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Της Νάντιας Σουμπασάκη
Επικεφαλής των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Νέου Ψυχικού – Φιλοθέης – Ψυχικού
Δημοτικής Συμβούλου

Η κρίση, η υποβάθμιση, η απογοήτευση έχει
αγγίξει πια και τα λεγόμενα «καλά προ-
άστια».

Η αναξιοπιστία το «είπα – ξείπα», τα πε-
λατειακά δίκτυα και οι σπατάλες για δη-
μόσιες σχέσεις και την εξυπηρέτηση «φί-

λων» αποδεικνύονται καθημερινά θλιβε-
ρό προνόμιο, όχι μόνο της κεντρικής εξου-
σίας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πήραμε, ως ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ αυτού
του τόπου, τη συλλογική πρωτοβουλία
αυτής της περιοδικής έκδοσης για να μι-
λήσουμε γι’ αυτά. Με δημόσιο έλεγχο των
κακώς κείμενων και κατάθεση προτάσεων
με στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί
σας.

Η εκδοτική μας προσπάθεια είναι λιτή,
γιατί είναι εθελοντική και στηρίζεται σε ίδι-

ους πόρους. Δεν στοχεύουμε σε πληρω-
μένες καταχωρίσεις, ούτε έχουμε «σπόν-
σορες». Γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε την
καθαρή, ανεξάρτητη ματιά του ΕΝΕΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ.

Το πρώτο φύλλο, αυτού του ενημερω-
τικού μας δελτίου έχει, εκ των πραγμάτων
και ένα χαρακτήρα δοκιμής.

Η συνέχεια και η μορφή αυτής της
προσπάθειας, θα επηρεαστεί και από τη
δική σας ανταπόκριση.

Καλή ανάγνωση!

Απόσπασμα της απόφασης του Σ.τ.Ε. που
αφορά όλη τη Φιλοθέη:
[...] Παρέχεται η δυνατότητα να εγκριθεί από
την αρμόδια Διοικητική Αρχή, ύστερα από
γνώμη του Δήμου, κατά παρέκκλιση από τις
προβλεπόμενες στην περιοχή του ρυμοτο-
μικού σχεδίου του Δήμου Φιλοθέης χρήσεις,
η λειτουργία καταστημάτων σε εξατομι-
κευμένες περιπτώσεις είτε σε ένα ακίνητο
προς εξυπηρέτηση της περιοχής όλου του

Δήμου είτε σε περισσότερα, αν η κάλυψη
της σχετικής ανάγκης προϋποθέτει την εγ-
γύτητα προς τους εξυπηρετούμενους κα-
τοίκους και ως εκ τούτου, τη λειτουργία κα-
ταστημάτων με τη συγκεκριμένη χρήση σε
διάφορα σημεία του οικισμού. Σημ.: συγ-
κεκριμένη χρήση: είναι τα καφέ, σνακμπάρ,
ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, αναψυκτήρια
των οποίων η λειτουργία κρίθηκε ως «επι-
τρεπτή» σε διάφορα σημεία του οικισμού.

Ανοιχτή επιστολή

Σημείο κινδύνου
για όλη τη Φιλοθέη

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ: Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ είμαστε μία αυτόνομη δημοτική παράταξη με ζωή
και δράση 16 χρόνων. Η παράταξή μας συγκροτήθηκε από πολίτες που ανήκουν στον ευρύ-
τερο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, αλλά συσπειρώνουμε πέρα από κομματικά στε-
γανά, γύρω από κοινό πρόγραμμα και δράσεις, ένα ευρύτερο φάσμα της τοπικής κοινωνίας.
Γι αυτό και στις Δημοτικές Εκλογές το 1998, το 2002 και το 2006 που κατεβήκαμε με αυ-
τόνομο ψηφοδέλτιο, συγκεντρώσαμε, όλες τις φορές, υψηλά διψήφια εκλογικά ποσοστά.

Ιδρυθήκαμε το 1998 στον τότε Δήμο Νέου Ψυχικού και από το 2010 λειτουργούμε ως
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Νέου Ψυχικού – Φιλοθέης – Ψυχικού, καλύπτοντας με την δράση μας
το σύνολο του νέου Ενιαίου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. (Συνέχεια στη σελ. 8)

Μια τέτοια απόφαση θίγει την ουσία του οι-
κιστικού καθεστώτος σε όλη τη Φιλοθέη και
δημιουργεί δεδικασμένο για τις άλλες δύο
κοινότητες. Σε μια εποχή δύσκολη όπου τα

πάντα εκποιούνται προς χάριν δήθεν της
επιχειρηματικότητας, ο κίνδυνος της υπο-
βάθμισης είναι πολλαπλάσιος. (Συνέχεια
στη σελ. 3)

Απόφαση «βόμβα»
για το Δήμο μας

«Πώς έγινε το Νέο Ψυχικό και ο Φάρος κέν-
τρο για τη διασκέδαση; Αυτό σημαίνει πως
υπάρχουν τεράστια συμφέροντα» δήλωνε
προεκλογικά σε συνεντεύξεις του στους τη-
λεοπτικούς σταθμούς ο νυν Δήμαρχος κ. Π.
Ξυριδάκης και αφού χαρακτήριζε τον ενιαίο
Δήμο εμπορικό «φιλέτο της Αττικής», ετοι-
μοπόλεμος διαπίστωνε: «το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει το Νέο Ψυχικό είναι η υπερ-
τοπική κίνηση» γιατί «έχει εξαπλωθεί η
επαγγελματική δραστηριότητα και θέλει
μάζεμα για να επανέλθουν οι χρήσεις εκεί
που πρέπει να είναι». Έλεγε και ξανάλεγε
για την «επέλαση των καταστημάτων» για
να καταλήξει: «Κατ’ αρχήν για μας είναι η
διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης όσον
αφορά τις χρήσεις γης».

