
Με απόφαση του Δημάρχου Φι-
λοθέης-Ψυχικού κύριου Γαλάνη, 
ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι 
και καθορίστηκαν οι αρμοδιότη-
τές τους. Σεβόμενος και ορθώς τις 
επιλογές των Δημοτών, ο Δήμαρχος 
επιβράβευσε κατ’αρχήν τους δύο 
πρώτους σε σταυρούς και στις τρεις 
Δημοτικές Κοινότητες.
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›ΣΕΛ. 4-5

Η ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΆΛΆΝΗ ΣΤΆ «ΤΟΠΙΚΆ ΝΈΆ»

›ΣΕΛ. 6-7

ΖΩΉ ΡΆΠΤΉ ΓΥΜΝΆΣΤΙΚΉ ΓΙΆ ΌΛΌΥΣ 2019
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ΔΉΜΌΣ ΦΙΛΌΘΕΉΣ-ΨΥΧΙΚΌΥ

ΤΈΛΟΣ ΣΈ ΑΥΤΑΠΑΤΈΣ  
ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛ ΚΟΝΤΡΟΛ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΈΛΛΑΔΟΣ  
Ο Α.Σ. «ΜΈΓΑΣ 
ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ»

›ΣΕΛ. 3

Μια νέα μέρα, με θετικό πρόσημο, ξεκίνησε για το 
Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, σηματοδοτώντας την 

έναρξη της νέας διοικητικής περιόδου 2019-2023 με Δή-
μαρχο τον Δημήτρη Γαλάνη!
Σημαντικό παρόν πληθώρας δημοτών την ημέρα της ορ-
κωμοσίας τονίζει –σύμφωνα με το Δήμαρχο, την επιθυμία 
του κόσμου για την ανάπτυξη μιας νέας σχέσης αμοιβαι-
ότητας δημοτών και Δημοτικής Αρχής∙ καθώς για πρώτη 
φορά παρέστησαν σε ορκωμοσία, τόσοι πολλοί και τόσο 
αυθόρμητα -και μάλιστα άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν 
είχαν καμιά σχέση με τα κοινά.

›ΣΕΛ. 8 ›ΣΕΛ. 15

Ορίστηκαν 
οι νέοι 
Αντιδήμαρχοι
Την Κυριακή, στις 
2 Σεπτεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν 
δημαιρεσίες στον  
Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, 
ως είθισται μετά την 
ορκωμοσία του νέου 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, με την επίσημη έναρξη της θητείας της νέας 
Δημοτικής Αρχής και στα πλαίσια της όσο το δυνατόν πιο εύρυθμης και 
ταχύρρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας εκλέχθηκε το Προεδρείο του ΔΣ 
και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Καινούργια μέρα 
στο Δήμο
Αθρόα συμμετοχή των δημοτών στην ορκωμοσία.  
Αναπτύσσουμε σχέσεις αμοιβαιότητας με τους δημότες, δηλώνει ο Δήμαρχος. 
Εντολή αυτοδύναμης διοίκησης το 43%.

Εκλογή Προεδρείου 
Δημοτικού Συμβουλίου,  
Οικονομικής Επιτροπής  
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής



Η παράνομη στάθμευση

Ομαλά κύλησε η λαϊκή αγορά 

Η ανάγκη να ελέγχεις την ΕΥΔΑΠ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΙΔΙΟΚΤHΤΗΣ: 
Μενεμενόγλου Ι. Όλγα

ΕΚΔOΤΗΣ: 
Μενεμενόγλου Ι. Όλγα

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ:  
Πέλλη Ζωγοπούλου

ΤΜHΜΑ  
ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚO: 

Όλγα Μενεμενόγλου | 694.300.24.28

ΣΥΝΤAΚΤΕΣ: 
Πέλλη Ζωγοπούλου

ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ:  
Νίκος Μενεμενόγλου

ΕΤHΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜH:  
10€ (Ιδιώτες) 

30€ (Δήμοι, Δημόσιοι Οργανισμοί)

ΔΙΚΑΙΟYΧΟΣ ΣHΜΑΤΟΣ: 
Μενεμενόγλου Όλγα

ΑΡΙΘΜOΣ ΣHΜΑΤΟΣ:  
191997

Σημεία διανομής  
της εφημερίδας με stand

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
•  Ν. Παρίτση & 25ης Μαρτίου  

(2ο Δημοτικό)
•  Χρ. Σμύρνης  

(εκκλησία Αγίου Γεωργίου)
•  Στην εκκλησία της Αγ. Σοφίας
•  Ρήγα Φεραίου (έξω από  

το Αθλητικό Κέντρο)
•  Ψιλικά - Μίνι μάρκετ 

(Λ. Δημοκρατίας και Ευρώτα)
•  Βιβλιοπωλείο «Χαρτόπολις»  

(Δημ. Βασιλείου 1 Φάρος)
•  Κηφισίας (στο ύψος  

της τράπεζας Πειραιώς)
•  Στην είσοδο του σούπερ  

μάρκετ Σκλαβενίτης
•  Θεμιστοκλέους & Παλαμά γωνία  

(πλατεία Ελευθερίας)
•  Κληματαριά  

(ταβέρνα, πλ. Ελευθερίας)

ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ
•  Δημαρχείο Ψυχικού
•  Νέα Αγορά, «Απολλώνειο»
•  Τοπικό παράρτημα ΕΛΤΑ 

ΦΙΛΟΘΕΗ
• καφέ Sablo 
• καφέ Παλιά Αγορά
 • ΚΕΠ
•  Tennis Club 
•  Δημοτικό Διαμέρισμα
•  ΕΒΓΑ (Άνω Αγορά) 
•  παντοπωλείο ΕΥ ΖΗΝ  

(Άνω Αγορά)
•  Αλέξης φωτογραφείο 

(Καποδιστρίου & Πευκών 1)
•  Ζαχαροπλαστείο DESPINA 

(Θράκης 2 & Καποδιστρίου)
•  Vantage Κομμωτήριο 

Καποδιστρίου & Θράκης

Κώττα 28, Αθήνα
Τηλ.: 211.40.39.599
website: www.top-nea.gr

e-mail: top-nea@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν το συντάκτη 
τους και δε συμπίπτουν κατ' 
ανάγκην με την άποψη της 
εφημερίδας

Πριν το καλοκαίρι, είχαμε ανα-
φερθεί στο φλέγον ζήτημα της 

παράνομής στάθμευσης έξω από το 
πάρκινγκ του Σκλαβενίτη την ημέρα 
της λαϊκής αγοράς στην οδό Παλα-
μά. Το πάρκινγκ γεμίζει από φορτηγά 
και Ι.Χ που είναι άσχετα με το σούπερ 
μάρκετ. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπό, 
οι οδηγοί, πάρκαραν πάνω στο πλα-
τύ πεζοδρόμιο είτε για λίγη ώρα, είτε 

για φουλ οχτάωρο. Οι κάτοικοι αντέ-
δρασαν με ανακοινώσεις, καθώς τα 
οχήματα «απλώθηκαν» παντού. Στην 
συμβολή των οδών Τζαβέλα με 25ης 
Μαρτίου πριν το καλοκαίρι, τοποθε-
τήθηκαν κάγκελα, ενώ στο πίσω μέ-
ρος του Ο.Τ 150, όχι. 

Επισημάναμε στους αρμόδιους 
την ανάγκη να συνεχιστεί η τοποθέ-
τηση μέχρι την οδό Χρυσοστόμου 

Σμύρνης και πήραμε την υπόσχεση 
ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Με τον 
ερχομό της λαϊκής αγοράς πλησίον 
του πάρκινγκ του Σκλαβενίτη, έγινε 
αυτό που φοβόμασταν και δημιουρ-
γήθηκε το αδιαχώρητο. Τα αυτοκίνη-
τα έκαναν το…δικό τους «παιχνίδι». 
Οι φωτογραφίες μας, μιλούν για την 
ανάγκη διεκπεραίωσης του έργου. 
Αναμένουμε! 

