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Το Γαλάτσι μας «κυψέλη»
Πολιτισμού για όλο
το Λεκανοπέδιο
Τ

ο πολιτιστικό επίπεδο μιας πόλης διαμορφώνει σε ένα μεγάλο βαθμό την εικόνα της
στους επισκέπτες, αποπνέει τις αξίες της και καθορίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών
της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Αρχή μας έχει εργαστεί ακατάπαυστα για την προάσπιση
και προώθηση του Πολιτισμού και των Τεχνών στο Γαλάτσι.
Στα 4 τελευταία χρόνια, έχουμε υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, φεστιβάλ,
αφιερωμάτων και καλλιτεχνικών δράσεων, με στόχο την ψυχαγωγία των πολιτών, την πολιτιστική αναζωογόνηση της πόλης, την ανάδειξη καλλιτεχνικών χαρισμάτων, την προάσπιση της λαϊκής πολιτιστικής
κληρονομιάς, αλλά και την ανάδειξη του Γαλατσίου ως δημιουργικού κέντρου Πολιτισμού για όλο το Λεκανοπέδιο.
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Καλοκαιρινό και Χειμερινό
Φεστιβάλ του Δήμου Γαλατσίου
Ο

Δήμος Γαλατσίου πιστός στην Αρχή για την προαγωγή του πολιτισμού στην πόλη του
επενδύει για πολλά χρόνια στην υποστήριξη του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ του. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, με βάση την δική μας στρατηγική αλλά και την ανταπόκριση των
πολιτών, διαφοροποιήσαμε τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ σε ορισμένα καίρια σημεία:
33 Η συντριπτική πλειονότητα (98%) των καλλιτεχνικών παραστάσεων είναι δωρεάν για τους πολίτες. Το ζητούμενο είναι όλοι
οι κάτοικοι του Γαλατσίου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον
πολιτισμό και στη διασκέδαση.
33 Οι παραστάσεις είναι πολύ περισσότερες και «απλωμένες» για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο καλοκαίρι και στις αρχές φθινοπώρου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται περίπου
70-100 πολιτιστικές εκδηλώσεις για πάνω από 2 ½ -3 μήνες,
κάθε καλοκαίρι. Διαφοροποιηθήκαμε και πετύχαμε. Το αποδεικνύει η τεράστια συμμετοχή του κόσμου.
33 Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στην
θεματολογία τους και «ακουμπούν» όλα σχεδόν τα είδη των
καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων όλων των πολιτών της πόλης
μας.
33 Φροντίζουμε να ενισχύουμε νέους καλλιτέχνες και πολιτιστικές ομάδες από το ίδιο το Γαλάτσι.
33 Υπάρχει εξαιρετικά μεγαλύτερη στόχευση σε εκδηλώσεις που
αφορούν τους μικρούς μας φίλους.
33 Οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο Ανοιχτό Θέατρο
του Άλσους, αλλά παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία και μέσα
στην πόλη (πλατείες, Καμίνι, ΠΑΛΑΙ κ.ά), με σκοπό τη διάχυση
των θετικών αποτελεσμάτων σε όλες τις γειτονιές.
33 Το Φεστιβάλ μας πλέον, έχει βγει έξω από τα στενά όρια της
πόλης μας, ακούγεται και εκτός Γαλατσίου, με αποτέλεσμα να
έρχονται επισκέπτες από άλλες περιοχές, ενισχύοντας σε ένα
βαθμό την τοπική οικονομία.
33 Τέλος, εγκαινιάσαμε ένα νέο θεσμό, ο οποίος έχει τύχη μεγάλης αποδοχής, τον θεσμό του Χειμερινού Φεστιβάλ, την εορταστική χριστουγεννιάτικη περίοδο. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Χειμερινού Φεστιβάλ έχουν ζωντανέψει την πόλη μας και
την τοπική αγορά, σε όλη την έκτασή της, με δεκάδες πολιτιστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας στους
κατοίκους την αίσθηση μιας πιο φιλικής και ζεστής πόλης.
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Οι Γαλατσιώτες (και όχι μόνο)
ανακάλυψαν το ΚΑΜΙΝΙ
Τ