Στην ελληνική γλώσσα υπήρχε η έκ-
φραση «ντρέπομαι για λογαριασμό του
άλλου». Υπήρχε η συνέπεια, η μπέσα.
«Αυτός είναι σπαθί» λέγαμε κι εννοούσα-
με τον άνθρωπο που τιμά την υπόσχεσή του.
Πολλές φορές δεν υπογράφονταν συμ-
φωνίες γιατί αρκούσε ο λόγος. Οι άνθρω-
ποι έδιναν τα χέρια και κοιμόντουσαν ήσυ-
χοι πως τα συμφωνημένα θα τηρηθούν.
Ακόμα κι ο Μαυρογιαλούρος, ο πολιτικός
της παλιάς ελληνικής ταινίας, αυτοοικτίρε-

ται στο τέλος και μουντζώνει ο ίδιος τον εαυ-
τό του όταν συνειδητοποιεί πως άλλα υπο-
σχέθηκε στον κόσμο και άλλα έκανε. Όμως
εμείς πολύ πριν αρχίσουμε να μετράμε απώ-
λειες σε μισθούς και συντάξεις είχαμε
ήδη χάσει το πολυτιμότερο. Την ικανότητά
μας να μετράμε και να υπολογίζουμε με
μπούσουλα αυτές τις αξίες.

Ο κ. Ξυριδάκης και οι στενοί του συ-
νεργάτες δεν επιχείρησαν καν να συμμα-
ζέψουν την «επαγγελματική δραστηριότη-
τα και να φέρουν τις χρήσεις εκεί που πρέ-
πει να είναι».

Αντίθετα βοήθησαν «την επέλαση των
καταστημάτων» και την «υπερτοπική κίνη-
ση» με νέες άδειες υγειονομικού ενδια-
φέροντος αξιοποιώντας «το φιλέτο της
Αττικής».

Και το σημαντικότερο; Όταν για την
υπόθεση της Φιλοθέης κρίθηκε στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας «η διατήρηση
του χαρακτήρα της πόλης όσον αφορά τις
χρήσεις γης» ο κ. Ξυριδάκης, ο Δήμαρχος
Φιλοθέης - Ψυχικού, αυτός που θα προ-
στάτευε τις κηπουπόλεις και το οικιστικό
τους καθεστώς, ήταν απών. Δεν εμφανί-
στηκε και δεν έστειλε καν δικόγραφο στο
Δικαστήριο…

Το κόστος
της ασυνέπειας

Καίριο χτύπημα στην αποκλειστική κατοικία, με βέβαιες επιπτώσεις και στην αμιγή.
Για πρώτη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατη απόφασή του, έκρινε
επιτρεπτά εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες σε υπόθεση της Φιλοθέης.

ΝΕΟ
ΨΥΧΙΚΟ

Περιμένουμε την δική σας ανταπόκριση και συμβολή με κριτική, παρατηρήσεις και

σχόλια που θα μας βοηθήσουν να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στις Διευθύνσεις:

Με μέιλ στο:

enerpolps@gmail.com

και στο μπλογκ:

http://energoipolitesneopsychikofilotheipsychiko.wordpress.com
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Πρόκειται για διατηρητέο - μνημείο. Η βασιλική κατοικία και ο ξενώνας μέσα σε 5 στρέμ-
ματα κήπο κατάφυτο από πεύκα στη Λεωφόρο Διαμαντίδου. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία που
το αγόρασε από το Δημόσιο σε δημοπρασία, ενώ αποδέχτηκε τον όρο της διακήρυ-
ξης, ότι θα διατηρήσει τα υφιστάμενα κτήρια και τον περιβάλλοντα χώρο όπως είναι,
εν τούτοις με τη βοήθεια των Σηφουνάκη και Γερουλάνου, που υπέγραψαν τις απα-
ραίτητες Υπουργικές αποφάσεις, έβγαλε οικοδομική άδεια για να χτίσει 3.688 τ.μ. με
πολλές πολεοδομικές υπερβάσεις! Είναι ευτύχημα, ότι οι ενεργοί πολίτες του Ψυχικού,
δηλαδή ο Σύλλογος Περιβαλλοντικής Προστασίας Ψυχικού επαγρυπνεί, κατέφυγε στα
Δικαστήρια και ανεστάλησαν οι οικοδομικές εργασίες, μέχρι να ακυρωθούν οι παρά-
νομες οικοδομικές άδειες! Το ζητούμενο τώρα είναι να ακυρωθούν και οι Υπουργικές
αποφάσεις στις οποίες στηρίχθηκαν αυτές οι διαβλητές οικοδομικές άδειες. Η Δημο-
τική Αρχή, ως συνήθως, απουσιάζει από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, να περισωθεί
ένας χώρος πρασίνου άρρηκτα συνδεδεμένος με την πολιτική ιστορία της πατρίδας μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν και η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου είχε προβλέψει τον ορισμό δικηγόρου για το θέμα, αυτή η απόφαση δεν υλο-
ποιήθηκε με αποτέλεσμα η υπόθεση να εκδικασθεί χωρίς την παρουσία του Δήμου.

Παλάτι - θερινό ανάκτορο Ψυχικού

Ο Ποδονίφτης εκτός από στολίδι της Φιλοθέης είναι και το σημείο όπου σφυγμομε-
τρείται το ενδιαφέρον του Δήμου. Η αμέλεια και η αδιαφορία φαίνονται το καλοκαίρι
με δυσοσμία και κουνούπια και στις βροχοπτώσεις με υπερχείλιση και πτώση δένδρων
βάζοντας σε κίνδυνο τα σχολεία, το στίβο και τα σπίτια που γειτνιάζουν μ’ αυτό.