Σε ομαλούς ρυθμούς κύλησε η λει-
τουργία της λαϊκής αγοράς, στο 

Νέο Ψυχικό που για πρώτη φορά 
στήθηκε στην οδό Κωστή Παλαμά. Οι 
έμποροι, ήταν φανερά ικανοποιημένοι 
από το εύρος και το πλάτος του δρό-
μου, που δίνει την άνεση να απλώσουν 
τα εμπορεύματα τους, ενώ παρουσιά-
στηκαν μικρά προβλήματα που γρή-
γορα λύθηκαν ή έχουν να λυθούν στο 
μέλλον. Άλλωστε, τον Αύγουστο του 
παραθερισμού, ελάχιστος κόσμος είχε 
μείνει πίσω για να παραπονεθεί. Ανά-
μεσα στα μικρά ζητήματα που ζητούν 
λύση και κοινή κατανόηση, είναι η το-
ποθέτηση της καντίνας σε σημεία που 
δεν προβλέπονται και κάποιοι κάτοικοι 
ζήτησαν την στάθμευση της σε μέρος 

που θα είναι μόνιμο. Επίσης, μερικά 
παράπονα υπήρξαν για την μη εύκο-
λη πρόσβαση μέσα στις οικίες τους, 
κυρίως από άτομα με ειδικές ανάγκες 
και ηλικιωμένους και αυτό το ζήτημα 

σχεδόν λύθηκε. Η λαϊκή αγορά από 
την πλευρά της, ζήτησε με επίσημο έγ-
γραφο, την επέκτασή της ακόμα έναν 
δρόμο πιο πάνω προς την πλευρά της 
πλατείας και αναμένεται η απόφαση.

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και αυτό, 
πολλές ήταν οι ζημιές στο δίκτυο 

της ΕΥΔΑΠ. Και ενώ η απόκριση στα 
τηλεφωνήματα ήταν άμεση, η δουλειά 
ήταν «τσάτρα πάτρα» όπως έλεγαν οι 
παλιοί. Μόλις οι υπηρεσίες έφτιαχναν 
την διαρροή, τότε ερχόταν ο εργολά-
βος να κλείσει την τρύπα και να τοπο-
θετήσει την άσφαλτο, τις πλάκες πεζο-
δρομίου ή τους κυβόλιθους στην θέση 
τους. Μία τέτοια απλή αποστολή είχαν 
να αποπερατώσουν και στην οδό Χρυ-
σοστόμου Σμύρνης (ήπιας κυκλοφο-

ρίας) στο Νέο Ψυχικό. Τον Μάιο μήνα 
υποχώρησε ο δρόμος με εσωτερική δι-
αρροή και σχεδόν είκοσι ημέρες μετά 
τα νερά βγήκαν στον δρόμο. Η ΕΥΔΑΠ 
ήρθε και επιδιόρθωσε την ζημιά και 
μετά από λίγες ημέρες ο εργολάβος 
έπιασε να τοποθετήσει στην θέση τους 
τους κυβόλιθους. 

Κάτι ο αέρας, κάτι το αλφάδι που 
ήταν μπόσικο, κάτι το μεσημέρι που 
ο κόσμος πεινάει, κάτι τα λόγια του 
παπά που λέει και η Ελληνική ταινία, 
ο δρόμος τώρα πια θυμίζει ανισόπεδη 

διάβαση. Πιο καλός ήταν όταν έτρεχε 
το νερό. Κάποιοι περίοικοι βλέποντας 
τα μαύρα χάλια, βγήκαν πρώτα από 
τα ρούχα τους και μετά βγήκαν έξω 
να τους μιλήσουν για την κάκιστη κα-
τασκευή, αλλά ο Ινδός προϊστάμενος 
είπε κάτι σαν " " και 
η κουβέντα έληξε εκεί. 

Όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο 
κύριος Μιχάλης που μένει σε διπλανό 
οίκημα: «Υπάρχει ελπίδα να ξαναχαλά-
σει και να το φτιάξουν σωστά την επό-
μενη φορά». 
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Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού 
Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής 
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019, με την επίσημη έναρξη της θητείας της νέας 
Δημοτικής Αρχής και στα πλαίσια της όσο το δυνατόν πιο εύρυθμης και 

ταχύρρυθμης λειτουργίας του Δήμου μας εκλέχθηκε το Προεδρείο του ΔΣ 
και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΈΚΡΙΜΈΝΑ:
1. Με την απόφαση 189/1-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΜΛΩΗ8-0ΜΣ), εκλέχθηκε το 
Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για την πρώτη θη-
τεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδουήτοι για το χρονικό διάστημα από 
1.9.2019 έως 6.11.2021, αποτελούμενο από τους παρακάτω Δημοτικούς 
συμβούλους:
α.  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δημοτική Σύμβουλο κα Σινα-

νιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη).
β.  Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δε-

λακουρίδη Ιωάννη και 
γ.  Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου την Δημοτική Σύμβουλο κα Πα-

λαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

2. Με την απόφαση 190/1-9-2019 (ΑΔΑ:ΨΛΠΙΩΗ8-ΝΞΑ), το Δημοτικό Συμ-
βούλιο εξέλεξε τα μέλη (Τακτικά και Αναπληρωματικά) της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής πε-
ριόδουήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 6.11.2021.

Η πλήρης σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής είναι η εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γαλάνης Δημήτριος (Δήμαρχος) Πρόεδρος 
Μπονάτσος Χαράλαμπος (Αντιδήμαρχος) 
Γκιζελή Αλίκη (Αντιδήμαρχος) 
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική 
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Παπαχρόνης Γεώργιος  
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Ξυριδάκης Παντελής  
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)

ΤρέζουΜαρία–Ελένη  
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ )

Χαροκόπος Παντελής  
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)

Χανακούλας Αθανάσιος  
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ) 

3. Με την απόφαση 191/1-9-2019 (ΑΔΑ :ΩΚΖΞΩΗ8-Α15), το Δημοτικό Συμ-
βούλιο εξέλεξε τα μέλη (Τακτικά και Αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 6.11.2021.

Η πλήρης σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει ως ακολούθως: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γαλάνης Δημήτριος (Δήμαρχος) Πρόεδρος 
Ζερβός Νικόλαος (Αντιδήμαρχος) 
Ζέππου - Χαρλαύτη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 
Φωτιάδης Δημήτριος  
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Καραθανάσης Ιωάννης  
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Παπαχρόνης Γεώργιος  
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Μπονάτσος Χαράλαμπος  
(ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ)

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)

Πετρίτση - Μουράντ Αικατερίνη  
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ)

Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος 
(ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ) 

Στιγμιότυπα από τις Δημαιρεσίες
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       ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ        ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
       ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ       ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ       ΚΩΝΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

       ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ

Δανδουλάκης Ανδρέας
Γεωπόνος Msc

25ης Μαρτίου 41, Νέο Ψυχικό
Τηλ.: 212 1069015 - 6945 254 164
adandoulakis@gmail.com



Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι
Την Κυριακή, στις 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δημαιρεσίες στον  
Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, ως είθισται μετά την ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με απόφαση του Δημάρχου 
Φιλοθέης-Ψυχικού κύριου 

Γαλάνη, ορίστηκαν οι νέοι 
Αντιδήμαρχοι και καθορίστηκαν 
οι αρμοδιότητές τους. Σεβόμενος 
και ορθώς τις επιλογές των 
Δημοτών, ο Δήμαρχος επιβράβευσε 
κατ’αρχήν τους δύο πρώτους σε 
σταυρούς και στις τρεις Δημοτικές 
Κοινότητες. Εξαίρεση αποτελεί η 
επιλογή του κυρίου Ζερβού, ως 
Αντιδήμαρχο Θεμάτων Δομημένου 
Περιβάλλοντος και Τοπικής 
Ανάπτυξης η οποία όμως θεωρείται 
επιτυχής και αναμενόμενη λόγω 
της συναφούς επαγγελματικής και 
επιστημονικής του κατάρτισης και 
ιδιότητας (Είναι Πολιτικός Μηχανικός 
από το Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακό 
στις Επιστήμες και Τεχνικές του 
Περιβάλλοντος (E.N.P.C., Γαλλία), 
ενώ έχει εκπονήσει διδακτορική 
διατριβή στη διαχείριση υδατικών 
πόρων).
O Δήμαρχος βάσει της απόφασης με 
αρ. πρωτ. 12680/1/9/2019:
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτι-
κούς συμβούλους της πλειοψηφίας 
ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φιλο-
θέης – Ψυχικού με θητεία από 01-
09-2019 μέχρι 31-12-2020, εντός 
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 
ως εξής: 

1. Τον κ. Γεώργιο Παπαχρόνη, ως 
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανα-
κύκλωσης και Πολιτικής Προστα-
σίας και του μεταβιβάζει τις εξής 
ευθύνες και αρμοδιότητες: 
-Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγ-

χει τις εργασίες της Διεύθυνσης Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης. 
-Να εποπτεύει και ελέγχει τις εργασί-
ες του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων. 
-Να εποπτεύει, ελέγχει και συντονί-
ζει μέτρα και δράσεις που αφορούν 
τον τομέα της Πολιτικής Προστασί-
ας (πυροπροστασία, αποχιονισμός, 
φυσικές καταστροφές κλπ). 
-Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση 
και υπογραφή αδειών, πιστοποιη-
τικών, την έκδοση αποφάσεων, την 
επιβολή προστίμων καθώς και την 
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοι-
χων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
Το γραφείο του βρίσκεται στη Δη-
μοτική Κοινότητα Φιλοθέης, Καλ-
λιγά 31 και το τηλ. επικοινωνίας 
είναι: 213-2014501

