτικών ενεργειακών καταναλώσεων και 
των Δημοτικών Τελών, η τωρινή Δημοτική Αρχή 
την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων; Δεν τους 
άρεσε η μελέτη και η προγραμματισμένη διαδικα-
σία; Μπορούσαν να την αναθεωρήσουν. Δεν το 
έκαναν. Προτίμησαν την απραξία. Στάση ζωής ή 
απόδειξη ανικανότητας; Και τα δύο επικίνδυνα, ει-
δικά σε μια εποχή που η ενεργειακή κρίση έγινε το 
μείζον πρόβλημα του πλανήτη. 
 
Δυστυχώς η απραξία δεν σταμάτησε εκεί. Η παρού-
σα Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο 
και άλλες  μελέτες, έτοιμες προς υλοποίηση που 
της κληροδότησε η Διοίκηση Ξυριδάκη. Με αποτέ-
λεσμα ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού και οι πολίτες 
του να στερηθούν τα οφέλη από την υλοποίηση 
και άλλων σημαντικών ενεργειών και έργων όπως:  
1) η ανάληψη συντονιστικής πρωτοβουλίας για την 
Αναδάσωση του Λατομείου Ψυχικού, 2) η συνέχι-
ση των διαδικασιών για την εφαρμογή ΟΛΩΝ των 
ήδη εκπονημένων και εγκεκριμένων κυκλοφορια-
κών μελετών και στάθμευσης στα Προάστιά μας, 
3) η Αναβάθμιση των παραπλεύρων της Κηφισίας 
δρόμων σε Νέο Ψυχικό, Φιλοθέη και Ψυχικό (Ολυ-
μπιονικών και Στρέιτ-Μαραθωνοδρόμων, αντι-
στοίχως), 4) συνέχιση των διαδικασιών εφαρμογής 
των κυκλοφοριακών μελετών (αντιμετώπιση κυ-
κλοφοριακού Χάους στις ώρες αιχμής λειτουργίας 
σχολείων, κυκλοφοριακού φόρτου περιοχής Νέας 
Αγοράς), 5) η συνέχιση της διαδικασίας που παρέ-
λαβαν αναφορικά με την Ηπιοποίηση ΟΛΩΝ των 
στενών δρόμων με τα στενά πεζοδρόμια στα Προ-
άστιά μας - Απόφαση του Δ.Σ του 2017. 6) η ολο-

Παντελής Ξυριδάκης
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Συμμαχία Πολιτών 
π. Δήμαρχος Φιλοθέης–Ψυχικού 

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

Συμμαχία Πολιτών. Η συνέχεια στη Δη-
μόσια Διοίκηση ήταν και εξακολουθεί 

να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλή-
ματα και στόχους σε πανελλαδικό αλλά 
και τοπικό επίπεδο. Αυτή η συνέχεια δεν 
εξασφαλίζεται μόνο μέσω των διοικητι-
κών υπαλλήλων αλλά κυρίως μέσω των 
διοικούντων. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η σημερινή Δημοτική Αρχή, 
η οποία ενώ κληρονόμησε ένα σημαντικό 
έργο σε επίπεδο σχεδιασμού και προετοι-
μασίας για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση σημαντικών προβλημάτων που 
πλήττουν το Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού, 
αφήνει την ευκαιρία να χαθεί, εγκατα-
λείποντας το Δήμο άοπλο απέναντι στις 

κλήρωση των μελετών για την Ανακαίνιση του Δι-
ατηρητέου Βαλλιάδη, 7) η Εγκατάσταση «έξυπνου» 
συστήματος ΑΜΕΣΗΣ ανίχνευσης πυρκαγιών στα 
Άλση των Προαστίων του Δήμου μας,  8) η Δημι-
ουργία Κλειστών Αιθουσών Αθλοπαιδιών στα υπό 
Δημοτικό, πλέον, έλεγχο των Δημόσιων σχολείων 
του Δήμου μας με αξιοποίηση του νέου θεσμικού 
διευκολυντικού πλαισίου, 9) η Διευθέτηση παροχέ-
τευσης του Ποδονίφτη για αποφυγή πλημμυρικών 
φαινομένων.

Για τα περισσότερα από τα παραπάνω ήταν σε εξέ-
λιξη οι διαδικασίες για την εφαρμογή των μελετών, 
όπως είχαν δρομολογηθεί από τον Τεχνικό Τομέα 
της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Η υλοποίηση 
όλων των παραπάνω μελετών προϋπέθετε πολλή 
δουλειά, γνώση και αυταπάρνηση και βέβαια, πα-
ραδοχή του σημαντικού έργου  της προηγούμενης 
Διοίκησης που τόσο ανερυθρίαστα καταδίκαζε 
προεκλογικά για λόγους καθαρά ψηφοθηρικούς  
η Δημοτική παράταξη «Προάστιο Πρότυπο», υπο-
σχόμενη παράλληλα σπουδαίο έργο σε όλους τους 
τομείς. Κέρδισε τις εκλογές, ανέλαβε την εξουσία 
και… απραξία! Άγνοια ή σύμπλεγμα προς την προ-
ηγούμενη Διοίκηση;

Όποια και αν είναι η αιτία, το αποτέλεσμα παραμέ-
νει: ο Δήμος Φιλοθέης–Ψυχικού και οι κάτοικοί του 
είναι τα θύματα αυτής της απραξίας.