Πληροφορούμαστε από τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι ένα χρόνο μετά την εγ-
κατάσταση της Δημοτικής Αρχής, τον Γενάρη του 2012, η φιλοθεάτισσα δημοτική σύμ-
βουλος κ. Διονυσία Αντύπα-Κούγκουλου, υπεύθυνη των σχολείων και πρόεδρος του
περιβαλλοντικού συλλόγου είχε ενημερώσει με επιστολή της το Δήμαρχο για την επι-
κινδυνότητα των σχολείων, δημοτικού και νηπιαγωγείου, ζητώντας μεταξύ άλλων να
επισπευσθούν μελέτες και εργασίες στήριξης από την πλευρά του ρέματος που θα εγ-
γυούνται την ασφάλεια των μικρών μαθητών.

Τον περασμένο Νοέμβρη με δύο διαφορετικές επιτόπιες αυτοψίες τους κι ενώ ο Δή-
μος δεν είχε φροντίσει να τους ειδοποιήσει, στις 4/12/2012 και 1/2/2013 οι αρ-
μόδιοι μηχανικοί της Περιφέρειας διαπίστωσαν «έντονα προβλήματα διάβρωσης σε

όλο το μήκος του ρέματος που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις υποδομές που εφά-
πτονται μ’ αυτό τα σχολεία και το δημοτικό στάδιο». Ζητούσαν α. να εκπονηθεί γεω-
λογική και γεωτεχνική μελέτη από εξειδικευμένο προσωπικό, β. να γίνει αντιστήριξη
του πρανούς του ρέματος, γ. να στηριχθούν άμεσα οι ρίζες των δένδρων που έχουν
αποκαλυφθεί με κίνδυνο πτώσης τους μέσα στα σχολεία, δ. να εξετασθεί πιθανή εστία
μόλυνσης των υδάτων και ε. να γίνει καθαρισμός του ρέματος. Λίγες μόλις μέρες μετά
τη δεύτερη αυτοψία, στις 22 Φεβρουαρίου, ένα τμήμα του πρανούς του ρέματος κα-
τέρρευσε. Τότε μόνον εμφανίστηκαν οι υπεύθυνοι του Δήμου για να μπαλώσουν το
πρόβλημα ενώ, όπως μάθαμε, τα μπαλώματα αυτά μπορεί να χειροτερέψουν την κα-
τάσταση όταν δε γίνονται από ειδικούς και έπειτα από μελέτες.

Έκτοτε, η ανάθεση της μελέτης και η εκπόνησή της δεν έχουν πραγματοποιηθεί, δεν
έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ θα έπρεπε να έχουν εισαχθεί με τη μορ-
φή του επείγοντος. Έχει επίσης σημασία αν το έργο θ’ ανατεθεί σε πανεπιστημιακό εξει-
δικευμένο φορέα ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρία.

Φιλοθέη. Σε μάντρα οικοδομών έχει μετατραπεί η πλατεία Δροσοπούλου. Τα μπάζα είναι εκεί από το Φεβρουάριο (που κατέρρευσε το ρέμα). Οι αρμόδιοι πού είναι;

Ποδονίφτης-Φιλοθέη
Ντεκόρ για φωτογραφίσεις, ή ρέμα που χρειάζεται
άμεσα καθαρισμό και εργασίες στήριξης;
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Ζητήσαμε την άποψη του Συλλόγου για τη Διατήρηση της Φυσιογνωμίας της Φιλο-
θέης που από χρόνια ασχολείται με τα θέματα των χρήσεων γης και με το συγκεκριμένο
θέμα. Δημοσιεύουμε το κείμενο που μας έστειλε το Δ.Σ. του συλλόγου:

«Με την υπ’ αριθ. 498/2013 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι
οι χρήσεις σνακμπάρ, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφετεριών, «εμπίπτουν» «κατά πα-
ρέκκλιση» στην έννοια της αγοράς εντός της κηπούπολης Φιλοθέης. Μ’ αυτή την από-
φαση θεσμοθετούνται για πρώτη φορά χρήσεις που οδηγούν το καθεστώς της αποκλειστικής
κατοικίας σε κατάργηση. (Σημείο κινδύνου για όλη τη Φιλοθέη αποτελεί το απόσπα-
σμα της απόφασης που παρατίθεται στην πρώτη σελίδα).

Το Σ.τ.Ε. δεν οδηγήθηκε ξαφνικά στην απόφαση αυτή. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά
το Δήμο ο οποίος, αφού εγκατέστησε σε δημοτικό χώρο και συγκεκριμένα στο ισόγειο
του Δημαρχείου της Φιλοθέης επί της Πλατείας Μαλαματιανού καφέ – σνακμπάρ – ζα-
χαροπλαστείο, στη συνέχεια βάλθηκε να το νομιμοποιήσει με όλους τους τρόπους. Παρά
τις έντονες αντιδράσεις των δημοτών και του συλλόγου και παρά το πλήθος των παρα-
βάσεών τους οι χρήσεις αυτές παραμένουν υπό προστασία, μέσα στην καρδιά της απο-
κλειστικής κατοικίας, λειτουργώντας ως Δούρειος Ίππος επί 13 χρόνια. Αποτέλεσμα εί-
ναι ότι η σημερινή απόφαση δεν πέφτει στο κενό αλλά βρίσκει έδαφος εφαρμογής.