2. Τον κ. Χαράλαμπο Μπονάτσο, 
ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Δια-
κυβέρνησης και Οικονομικών και 
του μεταβιβάζει τις εξής ευθύνες και 
αρμοδιότητες: 
-Να εποπτεύει, συντονίζει και εκτε-
λεί τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, της Οικονομικής Επι-
τροπής και της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής που αναφέρονται στα 
αντικείμενα και της αρμοδιότητες 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη-
ρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής.
-Να έχει την ευθύνη και την εποπτεία 
των δραστηριοτήτων των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φι-

λοθέης - Ψυχικού ( Κ.Ε.Π ).
-Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση 
και υπογραφή αδειών, πιστοποιη-
τικών, την έκδοση αποφάσεων, την 
επιβολή προστίμων καθώς και την 
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοι-
χων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
Το γραφείο του βρίσκεται στη 
Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού, 
Μαραθωνοδρόμου 95 και το τηλ. 
επικοινωνίας είναι: 213-2014750

3. Τον κ. Νικόλαο Ζερβό, ως Αντι-
δήμαρχο Θεμάτων Δομημένου 
Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανά-
πτυξης και του μεταβιβάζει τις εξής 
ευθύνες και αρμοδιότητες: 
-Να εποπτεύει, ελέγχει και συντονί-
ζει όλες τις διαδικασίες για την εύ-
ρυθμη και αποτελεσματική υλοποί-
ηση του Τεχνικού Προγράμματος 
του Δήμου. 
-Να εποπτεύει, συντονίζει και 
ελέγχει τις εργασίες όλων των συ-
νεργείων του Δήμου (συνεργεία 
ηλεκτροφωτισμού, οικοδομών, σι-
δηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρω-
ματιστών κλπ). 
-Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγ-
χει έργα και εργασίες συντήρησης 
των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου. 
-Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγ-
χει έργα, παρεμβάσεις και εργασίες 
συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτρο-
φωτισμού του Δήμου.
-Να εποπτεύει, ελέγχει και προω-
θεί τις διαδικασίες για την υλοποί-
ηση των συγχρηματοδοτουμένων 
προγραμμάτων αρμοδιότητας του, 

καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα 
οποία αφορούν παρεμβάσεις και 
αναπλάσεις στο Δήμο. 
-Να εποπτεύει και συντονίζει την 
εκπόνηση τεχνικών μελετών του 
Δήμου. 
-Να εποπτεύει και συντονίζει τα θέ-
ματα του αυτοτελούς τμήματος Το-
πικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
-Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση 
και υπογραφή αδειών, πιστοποιη-
τικών, την έκδοση αποφάσεων, την 
επιβολή προστίμων καθώς και την 
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοι-
χων οργανικών μονάδων του Δήμου. 
Το γραφείο του βρίσκεται στη Δη-
μοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού, 
Τερτσέτη 44 και το τηλ. επικοινω-
νίας είναι: 213-2014610

4. Την κ. Ελένη Ζέππου, ως Αντι-
δήμαρχο Θεμάτων Φυσικού Περι-
βάλλοντος και της μεταβιβάζει τις 
εξής ευθύνες και αρμοδιότητες: 
- Να εποπτεύει, συντονίζει και ελέγ-
χει τις εργασίες συντήρησης, κλα-
δέματος, διαμόρφωσης, φύτευσης, 
καλλωπισμού κλπ. σε χώρους πρα-
σίνου, πάρκα, κήπους, άλση, παιδι-
κές χαρές, δενδροστοιχίες, παρτέ-
ρια κλπ στο Δήμο.
-Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου, της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής που αναφέρονται στα 
αντικείμενα και τις αρμοδιότητες 
του Πρασίνου.
-Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΈΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
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και υπογραφή αδειών, πιστοποι-
ητικών, την έκδοση αποφάσεων, 
την επιβολή προστίμων καθώς και 
την ευθύνη λειτουργίας των αντί-
στοιχων οργανικών μονάδων του 
Δήμου. 
Το γραφείο της βρίσκεται στη 
Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης, 
Καλλιγά 31 και το τηλ. επικοινω-
νίας είναι: 213-2014503

5. Tην κ. Αλίκη Γκιζελή, ως Αντι-
δήμαρχο Θεμάτων Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πολιτισμού και Παι-
δείας και της μεταβιβάζει τις εξής 
ευθύνες και αρμοδιότητες : 
-Σε ότι σχετίζεται με τα θέματα 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης καθώς και τον προγραμ-
ματισμό και τον συντονισμό των 
ενεργειών που αφορούν την υπο-
στήριξη πάσης φύσεως Κοινωνικών 
Προγραμμάτων και ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων. 
-Να εποπτεύει, ελέγχει και συντονί-
ζει όλες τις αρμοδιότητες της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
-Να συντονίζει τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων των εθνικών και θρη-
σκευτικών εορτών. 
-Να συντονίζει τη διοργάνωση Πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων.
-Να έχει την εποπτεία της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης καθώς και κάθε άλλο θέμα 
παιδείας του Δήμου.

-Να έχει την αρμοδιότητα για θέμα-
τα Ισότητας των Φύλων. 
-Να έχει την αρμοδιότητα για θέ-
ματα κοινωνικής ένταξης των 
αλλοδαπών.
-Να Εκτελεί τις αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, της Οικονο-
μικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται 
στα αντικείμενα και τις αρμοδιότη-
τες της.
-Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση 
και υπογραφή αδειών, πιστοποι-
ητικών, την έκδοση αποφάσεων, 
την επιβολή προστίμων καθώς και 
την ευθύνη λειτουργίας των αντί-
στοιχων οργανικών μονάδων του 
Δήμου. 
Το γραφείο της βρίσκεται στη 
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυ-
χικού, Τερτσέτη 44 και τα τηλ. 
επικοινωνίας είναι: 213-2014620, 
213-2014625 
Κοινό πλαίσιο δράσης και ενερ-
γειών όλων των Αντιδημάρχων 
είναι να:
1. Μεριμνούν για θέματα διαφάνει-
ας και ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης του τομέα αρμοδιότητάς τους.
2. Προτείνουν την εισαγωγή θεμά-
των αρμοδιότητάς τους στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότη-
τας Ζωής μετά από προηγούμενη 
ενημέρωση του Δημάρχου. 
3. Προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέρ-
γεια η οποία έχει ανατεθεί στον το-
μέα των αρμοδιοτήτων τους. 
4. Συνεργάζονται μεταξύ τους, με 
τους Προέδρους των δημοτικών και 
Τοπικών Συμβουλίων καθώς και με 
τους Προέδρους των Νομικών Προ-
σώπων του Δήμου. 
Β. Στην περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος του Δημάρχου 
και των Αντιδημάρχων τις αρ-
μοδιότητες ασκεί ο κατά την 
ανωτέρω αναφερόμενη σειρά 
Αντιδήμαρχος. 
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Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μια μέρα μετά την ορκωμοσία, πώς αι-
σθάνεστε; Τι εισπράξατε από την προ-
σέλευση του κόσμου; 

«Θεωρώ ότι για πρώτη φορά ξεση-
κώθηκε αυθόρμητα ο απλός κόσμος του 
Προαστίου μας, που δεν ασχολείται με τα 
κοινά, και ήρθε για να παρακολουθήσει την 
πρώτη ημέρα της νέας διοίκησης του Δή-
μου. Εδώ ο κόσμος έδειξε ότι συμμετέχει σε 
αυτό που πιστεύω: στην καινούργια μέρα 
στο Δήμο!

Παράλληλα ήρθαν βουλευτές, υπουργοί, 
πρώην Δήμαρχοι και από τα τρία προάστια 
και φυσικά υπήρξε σύσσωμη παρουσία και 
από τις τρεις Εκκλησιαστικές Κοινότητες! 

Εδώ έχουμε ένα καινούργιο φαινόμενο, 
η συμμετοχή του κόσμου και το ενδιαφέ-
ρον που έδειξε μας ωθεί να πιστέψουμε ότι 
επιθυμούν μια σχέση αμοιβαιότητας με τη 
Δημοτική Αρχή κι ότι τον Δήμαρχο θέλουν 
να τον αισθάνονται δίπλα τους! Κι αυτό με 
συγκινεί βαθύτατα και με προτρέπει να 
δουλέψω διπλά για να ανταποκριθώ στις 
προσδοκίες τους, και να τους υποσχεθώ 
ότι δεν θα είμαι Δήμαρχος μέσα από ένα 
γραφείο, αλλά στο δρόμο δίπλα σε κάθε 
πρόβλημα. 