ο ΚΑΜΙΝΙ είναι ένα πανέμορφο πολιτιστικό κτήριο, διατηρητέο, το οποίο διαθέτει 2 συνεδριακές αίθουσες των 140 ατόμων, μια βιβλιοθήκη και έναν εκθεσιακό χώρο (στοά).
Τα τελευταία 4 χρόνια το ΚΑΜΙΝΙ λειτουργεί διαρκώς. Με 3-5 άτομα διοικητική βάρδια 16
ώρες την ημέρα, αρκετά Σαββατοκύριακα, όλες τις εορτές, με βιβλιοθηκονόμο, με συνεχή
καθαριότητα, εντός και εκτός του κτηρίου.
Όταν αναλάβαμε τον Σεπτέμβριο του 2014 το ΚΑΜΙΝΙ δεν είχε παραληφθεί ακόμη από την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή. Αφού πληρώσαμε και τα τελευταία χρωστούμενα στον εργολάβο, η επίσημη παραλαβή έγινε στις 2/11/2015. Παιδικό θέατρο, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, φιλολογικές βραδιές,
κινηματογραφικές προβολές γεμίζουν πλέον το ΚΑΜΙΝΙ μας, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους
κατοίκους. Επίσης, στη Στοά φιλοξενήθηκαν δεκάδες εκθέσεις από τοπικούς και άλλους καλλιτέχνες, βιωματικά εργαστήρια αλλά και επιδείξεις (μόδας, τεχνολογίας, παραδοσιακών προϊόντων κ.ά.).
Μάλιστα, σε ένα όμορφα διαμορφωμένο χώρο της εντυπωσιακής Στοάς τελούνται οι πολιτικοί γάμοι
του Δήμου, γεγονός που έχει σχολιαστεί ιδιαιτέρως θετικά από τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα αν συγκριθεί
η «εικόνα» με την τέλεση των πολιτικών γάμων που γίνονταν παλαιότερα στο Δημαρχείο.

Δεκάδες συνέδρια, και επιστημονικές ημερίδες, τόσο με τοπική όσο και με διεθνή εμβέλεια, έχουν λάβει χώρα στο ΚΑΜΙΝΙ. Ο Δήμος Γαλατσίου, μέσω της εξωστρέφειας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια,
έχει διοργανώσει από μόνος του, στο πλαίσιο συμμέτοχής του σε ευρωπαϊκά προγράμματα, υψηλού επιπέδου συνέδρια με συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη.
Χαρακτηριστικά, στο ΚΑΜΙΝΙ, έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις και ημερίδες με συμμετέχοντες από
όλη την Ευρώπη για θέματα ψυχικής υγείας, αθλητισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης,
του πολιτισμού κ.ά., ενώ έχουν λάβει χώρα συναντήσεις συνεργασίας με υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς από κρατικούς φορείς και Δήμους της Νορβηγίας αλλά και της Κίνας.
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Το ΠΑΛΑΙ του Γαλατσίου,
στους πολίτες του Γαλατσίου
Τ