Φ ίλες και φίλοι, ενώ έχουν ήδη συ-
μπληρωθεί 3 χρόνια της νέας Δη-

μοτικής Αρχής επαναφέρουμε την πρό-
τασή μας για ό,τι αφορά στην ανάπτυξη 
υποδομών ευφυών πόλεων (SMART 

CITIES), διαχείρισης πόρων και περιβάλλοντος. 
Προτείνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
μιας σειράς έργων αιχμής που θα συμβάλουν 
στην αποδοτικότερη διαχείριση και εξοικονόμη-
ση πόρων ενώ παράλληλα θα θέσουν τις βάσεις, 
ώστε ο Δήμος μας να σταθεί επάξια στην εποχή 
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης που ξεκινάει.

Τα βασικά έργα υποδομής που προτείνουμε στον 
τομέα των ευφυών πόλεων είναι:
1. εκσυγχρονισμός δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
Δήμου,
2. πλατφόρμα διαχείρισης καταναλώσεων Δήμου 
και εξοικονόμησης πόρων,
3. πλατφόρμα τηλεματικής και υποστήριξης δρά-
σεων ανακύκλωσης και κατ’ οίκον αποκομιδής,
4. εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης 
WiFi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους,
5. εφαρμογή καταγραφής αξίας κοινόχρηστων 
χώρων,
6. εγκατάσταση αισθητήρων έξυπνης πόλης και 
περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου.

Απαραίτητο είναι κατόπιν συγκοινωνιακής με-
λέτης να εγκατασταθεί σύστημα στάθμευσης 
(Smart Parking) με χρήση αισθητήρων κατάλη-
ψης χώρων και κινητής εφαρμογής μέσω της 
οποίας οι δημότες θα ενημερώνονται για τις 

Νίκος Κανελλάκης 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης 

Ενωμένη Δημαρχία Πολιτών 
Τηλέφωνο: 6936-724560

email: endipol2019@gmail.com

Smart Cities Smart Life: 
Η πρόκληση του μέλλοντος

ελεύθερες θέσεις, θα επιλεγούν μια θέση και θα 
πληρώνουν για το χρόνο στάθμευσης.

Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Για το Δήμο 
μας, όπως και για όλους τους Δήμους της χώ-
ρας, υπάρχει δεσμευμένο ένα μεγάλο ποσό από 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό των ΟΤΑ από το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Μόνο σχεδιάζοντας και υλοποι-
ώντας ένα σταθερά αειφόρο μέλλον προχωράμε 
μπροστά. Ας αδράξουμε επιτέλους τη στιγμή και 
την ευκαιρία!
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ΔΉΜΑΡΧΈΙΟ 
ΦΙΛΟΘΈΉΣ–ΨΥΧΙΚΟΥ

(Μαραθωνοδρόμου 95, 15452 Ψυχικό,
τηλ.: 213-2014700, fax: 210-6722934)

Γραφείο Δημάρχου
Τηλ.: 213-2014705, 746 

Fax Δημάρχου: 210-6726081
E-mail: d.galanis@0177.syzefxis.gov.gr

dimarxos@0177.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλ.: 213-2014744, 743, 708
E-mail: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Γενική Γραμματέας Δήμου
Τηλ.: 213-2014723

E-mail: a.avouri@0177.syzefxis.gov.gr
Αντιδήμαρχος Δημοτικής 

Διακυβέρνησης και Προγραμματισμού
Τηλ.: 213-2014750

E-mail: e.zeppou@0177.syzefxis.gov.gr
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Τηλ.: 213-2014727
E-mail: m.melissourgou@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Δημοτολόγιου
Τηλ.: 213-2014738

E-mail: g.sannis@0177.syzefxis.gov.gr
dimotologio@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Ψυχικού
Τηλ.: 213-2014702

E-mail: liksiarxeiop@0177.syzefxis.gov.gr
Πρωτόκολλο

Τηλ.: 213-2014765, 213-2014737
E-mail: protokolo@0177.syzefxis.gov.gr

Δημοτική Αστυνομία
Τηλ.: 213-2014773, 798

ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΚΤΉΡΙΟ ΦΙΛΟΘΈΉΣ
(Καλλιγά 31, 15237 Φιλοθέη,

Τηλ.: 213-2014500)
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης
Τηλ.: 213-2014501 