Για μένα οι σχέσεις Δημάρχου –δημοτών 
πρέπει να είναι αμφοτεροβαρείς. Φρονώ 
ότι τα αποτελέσματα έρχονται σε συνερ-
γασία με τους δημότες, οπότε στη διάρκεια 
της θητείας μου θα στηρίξω τη συμμετοχή 
των δημοτών στην αντιμετώπιση της κα-
θημερινότητας. Την ίδια τακτική θα ζητή-
σω να ακολουθήσουν και αντιδήμαρχοι και 
αιρετοί και υπάλληλοι».

Προεκλογικά είχατε αναφέρει ένα πρό-
γραμμα 180 ημερών. Με βάση αυτό 
ποιες κινήσεις θα δρομολογήσετε 
πρώτες; 

«Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε 
αναλυτικά γι αυτό σε επόμενες συναντή-
σεις. Επιγραμματικά θα σας αναφέρω ότι 
αρχικά θα επικεντρωθούμε στον αγώνα 

«Αναβάθμιση της Καθημερινότητας» που 
πρακτικά σημαίνει αναβάθμιση των δομών 
Καθαριότητας, Πρασίνου, των Υπηρεσιών 
και φυσικά θα αποδυθούμε στον αγώνα 
κατά της λακκούβας. Δηλαδή στον αγώνα 
κατά της κακοτεχνίας. Στόχος μας είναι να 
μπούμε σε δρόμους –και όχι μόνο, και να 
διορθώσουμε τεχνικά ό,τι μπορούμε».

Καινούργια μέρα στο Δήμο
Η ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΆΛΆΝΗ ΣΤΆ «ΤΟΠΙΚΆ ΝΈΆ»

Αθρόα συμμετοχή των δημοτών στην ορκωμοσία.  
Αναπτύσσουμε σχέσεις αμοιβαιότητας με τους δημότες, δηλώνει ο Δήμαρχος. 
Εντολή αυτοδύναμης διοίκησης το 43%.

στην Πέλλη Ζωγοπούλου

Μια νέα μέρα, με θετικό πρόσημο, ξεκίνησε για το Δήμο 
Φιλοθέης Ψυχικού, σηματοδοτώντας την έναρξη της 

νέας διοικητικής περιόδου 2019-2023 με Δήμαρχο τον Δημή-
τρη Γαλάνη!
Σημαντικό παρόν πληθώρας δημοτών την ημέρα της ορκω-
μοσίας τονίζει –σύμφωνα με το Δήμαρχο, την επιθυμία του 
κόσμου για την ανάπτυξη μιας νέας σχέσης αμοιβαιότητας 
δημοτών και Δημοτικής Αρχής∙ καθώς για πρώτη φορά παρέ-
στησαν σε ορκωμοσία, τόσοι πολλοί και τόσο αυθόρμητα -και 
μάλιστα άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν είχαν καμιά σχέση με 
τα κοινά.

Το γεγονός, από μόνο του, δείχνει την ανάγκη των δημοτών 
για μια διαφορετική αντιμετώπιση της καθημερινότητας, ενώ 
διπλασιάζει αυτόματα τις ευθύνες του νέου Δημάρχου που θε-
ωρεί ότι οι σχέσεις Δημοτικής Αρχής και δημοτών πρέπει να 
είναι αμφοτεροβαρείς. 
Την ίδια ώρα, το 43% της δεύτερης Κυριακής, αλλά και οι αλ-
λαγές του Κλεισθένη στην Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) αλλά και 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) προσφέρουν την τόσο 
απαραίτητη αυτοδυναμία στην διακυβέρνηση του Δήμου. Γι 
αυτά και για άλλα μιλά ο νέος Δήμαρχος στα «Τοπικά νέα» σε μια 
πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. 
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Η τελετή 
ορκωμοσίας
Αρκούντως εντυπωσιακή, με μια πρωτοφα-

νή κι αυθόρμητη προσέλευση δημοτών, 
πάνω από τετρακόσια άτομα, που ως φάνηκε 
για πρώτη φορά ασχολούνταν με τα κοινά! 

Λίγη ώρα πριν την έναρξη και το αδιαχώρη-
το στο εσωτερικό του Blue Bell είναι γεγονός. 
Όσοι προσέρχονται πλέον γεμίζουν, ανά πα-
ρέες την πλατεία, μέχρι που γίνεται αντιληπτό 
ότι οι παριστάμενοι ξεπερνούν κατά πολύ κάθε 
προσδοκία. 

Συνάμα με τους δημότες και πρόσωπα της 
Κεντρικής Πολιτικής Σκηνής, όπως: η Υπουρ-
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, και οι βουλευτές 
Βορείου Τομέα Θεόδωρος Ρουσσόπουλος, Δη-
μήτρης Καιρίδης και Ζωή Ράπτη. Αλλά και επτά 
από τους διατελέσαντες Δημάρχους των πρώ-
ην και του τωρινού Δήμου, οι .κ.κ. Δημήτρης 
Μαναός, Κρίτος Νεόφυτος, Ελένη Παναγιω-
τοπούλου, Θεόφραστος Οικονομίδης, Ειρήνη 
Κατσαρού, Παντελής Χαροκόπος και Παντελής 
Ξυριδάκης.

Της θρησκευτικής ορκωμοσίας πρωτοστά-
τησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεσπιών κ. 
Συμεών. Επίσης παρέστησαν και οι ιερείς από 
όλους τους Ιερούς Ναούς του Δήμου. Στη συ-
νέχεια ακολούθησε πολιτική ορκωμοσία, από 
τον Δήμαρχο Δημήτρη Γαλάνη.

Στην ομιλία του ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος 
ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και με-
ταξύ άλλων δήλωσε : «Για έναν άνθρωπο που 
έχει ταυτίσει όλες τις ωραίες στιγμές της ζωής 
του με αυτό το Δήμο, το αξίωμα του Δημάρχου 
είναι η μεγαλύτερη τιμή και ευθύνη. Και στο δι-
πλό αυτό ηθικό χρέος θα κάνω τα πάντα για να 
ανταποκριθώ».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γαλάνης ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά: «Θα εργαστώ με όλες μου 
τις δυνάμεις για να κάνουμε το Δήμο μας ένα 
Προάστιο Πρότυπο. Ένα οικιστικό Προάστιο δί-
πλα στο κέντρο της Αθήνας με ιδιαίτερη βαρύ-
τητα στην ποιότητα της καθημερινότητας».

Ο νέος Δήμαρχος Φιλοθέης- Ψυχικού συ-
νέχισε λέγοντας: «Στόχος μας είναι να προστα-
τεύσουμε τη μοναδική φυσική ομορφιά του και 
όλα εκείνα τα στοιχεία που εδώ και δεκαετίες 
διαμόρφωσαν το χαρακτήρα και τη φυσιογνω-
μία του. Να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής 
για κάθε γειτονιά. Με φροντίδα για όλους και ει-
δικά για τις γειτονιές που έχουν τη μεγαλύτερη 
επιβάρυνση. Να διατηρήσουμε την πολιτιστική 
δραστηριότητα στον Δήμο μας. Να παρέχουμε 
υπηρεσίες αντάξιες του επιπέδου και των απαι-
τήσεων των κατοίκων του Δήμου μας», ενώ 
έκλεισε λέγοντας πως 

«Μια καινούργια μέρα ξεκινά για το Προά-
στιό μας».

Ίσως να μην είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει. 
«Σίγουρα δεν είναι. Γι αυτό θα πρέπει να 

γίνουν κατάλληλες τοποθετήσεις των αιρε-
τών στις αντίστοιχες Αντιδημαρχίες, αλλά και 
οι κατάλληλες αλλαγές στις διευθύνσεις των 
Υπηρεσιών».

Θα αλλάξετε τους διευθυντές Υπηρεσι-
ών; Μάλλον δεν έχει ξαναγίνει, αλλά θα 
υπάρξει και κάποιο πολιτικό κόστος -έτσι 
δεν είναι; 

«Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι παρόμοιο, σε 
κάποιον από τους τρεις πρώην Δήμους, οι 
Υπηρεσίες όμως έδειξαν ότι τους έχει ξεφύ-
γει η κατάσταση. Εξ άλλου δεν κάνεις ομε-
λέτα αν δεν σπάσεις αυγά, και μην ξεχνάμε 
ότι ο κόσμος μας έδειξε ότι αυτοί που δια-
χειρίζονταν την καθημερινότητά του δεν 
τα κατάφεραν! Κάνω θεσμικές αλλαγές εκεί 
που πρέπει, κι όπως ανέφερα και στο λόγο 
μου στόχος μας δεν είναι μια απλή εναλλα-
γή προσώπων, στη διοίκηση ή τις Υπηρεσίες, 

αλλά μια πραγματικά νέα και καλύτερη επο-
χή για το Δήμο μας».