ο Ολυμπιακό Γυμναστήριο του Παλαί, επί 11 χρόνια είχε αφεθεί να ρημάξει όπως, δυστυχώς, τόσες και τόσες Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Ένα κόσμημα, που κόστισε εκατομμύρια, έμενε εντελώς αναξιοποίητο.
Με σοβαρότητα, πειστικότητα και ολοκληρωμένο σχέδιο, δείξαμε ότι ο Δήμος Γαλατσίου μπορεί να
κάνει αυτό που κανείς δεν πίστευε πως είναι δυνατό: να αναλάβει το Παλαί, να το λειτουργήσει με επιτυχία, να το αναζωογονήσει και να το προσφέρει στους πολίτες της πόλης.
Τα δεδομένα στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό στο Γαλάτσι άλλαξαν ριζικά μετά την επιτυχία της Δημοτικής Αρχής να αποκτήσει τη χρήση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου στις αρχές του 2016 (σε πρώτη φάση
μέχρι τον Ιανουάριο του 2020). Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, το ΠΑΛΑΙ καθαρίστηκε, επισκευάστηκε και υποδέχτηκε τους μικρούς και τους μεγάλους αθλητές του Γαλατσίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, όχι απλά
σε ένα γυμναστήριο, αλλά σε μια σύγχρονη Ολυμπιακή Εγκατάσταση.
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o Το ΠΑΛΑΙ σήμερα είναι σύμβολο υπερηφάνειας για κάθε Γαλατσιώτη
33 Αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στη χώρα όπου έχουμε σύμπραξη Δημοσίου (Κράτος) – Δημοσίου
(Δήμος) Τομέα (ΣΔΔΤ) και μάλιστα με τόσο θετικά αποτελέσματα.
33 Αυτοσυντηρείται με δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού, διαψεύδοντας στην πράξη όλες τις εκτιμήσεις
που το ήθελαν εμπορικό κέντρο, «προκειμένου να μην καταστραφεί».
33 Είναι η μοναδική κύρια Ολυμπιακή Εγκατάσταση που έχει δοθεί στην Τοπική Κοινωνία, μετά τους
Αγώνες του 2004.
33 Εκατοντάδες έργα συντήρησης, αντικατάστασης και αναβάθμισης έχουν ολοκληρωθεί, από τη μέρα
που ο Δήμος Γαλατσίου διαχειρίζεται την εγκατάσταση.
33 Ο χώρος λειτουργεί καθημερινά (και σαββατοκύριακα) μετά από 11 χρόνια «λουκέτου»
33 1.000 – 1.500 άτομα (όλων των ηλικιών) καθημερινά χρησιμοποιούν το ΠΑΛΑΙ είτε για αθλητικές είτε
για πολιτιστικές δραστηριότητες (με τάσεις περαιτέρω αύξησης).
33 Οι αγώνες και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες αθλητές, συντελεστές
και θεατές.
33 Νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί από την αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα.
33 Το εξαιρετικά χαμηλό, έως και δωρεάν κόστος, των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο ΠΑΛΑΙ,
έχει ανακουφίσει το πορτοφόλι των κατοίκων της περιοχής (αποδεικνύεται από τις εγγραφές και την
συμμετοχή).
33 Ο Δήμος Γαλατσίου συντηρεί ΠΛΕΟΝ την εγκατάσταση χωρίς την «σπατάλη» δημοτικού κεφαλαίου.
Οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που φιλοξενεί (με ενοίκιο) χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό
το κόστος λειτουργίας του ΠΑΛΑΙ.
(Το 40% των εσόδων από την ενοικίαση των χώρων του ΠΑΛΑΙ ο Δήμος Γαλατσίου το προωθεί στην
ΕΤΑΔ, ουσιαστικά προς ενίσχυση του Κράτους. Κάθε ενοικίαση χώρου και κάθε πολιτιστική και αθλητική εκδήλωση λαμβάνει πρώτα άδεια της ΕΤΑΔ.)
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ΠΑΛΑΙ σημαίνει
Πολιτισμός & Παράδοση
Ο

Δήμος Γαλατσίου διέθετε 3 ακατάλληλους χώρους για την εκμάθηση τεχνών. Σήμερα,
στο ΠΑΛΑΙ σε επιφάνεια περίπου 2.000 τ.μ. εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν
(σε 8ωρη απογευματινή βάση) ζωγραφική, χαρακτική, αγιογραφία, μουσική (κιθάρα, αρμόνιο, πιάνο, ακορντεόν, βιολί), φωτογραφία, κεραμική, κόσμημα, μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς.