E-mail: n.zervos@0177.syzefxis.gov.gr
Αντιδήμαρχος Πρασίνου 

και Περιβαλλοντικών Θεμάτων
Τηλ.: 213-2014503

E-mail: d.fotiadis@0177.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου

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

Προϊσταμένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τηλ.: 213-2014500

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

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τηλ.: 213-2014500, 502 

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

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

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

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

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

Τηλ: 210-6775941
Γραμματεία Υπηρεσίας Πρασίνου

Τηλ.: 213-2014516
E-mail: d.leontaritis@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Φιλοθέης
Τηλ.: 213-2014510, fax 213-2014525

E-mail: liksiarxeiof@0177.syzefxis.gov.gr
Πρωτόκολλο

Τηλ.: 213-2014759
E-mail: dioik@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Δημοτολόγιου
Τηλ.: 213-2014500

ΔΉΜΟΤΙΚΟ ΚΤΉΡΙΟ 
ΝΈΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

(Τερτσέτη 44, 15451 Νέο Ψυχικό,
τηλ.: 213-2014600)

Αντιδήμαρχος θεμάτων Δομημένου 
Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης

Τηλ.: 213-2014601
g.papachronis@0177.syzefxis.gov.gr
Αντιδήμαρχος Θεμάτων Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τηλ.: 213-2014601

ch.bonatsos@0177.syzefxis.gov.gr
Αντιδήμαρχος Θεμάτων Προστασίας 
και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, 

Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης
Τηλ.: 210-6773474

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

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

Τμήμα Συντήρησης 
Τηλ.: 213-2014639, 604

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

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

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

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

Διευθύντρια Κοινωνικής Υπηρεσίας
Τηλ.: 213-2014641, 650, 600

E-mail: a.leontariti@0177.syzefxis.gov.gr 
pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Άσκησης 
Κοινωνικής Πολιτικής

Τηλ.: 213-2014600
E-mail: p.tsimogianis@0177.syzefxis.gov.gr
Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τηλ.: 213-2014673

E-mail: m.gliatis@0177.syzefxis.gov.gr
Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

Τηλ.: 213-2014627, 628
E-mail: katastimata@0177.syzefxis.gov.gr

Ληξίαρχος Νέου Ψυχικού
Τηλ.: 213-2014601

E-mail: liksiarxeionp@0177.syzefxis.gov.gr
Πρωτόκολλο

Τηλ.: 213-2014605

ΚΈΝΤΡΑ 
ΈΞΥΠΉΡΈΤΉΣΉΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΈΠ Φιλοθέης
Κύπρου 48, Φιλοθέη,

τηλ.: 210-6897114, 117, 118, 119, 156, 159
E-mail: d.filotheis-attikis@kep.gov.gr

ΚΈΠ Ψυχικού
Γράμμου 2, Ψυχικό,

τηλ.: 213-2029600 και 
210-6753466 έως 468

E-mail: d.psyhikou@kep.gov.gr
ΚΈΠ Νέου Ψυχικού

Τερτσέτη 41, Νέο Ψυχικό,
τηλ.: 213-2055900 και 

210-6727111, 132
E-mail: d.neoupsyhikou@kep.gov.gr

ΔΉΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΈΙΑ
Δημοτικό Ιατρείο Νέου Ψυχικού

Τερτσέτη 51, Νέο Ψυχικό,
Τηλέφωνο για ραντεβού 210-6744122

Δημοτικό Ιατρείο Ψυχικού
Στρατηγού Καλλάρη 13, Ψυχικό,

Τηλέφωνο για ραντεβού 210-6773484

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

Ο.Κ.Α.Π.Α. 
Βεκιαρέλη 11, 15237 Φιλοθέη,

τηλ.: 213-2014639, 604
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου Γραφείο ΔΉ.Κ.Έ.ΦΙ.Ψ. 
Βεκιαρέλη 11, 15237 Φιλοθέη,

τηλ.: 210-682221

ΚΈΝΤΡΑ ΑΘΛΉΣΉΣ
Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού

Ρ. Φεραίου και Μπουμπουλίνας, 
τηλ.: 210-6728043

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΈΝΤΡΑ
Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου

Δροσίνη και Δρόση, Ψυχικό, 
τηλ.: 210-6745135, 210-6746645

Κέντρο Έικαστικών Τεχνών «Γ. Καρύδης»
Αριάδνης και Νιόβης 13, Φιλοθέη, 

τηλ.: 210-6749860
Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Αγ. Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών, 
Νέο Ψυχικό, τηλ: 210-6749137
Δημοτική Πινακοθήκη Λέφα

Κοκκώνη 15, Ψυχικό, τηλ.: 210-6717097

ΔΉΜΟΤΙΚΈΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΈΣ
Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Στρ. Καλλάρη 13, Ψυχικό, τηλ.: 210-6724307
Παράρτημα Νέου Ψυχικού 

25ης Μαρτίου 19, Νέο Ψυχικό, 
τηλ.: 210-6725690

Ψηφιακές Υπηρεσίες 
https://philothei-psychiko.gov.gr/digital_certificates
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