Μια τελευταία ερώτηση, λίγο διαφορε-
τική. Πόσο εύκολη προβλέπεται η νέα 
θητεία με δεδομένο ότι δεν έχετε την 
απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου; 

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση στη 
χώρα που κυβερνά με το 39%. Επιπλέον ο 
Κλεισθένης με τις αλλαγές τόσο στην Οικο-
νομική Επιτροπή, όσο και στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής διευκόλυνε σημαντικά την 
κατάσταση.

Φρονώ ωστόσο, ότι όταν οι δημότες μου 
έδιναν το 43% ήθελαν να διοικήσω ολόκληρο 
το Δήμο. Ουσιαστικά μου έδιναν εντολή αυ-
τοδύναμης διακυβέρνησης. Πιστεύω, λοιπόν, 
ότι όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε την άπο-
ψη του κόσμου. Κι εγώ από την πλευρά μου 
θα επιδιώξω όσο το δυνατόν μεγαλύτερες 
συναινέσεις και συνεργασίες».
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Τέλος σε αυταπάτες  
και κάπιταλ κοντρόλ

Αλλαγές στις διευθύνσεις Υπηρεσιών

της Ζωή Ράπτη  
Αν. Κοινοβουλευτικής  
Εκπροσώπου Νέας Δημοκρατίας  
Βουλευτή Βορείου Τομέα Β΄ Αθηνών

Η 1η  Σεπτεμβρίου 2019 ήταν η 
επίσημη πρώτη της ελληνικής 

οικονομίας απελευθερωμένης από 
τα δεσμά των κάπιταλ κοντρόλ που 
επιβλήθηκαν λόγω της ανερμάτι-
στης πολιτικής του μοιραίου για την 
πατρίδα δίδυμου: Αλέξη Τσίπρα και 
Γιάννη Βαρουφάκη.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, σε βραχύτατο χρονικό 
διάστημα κάλυψε μεγάλο μέρος 
από την απόσταση της Ελλάδας με 
την κανονικότητα, η οποία είχε δη-
μιουργηθεί λόγω της πολιτικής που 
εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019.

Το οικονομικό κλίμα για τη χώρα 
βελτιώνεται κι αυτό φαίνεται ήδη 
και από τα εξαιρετικά χαμηλά επι-
τόκια στις τελευταίες δημοπρασίες 
εντόκων γραμματίων. Αξίζει να ανα-
φερθεί το ιστορικά χαμηλό επιτό-
κιο 1,9% με το οποίο δανειστήκαμε 
από τις αγορές  2,5 δισ. ευρώ με την 
έκδοση επταετούς ομολόγου. Επί-
σης, ελληνικές τράπεζες απέκτησαν 
φθηνότερη πρόσβαση στις αγορές 

για τη χρηματοδότησή τους ενώ 
ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 
σημείωσε την υψηλότερη επίδοση 
από το 2008, ξεπερνώντας μάλιστα 
το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 
πρώτη φορά από το 2014.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έχει πάψει να εκπέμπεται το μήνυμα 
πως  ό,τι θετικό κάνει η νέα κυβέρ-
νηση, οφείλεται στην προηγούμε-
νη. Αν, λοιπόν, είναι ορθή η θέση 
του προβάλλει το ερώτημα: γιατί 
δεν έκαναν την άρση των κάπιταλ 
κοντρόλ οι ίδιοι ώστε να το επικα-
λούνταν ως ατού κατά την προεκλο-
γική περίοδο;

Η Ελλάδα το 2019 επιστρέφει 
στην κανονικότητα. Το 2015 η 
πατρίδα μας, αλλά και ο κόσμος 
ολόκληρος, παρακολούθησαν μια 
κακοστημένη παράσταση με ασυ-
νάρτητους διαλόγους, κακογραμ-
μένο σενάριο και αδαείς πρωτα-
γωνιστές. Αυτή η παράσταση είχε 
μια ιδιομορφία: κυριολεκτικά δεν 
«βλεπόταν» αλλά κόστισε όσο όλες 
οι χολιγουντιανές παραγωγές της 
δεκαετίας.

Ενδεικτικό της καταστροφής που 
υπέστη η Ελλάδα από την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που αποκά-
λυψε ο επικεφαλής του ESM Κλάους 
Ρέγκλινγκ σε συνέντευξή του στον 

ΣΚΑΪ (Ιούνιος 2016) για το κόστος 
της πρώτης περιόδου της κυβέρνη-
σης Τσίπρα, της περιόδου Βαρου-
φάκη, το οποίο «εκτιμάται στα 100 
δισ. ευρώ».

Εξάλλου δυο χρόνια αργότερα, ο 
τέως επικεφαλής του EuroWorking 
Group  Τόμας Βίζερ, σε συνέντευξή 
του στην ολλανδική εφημερίδα «De 
Volkskrant» (Φεβρουάριος 2018) 
έκανε λόγο για διπλάσιο ποσό: «το 
πρώτο εξάμηνο του 2015 δεν κόστι-
σε στην Ελλάδα μόνο 100 δισ. ευρώ 
αλλά τα διπλάσια».

Αυτά που γκρέμισαν με τις αυτα-
πάτες, την οίηση, τον λαϊκισμό και 
τη διχαστική προπαγάνδα οι πρω-
ταγωνιστές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 

τα ξαναχτίζει με σύστημα, μεθοδι-
κότητα και χαμηλούς τόνους η κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα κάπιταλ κοντρόλ είναι παρελ-
θόν και η οικονομία ξαναπαίρνει 
μπρος. Αυτά είναι γεγονότα που ου-
δείς δικαιούται να αγνοεί.

Οι Έλληνες δεν έχουν καμία δι-
άθεση να ξαναστηθούν στις ουρές 
μπροστά σε ΑΤΜ για να σηκώσουν 
60 ευρώ με τον τότε Υπουργό Οικο-
νομικών, (ο οποίος σήμερα «δοξά-
ζεται» ως χαρακτήρας σε φιλμ, που 
γυρίστηκε με κρατικό χρήμα), να 
δηλώνει ειρωνικά ότι «δεν σκοπεύει 
να κάνει το ίδιο».

Δεν ξεχνάμε τι περάσαμε για να 
μην ξαναπάθουμε τα ίδια…

Με χτύπημα αστραπή και πριν 
καλά-καλά αλέκτωρ λαλήσει 

για την καινούργια μέρα στο Δήμο, 
η Δημοτική Αρχή φέρνει τα πάνω 
κάτω στην αδιατάρακτη μέρχι σή-
μερα πραγματικότητα των Διευ-
θύνσεων των Υπηρεσιών∙ καθώς με 
απόφασή του ο Δημήτρης Γαλάνης 
αλλάζει πρόσωπα και συνάμα κα-
ταστάσεις, που κανείς δεν είχε τολ-
μήσει να αγγίξει τα τελευταία εννέα 
χρόνια!

Ουσιαστικά, πρόκειται για την 
πρώτη πράξη της νέας Δημοτικής 
Αρχής, την πρώτη ημέρα λειτουργίας 
του Δήμου και σηματοδοτεί την αυ-
στηρή πλην δίκαιη πορεία της προς 
την υλοποίηση των στόχων της.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
ο Δήμαρχος, οι Υπηρεσίες έδειξαν 
ότι η κατάσταση τους έχει ξεφύγει, 
τη στιγμή μάλιστα που ο κόσμος ζη-
τάει μια άλλη αντιμετώπιση διαχεί-
ρισης της Καθημερινότητας. 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ
Σύμφωνα με τα αναρτηθέντα 

στη διαύγεια έγιναν οι εξής μετακι-
νήσεις: «Μετακινούμε από 1-9-2019 
όπως παρακάτω:
1. Tον υπάλληλο του Δήμου Μπέλ-
λο Χρήστο του Θωμά, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού με βαθμό Α΄, από τη 
θέση του Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών όπου υπη-
ρετεί, στη θέση του Προϊσταμένου 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
την θέση του την παίρνει η Μπακά-
μη Δήμητρα υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με 
βαθμό Α΄.
2. Την υπάλληλο του Δήμου Το-
κάτογλου Καλλιόπη του Κων/νου, 
κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών 
Μηχανικών με βαθμό Α΄, από τη 
θέση της Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής όπου υπηρετεί, στη 
θέση της Προϊσταμένης της Δ/νσης 
ΤεχνικώνΥπηρεσιών.
3. Τον υπάλληλο Κόγο Βασίλειο του 
Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων 
Μηχανικών με βαθμό Α΄, από τη 
θέση του Προϊσταμένου της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών όπου υπηρε-
τεί, στη θέση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργά-
νωσης και Πληροφορικής.
4. Την υπάλληλο του Δήμου Λεο-
νταρίτη Αγγελική του Παναγιώτη, 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό 
Α΄, από τη θέση της Προϊσταμένης 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
όπου υπηρετεί, στη θέση της Προ-
ϊσταμένης της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού».