Οι συμμετοχές των πολιτών, μικρών και μεγάλων, στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες εκτοξεύτηκαν.
Οι εγγραφές από 417 του 2016, έφτασαν σχεδόν στις διπλάσιες (στις 770) το Μάιο του 2018. Επίσης, χώροι
του ΠΑΛΑΙ, κατά διαστήματα μισθώνονται από ιδιωτικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις επιλογές των πολιτών, αλλά και ενισχύοντας την τοπική αγορά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, ότι
φέτος το Γαλάτσι έγινε σημείο αναφοράς στις χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις της χώρας με τη
λειτουργία του Christmas Theater, το οποίο φιλοξένησε διεθνείς πολιτιστικές παραγωγές υψηλού επιπέδου,
προσελκύοντας χιλιάδες κόσμο ακόμη και εκτός Αθηνών.
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ΠΑΛΑΙ σημαίνει αθλητισμός
για τις νέες και τους νέους μας
33 Γήπεδο basket για περίπου 600 παιδιά από τις ομάδες του Γαλατσίου.
33 Σύγχρονες υποδομές Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής (ταπί Ολυμπιακών προδιαγραφών).
33 Σύγχρονες εγκαταστάσεις επιτραπέζιας αντισφαίρισης (Πινγκ Πονγκ).
33 Γυμναστήριο Γυναικών.
33 Προγράμματα παραδοσιακού, σύγχρονου και αγωνιστικού χορού (cheerleading, street dance κ.ά.)
Το ΠΑΛΑΙ πλέον λειτουργεί συμπληρωματικά (ως ενιαίο σύνολο) με τις πολιτιστικές και αθλητικές
εγκαταστάσεις του Άλσους Βεΐκου, του καλύτερου Πάρκου της χώρας. Όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί
εξ’ αρχής, πριν τους Αγώνες του 2004.
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Το Άλσος Βεΐκου, πνεύμονας
πρασίνου και αθλητισμού
Ό

πως ήδη έχουμε εξηγήσει, το 2015 ο Δήμος μας κατάφερε για πρώτη φορά να πάρει
στα χέρια του το Άλσος Βεΐκου. Καθοριστικό ρόλο για να το πετύχουμε αυτό, έπαιξε
η ενδυνάμωση και θεσμική κάλυψη του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού (ΠΟΛΑΤ)
«Βασίλης Παπαδιονυσίου». Σήμερα, για πρώτη φορά, ο ΠΟΛΑΤ έχει Οργανισμό, τμήματα,
σαφείς αρμοδιότητες, καθώς και ελέγχεται συστηματικά.
Έτσι, μπόρεσε να αναλάβει για πρώτη φορά, επίσημα και νόμιμα, τη διαχείριση του Άλσους Βεΐκου, το
οποίο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2015 άνηκε στο κράτος. Και αμέσως, αρχίσαμε να βάζουμε τη σφραγίδα
μας στο Άλσος μας, πάντα προς όφελος των πολιτών:
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33 Ανακατασκευάσαμε το γήπεδο ποδοσφαίρου του Άλσους, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής, ύψους 1.250.000 € και πλέον. Το νέo υπερσύγχρονο γήπεδο έχει τοποθετήσει το Γαλάτσι, στο
κέντρο της ποδοσφαιρικής κοινότητας της Αττικής τα τελευταία 2,5 χρόνια. Όλες οι τοπικές αγωνιστικές ομάδες και οι ακαδημίες ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ οι αγωνιστικές επιτυχίες διαδέχονται η μια
την άλλη.
33 Επισκευάσαμε και λειτουργήσαμε το κολυμβητήριο, το οποίο ήταν κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Ακαδημία Κολύμβησης προπονούνται κάθε έτος περίπου 300 παιδιά, με ολοένα και περισσότερες επιτυχίες στα τοπικά πρωταθλήματα. Επίσης, για πρώτη φορά φιλοξενούνται αγώνες ελεύθερης
κατάδυσης και το πρωτοποριακό δωρεάν πρόγραμμα του Δήμου, θεραπευτικής κολύμβησης για παιδιά
με ειδικές δεξιότητες.
33 Κατασκευάσαμε 2 νέα γήπεδα (5Χ5 & 9Χ9) που προσελκύουν καθημερινά δεκάδες παιδιά, νέους,
χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Άμεσα κατασκευάζονται και άλλα 2 νέα γήπεδα.
33 Ανακαινίσαμε με νέα όργανα το υπαίθριο γυμναστήριο, στην κεντρική είσοδο του Άλσους. Καθημερινά
εκατοντάδες πολίτες τα χρησιμοποιούν, με την εποπτεία γυμναστών.
33 Επισκευάσαμε τη στέγη και την τοιχοποιία του ξύλινου γυμναστήριου του Άλσους, του μοναδικού
ίσως ξύλινου γυμναστήριο που έχει καταφέρει να διατηρηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.
33 Δρομολογήσαμε την ανακαίνιση και των γηπέδων του τένις, όπου αθλούνται περίπου 150 άτομα,
τα οποία αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν.
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33 Πραγματοποιήσαμε σειρά τεχνικών έργων, μικρής κλίμακας, αλλά σημαντικής αξίας για το Άλσος,
όπως ανακατασκευές τουαλετών, αποδυτηρίων, υποδομών άρδευσης, φωτισμού κ.ά.
33 Επισκευάσαμε, βάψαμε και ανακαινίσαμε το ανοιχτό θέατρο.
33 Ενισχύσαμε με φωτιστικά σώματα το φωτισμό όλου του Άλσους και των αθλητικών χώρων, προκειμένου να ενισχύσουμε και το επίπεδο ασφάλειας των πολιτών. Όλα τα σώματα διαθέτουν πλέον ισχυρό
LED φωτισμό αλλά το κυριότερο είναι ότι για πρώτη φορά μπήκε φωτισμός στο άνω περιμετρικό μονοπάτι του Άλσους, πάνω από το θέατρο, αναγκαιότητα αλλά και απαίτηση πολιτών επί δεκαετίες.
33 Ενισχύσαμε την ασφάλεια των πολιτών και των αθλητών και σε επίπεδο υγείας, με 3 νοσηλευτές.
33 Βελτιώσαμε την πυροπροστασία του Άλσους με υποδομές, ενώ την θερινή περίοδο το Άλσος φυλάσσεται και περιμετρικά από ανθρώπινο δυναμικό.
33 Φτιάξαμε μια μεγάλη ομαλή ράμπα, για εύκολη πρόσβαση στην 3η είσοδο του Άλσους, καθώς οι
κλίσεις του εδάφους και τα σκαλιά δεν επέτρεπαν από αυτή την είσοδο την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ αλλά
και καροτσάκια μωρών. Μάλιστα, στο πάρκινγκ της 3ης πύλης οριοθετήθηκαν και 3 θέσεις ΑΜΕΑ, που
όφειλαν να υπάρχουν.