Τουτέστιν, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι χρήσεις δε θα είχαμε αυτή την απόφαση ως
δεδικασμένο. Η μεθόδευση χρονολογείται από το έτος 2000 και κορυφώθηκε όταν ο
ίδιος ο Δήμος με δικόγραφά του κατά των δημοτών και υπέρ της επιχείρησης υποστήρι-
ξε στο Σ.τ.Ε. ότι στην «αποκλειστικής κατοικίας» Φιλοθέη, στην «κηπούπολη» (!!!) είναι

αναγκαία αυτά τα καταστήματα και μάλιστα «διασπαρμένα» σε ολόκληρο τον οικισμό.
Το σκεπτικό της απόφασης στηρίζεται αφ’ ενός μεν σ’ αυτή καθαυτή την άδεια που

χορήγησε ο Δήμος το 2001 στην επιχείρηση για καφε-σνακμπάρ και αφ’ ετέρου σε έγ-
γραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας που βεβαιώνει ότι κατόπιν αυτοψίας στο συγκεκριμέ-
νο χώρο διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί αναψυκτήριο, εστιατόριο, καφέ και άρα οι χρήσεις
αυτές είναι επιτρεπτές. (!!!)

Ακριβώς όμως κατά των χρήσεων αυτών είναι που προσέφυγαν στο Σ.τ.Ε. οι κάτοι-
κοι και μέλη του συλλόγου το 2004. Η υπόθεση εκδικάστηκε το Δεκέμβριο του 2011
και η απόφση εκδόθηκε τώρα, το Μάρτιο του 2013.

Δεν θεωρούμε σκόπιμο να επεκταθούμε στις δυνατότητες εμπορευματοποίησης που
δημιουργούνται, ούτε να δώσουμε «ιδέες» σε όσους περιμένουν να κερδίσουν από την
υποβάθμιση των περιοχών μας. Αυτά θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας οι δημότες. Πα-
ραθέσαμε αυτό το στοιχειώδες ιστορικό ώστε να γίνει κατανοητό ότι οι Νόμοι που προ-
στατεύουν τις περιοχές μας δεν αρκούν από μόνοι τους, αν δεν υποστηρίζονται από την
εκάστοτε, καθ’ ύλην αρμόδια, Δημοτική Αρχή.

Ποια είναι η λύση
Μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε., η Διοίκηση έχει δικαίωμα να επαναρυθμίσει τα του οί-

κου της. Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει τη δυνατότητα να προβεί άμεσα σε συγκε-
κριμένες ενέργειες για να σώσει τα κεκτημένα των δημοτών της.

Ο Δήμαρχος διαθέτει την εμπειρία και γνωρίζει κατά τεκμήριο τι ακριβώς διακυβεύεται.
Γνωρίζει το δεδικασμένο που δημιουργείται για τις τρεις Δημοτικές Κοινότητες και τους
τρόπους για να σωθεί ο οικιστικός τους χαρακτήρας. Η σοβαρότητα του θέματος απαι-
τεί, απ΄όλες τις δυνάμεις του Δήμου, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης να συστρατευ-
θούν. Οι λύσεις είναι απλές και εφικτές. Είναι επομένως στο χέρι του Δήμου να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων.

Ο σύλλογός μας, του οποίου τα μέλη επωμίσθηκαν το οικονομικό βάρος της δίκης,
δεν θα μείνει αδρανής, όπως δεν παρέμεινε αδρανής τρία χρόνια πριν όταν σώσαμε το
κτήμα «Καραμπάση». Απευθυνόμαστε σε όσους έχουν τη γνώση ν’ αξιολογήσουν τη ζη-
μιά μιας τέτοιας υποβάθμισης. Στην παρούσα δύσκολη συγκυρία ο διάλογος θα μας βοη-
θήσει όλους».

Η άποψη της εφημερίδας μας
Μία και μόνο χρήση εστιατορίου-μπαρ και ένας Δήμαρχος φτάνουν για να φέρουν τα πάνω-
κάτω ανοίγοντας δρόμους επιχειρηματικούς στις κηπουπόλεις. Ας θυμηθούμε πώς ήταν
το Ν. Ψυχικό ώς τη δεκαετία του ’90 (και πριν) και πως υποβαθμίστηκε. Ας ξαναδούμε
λοιπόν τις δεσμεύσεις του Δημάρχου κ. Ξυριδάκη: «Σε Φιλοθέη και Ψυχικό απαγορεύεται
ο,τιδήποτε πλην κατοικίας» είχε πει στις προεκλογικές του συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. Μι-
λούσε για «τεράστια οικονομικά συμφέροντα» που απειλούν το οικιστικό καθεστώς των
τριών περιοχών και πρόσθετε: «Η προάσπιση της χρήσης γης (στο Ψυχικό)

δεν έγινε από μόνη της. Το ότι έφτασε η αξία της γης σε υψηλά επίπεδα δεν έγινε με κλή-
ρωση ούτε έγινε από το Θεό. Υπήρξαν άνθρωποι που έχουν δουλέψει χρόνια ώστε οι
πόλεις μας να έχουν αυτή την αξία.»

Ο Δήμαρχος όμως δεν υπερασπίστηκε στο Δικαστήριο την υπόθεση της Φιλοθέης,
ενώ ήξερε ότι η αξία της γης οφείλεται στην απαγόρευση αυτών των καταστημάτων και
όπως έλεγε «η προάσπιση της χρήσης γης δε γίνεται από μόνη της».

Είχε λάβει επιστολή από 85 φιλοθεάτες που του υπενθύμιζαν την υποχρέωσή του να
υποστηρίξει την αποκλειστική κατοικία στη συγκεκριμένη δίκη.

Ήξερε πριν ακόμη εκλεγεί το πιθανό αποτέλεσμα της δίκης από την εισήγηση του Σ.τ.Ε.
γνωστή από το 2008.