Σημειώνεται ότι ο κύριος Ρε-
στέμης, που υπηρετούσε ως Προϊ-
στάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης, 
πρόκειται να μετακινηθεί σε άλλη 
θέση.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΈΣ ΚΆΙ Η ΚΆΘΗΜΈΡΙΝΟΤΗΤΆ ΤΟΥΣ ΠΆΝΩ ΆΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΆΙ ΆΠΟ ΟΛΆ



της Ιωάννας Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη*

Ιδιωτικό 
Πολυϊατρείο 
Φάρος 
Ψυχικού

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ
Βιοπαθολογία - Μικροβιολογικό Μοριακή Βιολογία - Γενετική
Υπέρηχοι σώματος-Triplex αγγείων Doppler καρδιάς
Holter ρυθμού πίεσης Υπερηχογράφημα καρδιάς

Check-up (ειδικές τιμές)

Υψηλή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών
Αξιοπιστία διαγνωστικών εξετάσεων 
Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός
Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση 

Κατ’ οίκον αιμοληψίες 
Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ - Ασφάλειες

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 
Καθημερινά: 7:00 π.μ.-9:00 μ.μ. | Σάββατο 8:00 π.μ.-1:00 μ.μ.

Δημ. Βασιλείου 1 & Ψυχάρη, Ν. Ψυχικό (έναντι ΑΒ Βασιλόπουλος) 
Τηλ.: 210 6775360-3, Fax: 210 6775367

www.farosmedical.gr 
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Σικελιανού 71, Νέο Ψυχικό
Τηλ. 210 67 15 357, 693 67 15 357

www.alexopoulos.edu.gr | e-mail:info@alexopoulos.edu.gr

Έμπειροι καθηγητές, examiners και 
consultants στο IB από το 1993 εγγυώνται 

άρτια υποστήριξη για τους μαθητές του 
International Baccalaureate D.P. & M.Y.P.

 Δίδακτρα εξαιρετικά προσιτά

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Γ́  ΛΥΚΕΙΟΥ
• ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
• ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β́  ΛΥΚΕΙΟΥ

Ά  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE

PRE-IB / MID-IB / IB EXAMS

GCE / IGCSE / GCSE

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ TESTS

SAT / ACT / BMAP

UKCAT / LCAT

Τέλος σε αυταπάτες  
και κάπιταλ κοντρόλ

Αλλαγές στις διευθύνσεις Υπηρεσιών
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Καθορισμός αποδοχών  
Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α.
Κατά την διάρκεια των Δημοτι-

κών εκλογών πανελλαδικά πλα-
νιόταν το ερώτημα υπό τη μορφή 
αστεϊσμού: «Βρε παιδιά, υπάρχει 
κανένας που να μην είναι υποψήφι-
ος Δημοτικός σύμβουλος;» και στην 
ερώτηση «εσύ γιατί κατεβαίνεις;», η 
κυρίαρχη απάντηση ήταν «επειδή 
ενδιαφέρομαι για τον Δήμο μου και 
θέλω να προσφέρω».

Ειλικρινά πιστεύουμε πως η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των συμμε-
τεχόντων το εννοούσε, καθώς δεν 
είναι λίγοι οι δημότες που ενδιαφέ-
ρονταν για τα κοινά και ήθελαν να 
κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής στην περιοχή τους. 
Κάποιοι άλλοι μπορεί να το θεω-
ρούσαν ως ένα πρώτο σκαλοπάτι 
για να αναδειχθούν στην πολιτική, 
ιδιαίτερα σε μεγάλους δήμους ενώ, 
θεωρούμε και ελπίζουμε, ελάχιστοι 
ίσως συμμετείχαν επειδή πιθανώς 
προσέβλεπαν στην εξασφάλιση 
μίας έμμισθης θέσης στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για λόγους καθαρά 
οικονομικούς. 

Οι εκλογές έγιναν, το καλοκαίρι 
πέρασε και οι νέες Δημοτικές Αρ-
χές από 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβαν 
και επισήμως τα καθήκοντά τους 
με σκοπό να υλοποιήσουν τις προε-
κλογικές τους εξαγγελίες προς όφε-
λος των δημοτών. 

Τώρα λοιπόν λόγω περιέργειας, 
άγνοιας ή ακόμα και κακής προαί-

ρεσης κάποιων, πολύς λόγος γίνεται 
σχετικά με τις αμοιβές των Αιρε-
τών  (Δημάρχων, Αντιδημάρχων και 
Προέδρων Δημοτικών Συμβουλί-
ων). Η πραγματικότητα είναι πως 
στην εποχή των μνημονίων και 
των συνεχιζόμενων περικοπών οι 
απολαβές είναι πολύ μικρότερες σε 
σχέση με το παρελθόν. Αν δηλαδή 
ασκούσαν ένα προσοδοφόρο ελεύ-
θερο επάγγελμα ή υπηρετούσαν 
στο δημόσιο και εκλέχθηκαν ως 
φορείς… εξουσίας, αυτό δεν ση-
μαίνει σε καμία περίπτωση και πα-
ράλληλη αύξηση των εσόδων τους.

Οι κρατήσεις στις αποδοχές τους 
είναι πολύ υψηλές, οι αποζημιώσεις 
τους πλέον είναι αρκετά μειωμένες 
(έξοδα παραστάσεων κ.ά.), ενώ την 
ίδια ώρα οι δήμαρχοι και οι περιφε-
ρειάρχες αναγκάζονται να βάζουν 
συχνά το χέρι στην τσέπη, λόγω της 
συμμετοχής τους σε κοινωνικές εκ-
δηλώσεις κ.λ.π.

Για του λόγου το αληθές σας πα-
ραθέτουμε τι ακριβώς ισχύει με τις 

αποδοχές των Αιρετών οργάνων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης, καθώς και αυτές των γενι-
κών γραμματέων των δήμων.

Σύμφωνα με την απόφαση των 
πρώην υπουργών Εσωτερικών Αλέ-
ξη Χαρίτση  και αναπλ. υπουργού 
Οικονομικών  Γιώργου Χουλιαρά-
κη,  (ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 
4704/22.10.2018 τεύχος Β’) ισχύ-
ουν τα εξής (Όλα τα ποσά είναι 
μεικτά):

Η αντιμισθία των δημάρχων 
σε δήμους με πληθυσμό άνω των 
εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων 
είναι ισόποση με το ενενήντα τοις 
εκατό (90%)  των πάσης φύσεως 
αποδοχών του Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου, των δημάρχων των 
δήμων με πληθυσμό από είκοσι 
χιλιάδες (20.000) έως εκατό χι-
λιάδες (100.000) κατοίκους είναι 
ισόποση με το εβδομήντα δύο 
τοις εκατό (72%) των ανωτέρω 
αποδοχών και των δημάρχων των 
δήμων με πληθυσμό κάτω των εί-

κοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων 
είναι ισόποση με το πενήντα τέσσε-
ρα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω 
αποδοχών. 