Δ Η Μ Ο Σ ΓΑ Λ ΑΤ Σ Ι Ο Υ
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Κι άλλες δράσεις
αθλητισμού για όλους
Ο

Δήμος Γαλατσίου καμαρώνει για τις αθλητικές του δράσεις που αγκαλιάζουν όλους τους
πολίτες και ιδίως τα παιδιά μας, όπως είναι:

33 Το θερινό Αθλητικό Camp, όπου έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε συνολικά περίπου 1000 παιδιά, ηλικίας 7 έως 12 ετών, με αυξητικές τάσεις καθ΄έτος.
33 Τη διοργάνωση, από τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου, δωρεάν αθλητικών δραστηριοτήτων για
παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 χρονών (διαδραστικές- βιωματικές δράσεις- παιχνίδια), με σκοπό να ζήσουν την μαγεία του αθλητισμού, να βιώσουν την ευγενή αξία της άμιλλας και να γνωρίσουν το Άλσος
Βεΐκου.
33 Ο αγώνας δρόμου στους δρόμους της πόλης.
33 Ο ορεινός αγώνας δρόμου, με τον τίτλο «Τρέξε στο βουνό μέσα στην πόλη».
33 Οι αγώνες ορεινής ποδηλασίας στα Τουρκοβούνια, οι οποίοι σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
33 Η οργάνωση και συνδιοργάνωση δεκάδων αγώνων, όλων σχεδόν των αθλημάτων, που στόχο είχαν
την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, κοινωνικών συλλόγων ή προσώπων που έχριζαν ανάγκης.
33 Αλλά και σε επίπεδο τεχνικών έργων, η επισκευή, ο φωτισμός και η αναβάθμιση (περίφραση, νέες
μπασκέτες κ.ά.) στις υποδομές 2 εξωτερικών γηπέδων μπάσκετ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014-2019