Γιατί λοιπόν άφησε τα εστιατόρια να λειτουργούν και την κρίσιμη υπόθεση να δικα-
στεί με τα αιτήματα του Δήμου υπέρ τους; Αναρωτιόμαστε: Από δω και πέρα τι άλλο μπο-
ρεί να επιτραπεί... Βιομηχανίες;

Εμείς δε θα μείνουμε στα ευχολόγια. Θα στηρίξουμε βέβαια κάθε ενέργεια του Δη-
μάρχου προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα τολμήσουμε όμως ν’ αναρωτηθούμε αν εκτός
από το Σύλλογο για τη Διατήρηση της Φυσιογνωμίας της Φιλοθέης και τη δημοτική σύμ-
βουλο πρόεδρό του, υπάρχει άλλος της Διοίκησης από τη Φιλοθέη που να κατέχει το θέμα
και ν’ αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητά του.

Απόφαση «βόμβα» για το Δήμο μας

Η κατάντια των αδιάβατων πεζοδρομίων, και μάλιστα επάνω σε πλατεία, της «Κηπούπολης»

Φιλοθέης κοντά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Νέο Ψυχικό/Φάρος: Άνθρωποι και αυτοκίνητα μαζί...
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Για να μην θεωρηθεί η περί καθαριότητας συζήτηση σαν «δασκαλίστικο κήρυγμα», θα
ζητούσαμε από τους καταστηματάρχες να αναλογιστούν αν θα τους άρεσε να βλέπουν
έξω από τα σπίτια τους ξεχειλισμένους από σκουπίδια κάδους, όπως ανέχονται έξω
από τα μαγαζιά τους. Θα ζητούσαμε ακόμα από τους νοικοκυραίους κατοίκους του προ-
αστίου μας να σκεφτούν αν θα τους άρεσε να βλέπουν τις αυλές τους γεμάτες με σπα-
σμένα πλακάκια, με πεταμένα αποτσίγαρα, με πεσμένα κατάχαμα τα φύλλα των δέντρων
και με περιττώματα ζώων. Πώς λοιπόν δεχόμαστε αγαπητοί συνδημότες που πληρώ-
νουμε τόσο ψηλά δημοτικά τέλη να έχουμε τη βρωμιά έξω από την πόρτα μας; Πώς γί-
νεται να μην αναρωτιώμαστε πού πάνε τα λεφτά μας;

Είναι οι δρόμοι του προαστίου μας αυτοί που θα έπρεπε να είναι, αυτοί που αξίζουμε
να έχουμε; Kι εδώ ακόμα η επιλεκτική μεταχείριση έκανε το θαύμα της. Οι κεντρικοί άξο-
νες και οι δρόμοι που βρίσκονται κοντά στα πολυτελή σπίτια κάποιων επωνύμων φρον-
τίζονται. Λίγο πιο κει όμως, πίσω από τη βιτρίνα, λες και βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη:
αφροντισιά, εγκατάλειψη και βρώμα.

Μια βόλτα στις πλατείες προκαλεί κατάθλιψη: Ποιαν από όλες να φέρουμε στο νου
μας, την πλατεία Ελευθερίας με το γεμάτο βρωμόνερα συντριβάνι, την «τσιμεντοπνιγ-
μένη» πλατεία Χρυσοχόου, τη μόνιμα παρατημένη πλατεία Αγίου Γεωργίου, την πλατεία
Δροσοπούλου στην οποία ταιριάζει γάντι το «περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να

κλαις» ή το άλσος Εθνικής Αντίστασης πίσω από το Αρσάκειο και τόσα άλλα. Για να μην
πούμε για το ρέμα του Ποδονίφτη που έχει πια γίνει μία μόνιμη εστία μικροβίων, μετά
δε από τις έντονες βροχοπτώσεις κόντεψε να πνίξει τη γύρω περιοχή.

Οι πολίτες κάθε ευνομούμενης χώρας έχουν, σύμφωνα με τη συνταγματικά κατο-
χυρωμένη αρχή της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, το δικαίωμα να απαι-
τούν από τη δημοτική τους αρχή να τους παρέχει υπηρεσίες που να συνάδουν με το ύψος
των τελών που τους υποχρεώνει να τις πληρώνουν.

Αυτό σημαίνει, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, ότι τα ποσά που εισπράττετε με τη μορφή
των δημοτικών τελών οφείλουν να είναι ανταποδοτικά και προς όφελος όλων και για
να το πούμε πιο απλά, φίλε και σκληρά δοκιμαζόμενε δημότη: «Εσύ κάνεις παιχνίδι με
τον παρά σου».

Τι εννοούμε με αυτό; Αφού έχει λιγοστέψει το ασχολούμενο με την καθαριότητα προ-
σωπικό του Δήμου και, επομένως, η δημοτική αρχή πληρώνει αρκετά λιγότερα σε σχέ-
ση με το παρελθόν σε μισθούς, δεν θα έπρεπε να έχει μειώσει ουσιωδώς και τα δη-
μοτικά τέλη; Επιβάλλεται να αντιδράσουμε φίλοι συνδημότες: εμείς είμαστε τα αφεντι-
κά, γιατί εμείς πληρώνουμε, άρα δικαιούμαστε να απαιτήσουμε να μας δοθεί αναλυτι-
κός λογαριασμός.

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά

Τηλεφωνικός θάλαμος στην οδό Εϋνάρδου της Φιλοθέης, χαλασμένος εδώ και χρόνια,

αλλά με την απαραίτητη… διακόσμηση.

Γεμάτοι κάδοι στη Φιλοθέη (οδός Γ. Ιατρού). Νέο Ψυχικό: Εικόνα εγκατάλειψης και στον «Πλάτωνα».

Νέο Ψυχικό: Το τσιμέντωμα της Πλατείας Χρυσοχόου.

Τσιμεντούπολη μάλλον. Κηπούπολη πάντως όχι.