Συγκεκριμένα η αντιµισθία των 
Δημάρχων:
α) Στους Δήµους µε πληθυσµό άνω 
των εκατό χιλιάδων (100.000) κα-
τοίκων ορίζεται σε 4.275€. Σε αυ-
τές συμπεριλαμβάνονται ο Δήμος 
Αθηναίων και 16 ακόμα μεγάλων 
πόλεων (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πει-
ραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, 
Περιστέρι, Ρόδος, Ιωάννινα, Χανιά, 
Αχαρνές, Νίκαια, Χαλκίδα, Κέρκυρα, 
Εύοσμος, Καλλιθέα).
β) Στους 161 δήμους µε πληθυ-
σµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
έως εκατό χιλιάδες (100.000) κα-
τοίκους σε 3.420€ και 
γ) Στους 154 Δήμους µε πληθυσµό 
κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
κατοίκων σε 2.565€.
δ) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 
πενήντα τοις εκατό (50%) της αντι-
μισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, 
ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών 
συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι 
ένα τοις εκατό (21%) αυτής.
ε) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα 
αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως άτομα με ανα-
πηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
92 του ν. 3852/2010.
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ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-DELICATESSEN
Εξαιρετική ποιότητα κρεάτων δικής μας εκτροφής  

και από εκλεκτές ελληνικές και παγκόσμιες φάρμες 

delivery. 210 6811000 
ΦΙΛΟΘΕΗ: ΛΕΩΦ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 64

ΚΑΛΑΜΟΣ: ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΦΑΓΕΙΟ -  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΦΑΡΜΑ)

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 8:00 - 20:00 | ΣΑΒΒΑΤΟ 8:00 - 16:00

facebook: litsas meat-delicatessen
www.litsasmeat.gr

•Μοσχίδες δικής μας, προσεγμένης, εκτροφής 
•Μοσχίδες από μικρές οικογενειακές φάρμες  

•Μοσχάρια γάλακτος εισαγωγής
•Βουβάλι από την Λίμνη Κερκίνης

•Μοσχάρι Βιολογικό
•Black Angus

•Αρνί και κατσίκι γάλακτος
•Κοτόπουλα συμβατικά,  

ελευθέρας και βιολογικά
•Χοιρινά Σπάρτης

Τι προσφέρει το Κρεοπωλείο μας

Πάνω από 20 προτάσεις  
READY TO COOK καθημερινά

κρέατα

παραγωγής μας

από το 1957

Καθορισμός αποδοχών  
Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α.
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«Μνήμες Μικρασίας» 

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος «Άγι-
ος Γεώργιος» Νέου Ψυχικού, 

σας προσκαλεί την Κυριακή 8 Σε-
πτεμβρίου 2019 στις εκδηλώσεις 
μνήμης για τους Μικρασιάτες του 
Νέου Ψυχικού. Για να ζήσουμε μέσα 
από δρώμενα χορούς και τραγούδια 
αυτά που μας αφηγήθηκαν οι πρό-
γονοί μας και που σμίλεψαν με αξέ-
χαστες μνήμες  την ιστορία μας.

Το πρωί στις 09:30πμ, θα τελεστεί 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο 
Νέο Ψυχικό αρχιερατικό μνημόσυ-
νο για τους Μικρασιάτες του Νέου 
Ψυχικού.. 

Θα ακολουθήσει το βράδυ της 
ίδιας ημέρας στις 08:30 μμ, στην 
πλατεία του Αγίου Γεωργίου,  η μου-
σικοθεατρική χορευτική  παράστα-
ση με τίτλο «Το όνομά μου …Ιωνία».  
Μια αναφορά στην  βασανισμένη 
γενιά των προσφύγων, σε όλους 
αυτούς τους συμπατριώτες μας που 
έχασαν την ζωή τους από την φωτιά 
και το μαχαίρι αλλά και σε αυτούς 
που κατόρθωσαν την ύστατη στιγ-
μή  να γλυτώσουν  και να φθάσουν 
με χίλιες κακουχίες και ταλαιπωρίες, 

στη μητέρα Ελλάδα. Με αφηγήσεις  
θεατρικά και χορευτικά  δρώμενα  
θα επιστρέψουμε νοερά, πίσω στο 
1922, στη Σμύρνη, στην προκυμαία 
του ξεριζωμού, όπου καταγράφηκε 
ένα από τα  μεγαλύτερα δράματα 
στην  νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 

Το σενάριο της παράστασης είναι 
της Αναστασίας Βογιατζή-Μιχαλο-
πούλου, η σκηνοθεσία του Δημήτρη 
Μιχαλόπουλου, η μουσική επιμέλεια 
του Κυριάκου Κουβέντα και η επι-
μέλεια-διδασκαλία των χορευτικών  
της Μαρίας Βαλαβάνη. Θα λάβουν 
μέρος: η θεατρική ομάδα «Χαρακτή-
ρες»  με τους Αναστασία Καραγκιό-
ζογλου, Βασιλική Στάμου, Βούλα 
Βαλαλή, Ελευθερία Θανασά και Λευ-
τέρη Καραγκιόζογλου, το μουσικό 
παραδοσιακό σχήμα «Σμιγάδι» με 
τους Κυριάκο Κουβέντα  στο βιολί, 
Αναστασία Μιχαλοπούλου στο τρα-
γούδι, Στέλιο Βαρβέτη στο ούτι και 
Ιωάννα Ρήγου στο σαντούρι καθώς 
επίσης και το χορευτικό τμήμα του 
Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας. 

Η αφήγηση θα γίνει από τις Ρένα 
Στρούλιου και Χαρά Λεμονή.

ΈΚΔΗΛΩΣΈΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 
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ΧΑΡΤΟΠΟΛΙΣ

Ελένη Νικολέλη

Δηµ. Βασιλείου 1, (εντός Εµπορικού Κέντρου BC), 
Νέο Ψυχικό - Φάρος, T.K. 15451

Τηλ. - Fax: 2106777854 | e-mail.: xartopolis@hotmail.com
Facebook: xartopolispsyxiko

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΔΩΡΑ



ΤΈΣΣΈΡΙΣ  
ΟΙ ΠΈΡΙΠΤΏΣΈΙΣ  
«ΥΠΑΛΛΗΛΏΝ» ΤΗΣ ΔΈΗ

Σε τέσσερις περιπτώσεις είχαμε 
παραποίηση ταυτότητας με σκοπό 
την ληστεία. Τουλάχιστον τέσσερα 
άτομα που η Αστυνομία πιστεύει 
ότι είναι τα ίδια, «χτύπησαν» τρείς 
φορές στο Νέο Ψυχικό και μία στην 
Φιλοθέη, προσποιούμενοι ότι είναι 
υπάλληλοι της ΔΕΗ που μετράνε 
τα ρολόγια. Στις τρείς περιπτώσεις 
ατύχησαν γιατί τους κατάλαβαν, 
ενώ στην μία από αυτές κατάφε-
ραν να μπουν στο σπίτι της ηλικι-
ωμένης και το μόνο που έκλεψαν 
ήταν μισό ντενεκέ λάδι και μερικά 
πακέτα μακαρόνια. 

Σε ακόμα δύο καταγγελίες υπήρ-
ξαν ύποπτοι που για να μπουν σε 
σπίτια, προσποιήθηκαν τους για-
τρούς χωρίς όμως επιτυχία. 

ΔΥΟ ΒΈΝΖΙΝΑΔΙΚΑ  
ΣΤΟ «ΜΑΤΙ»

Δύο βενζινάδικα έβαλαν στο 
μάτι οι ληστές και μόνο στο ένα 
κατάφεραν να αποσπάσουν ελάχι-
στα χρήματα. Και τα δύο περιστα-
τικά έγιναν την ημέρα της γιορτής 
της Παναγίας δηλαδή στις 15 Αυ-
γούστου. Στο πρώτο, επί της Λεω-
φόρου Μεσογείων οι ληστές επέ-
βαιναν σε μηχανάκι. Οι υπάλληλοι 
κατάλαβαν ότι πρόκειται να γίνει 
ληστεία και κλειδώθηκαν αμέσως 
μέσα στο κατάστημα καλώντας 
την αστυνομία. Οι δράστες έφυ-
γαν γρήγορα. Στο δεύτερο βενζι-
νάδικο πλησίον του Νέου Ψυχικού 
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, 
τρία άτομα ακινητοποίησαν τον 
υπάλληλο, ο οποίος όμως μόλις 
πριν από λίγα λεπτά είχε παραδώ-
σει όλη την είσπραξη στο αφεντικό 

του. Η λεία των ληστών ήταν μόλις 
πενήντα ευρώ. 

ΟΙ ΈΥΑΛΏΤΈΣ  
ΑΝΟΙΧΤΈΣ ΠΥΛΏΤΈΣ

Τέσσερις πυλωτές παραβιά-
στηκαν την καλοκαιρινή περίοδο. 
Μία στο Ψυχικό, μία στην Φιλοθέη 
πλησίον του τένις και δύο στο Νέο 
Ψυχικό. Στο Ψυχικό αφαιρέθηκε 
ψυγειοκαταψύκτης ο οποίος βρι-
σκόταν σκεπασμένος κάτω από 
πλήθος άλλων πραγμάτων. Στην 
Φιλοθέης κλάπηκαν δύο ποδήλα-
τα. Στο Νέο Ψυχικό, στην πρώτη 
περίπτωση οι κλέφτες «σήκωσαν» 
δύο τόνους ξύλα και μάλιστα το 
βράδυ. Ο ιδιοκτήτης που το πρωί 
σηκώθηκε να πάει στην δουλειά 
του, έκπληκτος αντίκρισε τα ξύλα 
να έχουν κάνει φτερά. Στην δεύτε-
ρη περίπτωση, οι κλέφτες άνοιξαν 

σπιτάκι στον κήπο και έκλεψαν ερ-
γαλεία χειρός αλλά και ηλεκτρικά.

ΔΥΟ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ 
Δύο πυρκαγιές ευτυχώς χωρίς 

εξάπλωση και θύματα είχαμε το 
καλοκαίρι. Η μία στην πλευρά του 
Γαλατσίου που συνορεύει με το Ψυ-
χικό. Ευτυχώς κάηκαν μόνο μερικά 
μέτρα με θάμνους και η αιτία ήταν 
πεταμένο τσιγάρο από εργάτη που 
καθάριζε τον υπαίθριο χώρο. Η 
δεύτερη σε κουζίνα σπιτιού στην 
Φιλοθέη από αμέλεια ηλικιωμένης 
κυρίας, που τελικά έκαψε μόνο την 
συσκευή και τίποτε άλλο, λόγω 
της άμεσης παρέμβασης του υιού 
της με πυροσβεστήρα αυτοκινή-
του. Και στις δύο περιπτώσεις δεν 
υπήρξαν θύματα ούτε όμως και η 
παρέμβαση της Πυροσβεστικής 
που εκλήθη αλλά δεν επενέβη.

ΠΟΨ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ12άρι και πάλι  
η Κατερίνα Στεφανίδη 

Οργάνωση 49ου Κυπέλλου ΕΠΣΑ 2019-2020 "Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ" 
Tο Σαββατοκύριακο 7 και 8/09/2019, διεξάγεται η 1η αγωνιστική του Κυ-
πέλλου, στην οποία συμμετέχουν 48 ομάδες της Β' Κατηγορίας, 33 ομάδες 
της Γ' Κατηγορίας και 1 ομάδα ερασιτεχνικών τμημάτων Π.Α.Ε.. Στο σύνο-
λο θα διεξαχθούν 41 αγώνες.
Η ομάδα μας, ο ΠΟΨ, υποδέχεται το Σάββατο 7/9/2019 στις 16:30μμ, στο 
γήπεδο του Κάτω Χαλανδρίου, τον Θρίαμβο Αθηνών.
Σας περιμένουμε όλους στη νέα αγωνιστική μας περίοδο!

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Στίβου 2019 το οποίο φέτος 

διοργανώθηκε στην Πολωνία από 
τις 9 έως τις 11 Αυγούστου, η ελ-
ληνική ομάδα δεν κατάφερε να 
πλασαριστεί στην πρώτη επτάδα. 
Αντίθετα, ολοκλήρωσε την παρου-
σία της φτάνοντας στην 10η θέση 
του πίνακα βαθμολογίας γεγονός 
το οποίο την υποβιβάζει από την 
Σούπερ Κατηγορία (Σούπερ Λίγκα) 
στην Α’ Κατηγορία του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος.
Παρόλα αυτά, η δική μας Κατερίνα 
Στεφανίδη έκανε πάλι το θαύμα 
της στο άλμα επί κοντώ και πήρε 
την 1η θέση στο βάθρο, με άλμα 
4,70μ. Το ίδιο συνέβη και με την 
Βούλα Παπαχρήστου που με άλμα 
14,48μ. στο τριπλούν κατέκτησε 
την 1η θέση και με τον Μίλτο Τε-
ντόγλου που με άλμα 8,30μ στο 
μήκος άκουσε τον Εθνικό μας Ύμνο 
από την 1η θέση.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φτηνό 
καλοκαιράκι 

είχαν φέτος οι 
κλέφτες 

Ελάχιστη λεία ωφελήθηκαν οι πάσης 
είδους κλέφτες και απατεώνες που 

επισκέφτηκαν αυτό το καλοκαίρι τις 
τρεις κοινότητες του Δήμου. 

ΆΡΚΕΤΕΣ ΆΠΌΠΕΙΡΕΣ ΜΕ ΕΛΆΧΙΣΤΉ ΛΕΙΆ  
ΣΤΌΝ ΔΉΜΌ ΦΙΛΌΘΕΉΣ-ΨΥΧΙΚΌΥ 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2019

Πρωταθλητής Ελλάδος  
ο Α.Σ. «Μέγας Αλέξανδρος»

Επίσημος Πρωταθλητής Ελλά-
δος Γυμναστικής Για Όλους 2019 

ανακηρύχτηκε ο Α.Σ. Μέγας Αλέ-
ξανδρος Γαλατσίου από την Ελλη-
νική Γυμναστική Ομοσπονδία και 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
Αποθεώθηκε η συμμετοχή του συλ-
λόγου με το πρόγραμμα «Το Χρυσό 
εισιτήριο» στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Hellas Gym For Life Challenge 
με χιλιάδες θεατές να απογειώνουν 
με χειροκροτήματα τους αθλητές 
και αθλήτριες μας στο «Παλαί» Γαλα-
τσίου για την κατάκτηση και 2ου κυ-

πέλλου πρωτιάς σε διάστημα μόνο 
λίγων ημερών!! 

Κορυφαίος των κορυφαίων όπως 
αναφέρει και η διοργάνωση και 
περήφανοι που η ομάδα απέδωσε 
«θαυμάτων θεάματα» θα συνεχί-
σουν την πορεία του εκπληκτικού 
αυτού προγράμματος και στο εξωτε-
ρικό με τη συμμετοχή στο European 
Gym For Life Challenge για την δι-
εκδίκηση και του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος Γυμναστικής για Όλους 
που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 
2020 στην Ισλανδία. 

ΚΥΡΙΑ ΦΙΛΌΖΩΗ, έμπειρη αναλαμβάνει υπεύθυνα την βόλτα του σκύλου σας.  
Τηλ. 6943081467.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γυμνασίου, Μαθηματικά και 
Πληροφορική Λυκείου (ΑΕΠΠ). Εμπειρία, μεταδοτικότητα, προσιτές τιμές. Νέο Ψυχικό 
και γύρω περιοχές, τηλ. 212 213 3133
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ, απόφοιτος του τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής Αθηνών, με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα Νέων και Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 693-8333503
ΑΓΓΛΙΚΑ. Ιδιαίτερα μαθήματα από Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας και Γλωσσολογί-
ας. Πτυχιούχος των BA (Hons) in English, University of West London, και MA Linguistics 
University of Essex. Πολυετή Εμπειρία – Εξειδίκευση σε όλα τα πτυχία. Τιμές προσιτές. 
Μερσιάδου Φάνεια. 693 7174562

Ό Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος του Ιωάννη και της Σοφίας το γένος Παπαδοπού-
λου που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα και η Κόγκα Ζωή του Νικολάου και 
της Αρτεμισίας το γένος Κεραμίδα που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα θα 
τελέσουν τον γάμο τους στην Αθήνα

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ, απόφοιτος του τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, με πολυετή φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα Νέων και Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυ-
κείου και ΕΠΑΛ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 693-8333503

αγγελίες

αναγγελία γάμου 
Αγ. Φιλοθέης 1 & Πάρνηθος,

Ν. Φιλοθέη Αµαρουσίου
Τηλ./fax: 210 6814132

evitabookstore@gmail.com
      Evita Bookstore

∆ιαθέτουµε:
• Βιβλία (σχολικά, βοηθήµατα, 

ξενόγλωσσα, λογοτεχνικά, παιδικά)
• Χαρτικά  (όλες τις αξιόπιστες εταιρείες, 

µε ασφαλή ελεγµένα προϊόντα)
• Σχολικές τσάντες

• ∆ώρα - Παιχνίδια - Gadgets
• ΕΚΠΤΩΣΗ σε λογοτεχνικά - 

παιδικά - βοηθήµατα - ξενόγλωσσα
• Ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιµές

• Άµεση εκτέλεση των παραγγελιών

To Βιβλιοπωλείο 
της Φιλοθέης από το 1989...

Συνεχίζουµε µε την ίδια συνέπεια
και αγάπη για τη δουλειά µας

& ευχόµαστε καλή σχολική χρονιά
στους µαθητές!
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ΦΙΛΌΛΌΓΌΣ απόφοιτος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση 
στις μαθησιακές δυσκολίες αναλαμβάνει μαθητές δημοτικού και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, πρωτότυπες ασκήσεις και σημει-
ώσεις. Όκταετής εμπειρία. Τηλ. 210 6719899, 697 6472342
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210 9650 664 
 
698 7545 955

Παλμύρας 33, Γλυφάδα, Αθήνα

Μόνιμο συνεργείο στις περιοχές Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης, Ψυχικού

Οικιακές Εγκαταστάσεις
Θέρμανσης

με Φυσικό Αέριο

Προτείνουµε εξειδικευµένες λύσεις
µε βάση τις ανάγκες σας!

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΟΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