Ακόμα και στο θέμα της ανακύκλωσης, το τόσο καυτό και επίκαιρο, ισχύουν δύο μέτρα
και δύο σταθμά. Έτσι, ενώ στο Παλαιό Ψυχικό η αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται από
τα σπίτια των δημοτών, οι οποίοι έχουν απλά την υποχρέωση να τα κατεβάσουν λίγο
πιο έξω από τον κήπο τους, στο Νέο Ψυχικό και στη Φιλοθέη αντίθετα οι κάτοικοι εί-
ναι υποχρεωμένοι να φορτώνονται σαν υποζύγια τις τσάντες με τα ανακυκλώσιμα απορ-
ρίμματα και να τα κουβαλάνε μέχρι τα επιλεγμένα σημεία που ήταν τοποθετημένοι οι
κάδοι (τις περισσότερες φορές πολύ μακριά από τα σπίτια τους), τώρα δε τα σημεία αυτά
έχουν γίνει ακόμα λιγότερα.

Κατ’αρχήν πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει γιατί γίνεται αυτή η διάκριση. Διαφωνεί
κανείς σχετικά με την ισότητα όλων των πολιτών και την υποχρέωση της πολιτείας να
τους αντιμετωπίζει ισότιμα;

Aκόμα και οι πιο ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά δημότες, αν υποχρεώνονται
να μεταφέρουν με δικά τους μέσα τα προς ανακύκλωση απορρίμματα μακριά από τα σπί-
τια τους, θα απογοητευτούν πολύ σύντομα. Ας μην γελιόμαστε, ο καθένας μας που τρέ-
χει και δεν φτάνει για να προλάβει τις καθημερινές υποχρεώσεις του, θα προτιμά να
μην σπαταλά χρόνο και κόπο και θα ρίχνει όλα τα σκουπίδια στο proper που βρίσκεται
έξω από το σπίτι του.

Πόσο άραγε θα κόστιζε να τοποθετηθεί ένας καλαίσθητος μπλε κάδος ανά λίγα έστω
τετράγωνα, ώστε να διευκολύνονται ισότιμα όλοι οι δημότες και να μην καταντήσει ακό-
μα και αυτή η αξιέπαινη πρωτοβουλία της ανακύκλωσης αγγαρεία;

Ανακύκλωση: επιλεκτικά και μετ’ εμποδίων

Όλοι όσοι ζουν και έχουν τις δραστηριότητές τους μέσα στα όρια του Δήμου μας γνω-
ρίζουν από πρώτο χέρι ότι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευ-
σης έχουν εξελιχθεί σε κάποια από τα πιο πιεστικά προβλήματά του. Ποιος δεν έχει αγα-
νακτήσει καθηλωμένος μέσα στο ακινητοποιημένο του αυτοκίνητο στους δρόμους γύρω
από τη διασταύρωση του Φάρου, στη Σεφέρη, την Ξενοπούλου, την 25ης Μαρτίου, την
Αγγ. Σικελιανού και άλλους οδικούς άξονες, ποιος δεν έχει καθυστερήσει στα ραντε-
βού ή στη δουλειά του εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης που πρέπει να παρα-
κάμψει για να φτάσει στον προορισμό του;

Το φαινόμενο είναι πιο οξυμένο στο Νέο Ψυχικό με τα κέντρα διασκέδασης, χωρίς
όμως αυτό να σημαίνει ότι και κάποιοι από τους δρόμους της Φιλοθέης και του Παλαιού
Ψυχικού δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αρκεί κανείς να βρεθεί έξω από τα μεγάλα ιδιω-
τικά σχολεία τις μεσημεριανές ώρες και να προσπαθήσει να βρει δρόμο διαφυγής μέσα
από το μποτιλιάρισμα των ιδιωτικών αυτοκινήτων και των πούλμαν, ή ακόμα χειρότε-
ρα έξω από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δυστυχώς λειτουργούν, κά-
ποια, μέρα νύχτα κι εκεί για να καταλάβει τι εννοούμε. Όσο για το παρκάρισμα, ψάξε –
ψάξε, δεν θα τη βρεις την πολυπόθητη θέση, καλύτερα να πας με τα πόδια.

Eύλογα λοιπόν θα ρωτήσει κανείς, εφόσον η κατάσταση είναι αυτή και καθημερινά
επιδεινώνεται, τι κάνει η δημοτική αρχή για να την αντιμετωπίσει, ας μην ξεχνάμε άλ-
λωστε ότι η λύση του κυκλοφοριακού υπήρξε μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του
κ. Δημάρχου. Το πώς την αντιλαμβάνεται αυτή τη «λύση» όμως φαίνεται από τον τρό-
πο με τον οποίο προχώρησε στην ένταξη του προβλήματος στον ετήσιο προϋπολογι-
σμό του Δήμου που πρόσφατα ψηφίστηκε: η κοστολόγηση της «λύσης» του προβλήματος
αυτού λοιπόν φθάνει στο αστρονομικό ύψος του ενός (μάλιστα, δεν καταλάβατε λάθος)
ευρώ! Τι κι αν η παράταξή μας με την εκλεγμένη δημοτική της σύμβουλο κ. Νάντια Σουμ-
πασάκη αντέδρασε σφοδρά, τι κι αν του επισημάναμε ότι το πρόβλημα του κυκλοφο-
ριακού και της έλλειψης χώρων στάθμευσης εξελίσσεται σε μεγάλη πληγή για τον Δήμο
μας, ο κ. Δήμαρχος δεν δέχθηκε καμία από τις προτάσεις μας.

Είναι στ’ αλήθεια προτιμότερο για τον κ. Δήμαρχο να ξοδεύονται πολύ μεγαλύτερα
από το αναγκαίο μέτρο ποσά και μάλιστα σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς για πολυτελή
έντυπα, που λιβανίζουν τις δράσεις του μεγαλοποιώντας τις και δεν αξίζει να διατεθούν
κάποια αξιοπρεπή κονδύλια για την εκπόνηση σοβαρών μελετών σχετικά με την αντι-
μετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος σε όλο τον Δήμο και στη συνέχεια για την
υλοποίηση των σχετικών έργων;

1 ευρώ για όλο το χρόνο:
Τόσο αξίζει σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο
η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού

Όχι, δεν είναι η Πανεπιστημίου. Είναι η οδός Δημ. Βασιλείου στο Νέο Ψυχικό.

…άλλη μια άποψη της κυκλοφοριακής κόλασης της οδού Δημ. Βασιλείου.
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Όσα παίρνει ο... άνεμος
Πριν από τον «Καλλικράτη» κάθε Δή-
μος είχε την πινακοθήκη του. Ήξερες
ποιος είναι υπεύθυνος. Τώρα, με την
ενοποίηση, δεν ξέρεις. Οι πίνακες με-

ταφέρονται από δω κι από κει ανάλο-
γα με τις επιθυμίες των αρμοδίων. Κάποιοι

από την πινακοθήκη «Λέφα» του Ψυχι-
κού, από το «Καρύδειο» της Φιλοθέης,

έχουν «μεταναστεύσει» για να στολίσουν τα γραφεία του ΟΚΑΠΑ,
των αντιδημάρχων και άλλων υψηλόβαθμων. Δίπλα όμως στο «μετανάστη» πίνακα δεν
τοποθετείται η απαραίτητη καρτέλα που πιστοποιεί από που προέρχεται. Από το Ψυχι-
κό; Από τη Φιλοθέη; Από το Νέο Ψυχικό; Κάποια από τα έργα αυτά είναι μεγάλης αξίας,
έχουν αποκτηθεί από δωρεές και είναι περιουσία της κάθε πινακοθήκης. Πριν λοιπόν
διαλέξει ο κάθε επικεφαλής τι του αρέσει για το γραφείο του δε θάπρεπε να ξέρουμε
αν είναι και νόμιμο σαν ενέργεια; Δε θάπρεπε ο κατάλογος καταγραφής (αν υπάρχει)
να έχει δοθεί και στα συμβούλια των τριών κοινοτήτων; Άνθρωποι είμαστε. Ποιος ελέγ-
χει και ποιος βεβαιώνει ποιον, σε περίπτωση απώλειας; Οι αρμόδιοι έρχονται και πα-
ρέρχονται. Οι πίνακες όμως πρέπει να παραμείνουν εκεί που ανήκουν.

Αντιδεοντολογικό, παράνομο, ή κάτι χειρότερο;
Αφού μπερδέψαμε το «ηθικό» και το «νόμιμο», το είδαμε κι αυτό. Σε τοπική εφημερίδα,
και κατ’επανάληψη, ολοσέλιδη διαφήμιση μεγάλης εταιρίας φύλαξης (Security), που λέει:
«ο όμιλος (επωνυμία) σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής ασφαλείας και εκτάκτων αναγ-
κών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σας προσφέρει πρόγραμμα φύλαξης...» ενώ αναφέ-
ρεται και το κόστος για κάθε δημότη. Η διαφήμιση κυκλοφορεί παντού και σε φυλλάδια.
Πρώτον, η Επιτροπή Ασφαλείας με πρόεδρο τον κ. Μαζαράκη και μέλη δημότες δεν έχει
δικαίωμα ν’ αποφασίζει και δεύτερον, ο Δήμος δεν είναι δυνατόν να γίνεται σπόνσορας
ιδιωτικών εταιριών και ομίλων. Περιμένουμε από το Δήμαρχο να εξηγήσει με ποια αρ-
μοδιότητα η επιτροπή αυτή αποφάσισε (!!!) και επιπλέον χωρίς διαγωνισμό και χωρίς την
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρωτάμε επίσης τι πρόσφερε ο συγκεκριμένος όμι-
λος για να τεθεί κατ’ αποκλειστικότητα υπό την προστασία του Δήμου; Στους καιρούς αυ-
τούς, αν δεν πρόκειται για κακόγουστη φάρσα, περί τίνος πρόκειται κ. Δήμαρχε;

Ομίλων και διαφημίσεων συνέχεια...
Είδαμε όμως και το άλλο σε σειρά φωτογραφιών: Δήμαρχο και Αντιδημάρχους να διαφημίζουν
τον όμιλο «Υγεία» μοιράζοντας τσαντάκια με γάζες και betatyn. Για να μη μας πουν κακο-
προαίρετους, ξαναρωτάμε: Τα φάρμακα που είχαμε συγκεντρώσει με το δίκτυο αλληλεγ-
γύης των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και τα οποία προσφέραμε στο Δήμο, για ποιο λόγο δεν έγι-
ναν δεκτά; Αν ο μοναδικός σκοπός αυτής της διοργάνωσης με φωτογράφους και τυμπα-
νοκρουσίες δεν ήταν η διαφήμιση του συγκεκριμένου ομίλου, τότε ποιο το νόημα τόσων
φωτογραφιών και καταχωρίσεων που έχουν κατακλύσει διαδίκτυο, περιοδικά και εφημερίδες;
Και μια τελευταία ερώτηση: Αυτές οι «ευγενικές χορηγίες» είναι η κοινωνική πολιτική του
Δήμου; Είναι αυτό το έργο που υποσχεθήκατε στους δημότες κ. Δήμαρχε;

Αδιαφορία, ή απλή ανικανότητα;
Μετά την αποχώρηση της Νάντιας Σουμπασάκη, η παράταξη που μας διοικεί αποτελεί-
ται, ως προς ώρας, από 15 δημοτικούς συμβούλους. Ορισμένοι όμως απ’ αυτούς φαί-
νεται να έχουν μπερδέψει το ρόλο τους. Δηλώνουν μάνατζερ και συμπεριφέρονται σαν...σε-
λέμπριτις. Από την άλλη μεριά ο κόσμος αναρωτιέται: Ποιοι αποφάσισαν ότι η καθα-
ριότητα θα γίνεται επιλεκτικά; Γιατί είναι φως φανάρι ότι ελάχιστοι δρόμοι καθαρίζον-
ται. Οι υπόλοιποι είναι σε εγκατάλειψη. Επίσης, ποιοι αποφάσισαν να κλαδεύουν, κου-
τσουρεύοντας τα δέντρα; Όπως μαθαίνουμε οι καυγάδες των κατοίκων με τους υπεύ-
θυνους είναι καθημερινοί. Κι ακόμη τι είδους καινούργια πατέντα είν’ αυτή να κλείνουν
τις τρύπες στους δρόμους με χαλίκι; Δε θα πούμε τη γνώμη μας, ούτε για τους μάνα-
τζερ, ούτε για τους σελέμπριτις. Θα πούμε μόνο ότι όσοι ανέλαβαν να καθαρίζουν, να
φροντίζουν το πράσινο και τις τρύπες στους δρόμους αμείβονται από το δημόσιο, όταν
η μισή Ελλάδα είναι άνεργη.

Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός…
Στην κρίση βρεθήκαμε εξ αιτίας συγκεκριμένων συμπεριφορών και καλά είναι να το θυ-
μόμαστε. Μικρορουσφέτια, πελατειακές σχέσεις, τελετές. Ένα συνεχές πήγαιν’ έλα προ-
βολής άσχετο από τα πραγματικά προβλήματα των δημοτών. Αυτή την παρωχημένη τα-
κτική ακολουθούν οι κατέχοντες αξιώματα στο Δήμο, ορισμένοι μάλιστα με έπαρση, χω-
ρίς να συνειδητοποιούν την κοσμογονία γύρω τους. Αφήνουμε το χαμό που επικρατεί
στις εξέδρες των παρελάσεων. Στις μέρες μας, να σπρώχνονται ποιος θα φανεί με κίν-
δυνο να γκρεμιστούν απ’ την εξέδρα αντιδήμαρχοι και άλλοι βαθμοφόροι; Ο κόσμος σχο-
λιάζει, ακούει και βλέπει.

...και ό,τι επιπλέει δεν είναι απαραίτητα άξιο λόγου…
Όπως όλοι ξέρουμε οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετράνε την ακροαματικότητά τους, γιατί

απ’ αυτό εξαρτάται η οικονομική τους ευρωστία. Οι αξιωματούχοι του Δήμου τι ζόρι έχουν
και μετράνε αγωνιωδώς την αναγνωρισιμότητά τους στον κόσμο; Κι ας πούμε ότι αγω-
νιούν εκείνοι που το δημοτικό αξίωμα τόχουν κάνει επάγγελμα (αυτά είναι τα χαΐρια μας,
τι να πούμε;) αλλά οι καινούργιοι δημοτικοί σύμβουλοι; Κάποιοι που ήρθαν από το που-
θενά, χωρίς καμία σχέση κι ενδιαφέρον για τα κοινά, τι μετράνε; Είναι να τρελαίνεται
κανείς. Επαγγελματίες και μαθητευόμενοι, χωρίς να εκπληρώσουν ούτε καν την κεν-
τρική τους υπόσχεση για τις χρήσεις γης μετράνε ψήφους και αναγνωρισιμότητα. Κι η
συγχωρεμένη η Βασιλειάδου είχε αναγνωρισιμότητα αλλά δε μοστραρίστηκε για...Σταρ
Ελλάς. Ας παραδεχτούμε επιτέλους ότι ο μύθος τελείωσε μαζί με το πάρτι. Αυτή η χώρα
μετράει μόνον απώλειες και δε σηκώνει άλλα... δήθεν.

Γιατί δεν δίνονται όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.;
Κάποια από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων δεν δίνονται
καθόλου στους δημοτικούς συμβούλους ενώ κάποια άλλα δίνονται με καθυστέρηση πολ-
λών μηνών. Γιατί; Υπάρχει λόγος;

Η διαφάνεια πήγε περίπατο...
Για παράδειγμα, ένα μεγάλο κονδύλι ξοδεύεται σε δικηγόρους. Κανείς δεν ξέρει τον αριθ-
μό τους. Είναι δέκα; είναι δεκαπέντε; Πάντως κάποιοι είναι συγγενείς και άλλοι συνεργάτες
των αξιωματούχων του Δήμου. Σπάνια και επιλεκτικά μαθαίνουμε την έκβαση των δι-
κών και των υποθέσεων που χειρίζονται. Στο Δήμο των 30 περίπου χιλιάδων κατοί-
κων δε θάπρεπε να υπάρχει σταθερή νομική υπηρεσία; Δε θάπρεπε να ενημερώνον-
ται οι δημότες αν οι δικηγόροι αυτοί υπερασπίζονται με επιτυχία τα συμφέροντά τους;
Ποιες υποθέσεις κερδήθηκαν και ποιες χάθηκαν; Τα έντυπα γιατί τα πληρώνουμε; Για
να διαφημίζονται οι 5-6 αξιωματούχοι ή για να μας ενημερώνουν;

Ρωτάμε λοιπόν: Τι ποσά από τα δημοτικά τέλη ανταποδίδονται στους δημότες και
σε ποια μορφή; Σε πράσινο; Σε καθαριότητα; Τι πληρώνουμε τέλος πάντων; Τι μας έχει
αποδοθεί π.χ. στο σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας; Οι δημότες πληρώνουν ίσως τα ακρι-
βότερα δημοτικά τέλη πανελλαδικά και κλειδαμπαρώνονται φοβισμένοι στα σπίτια τους.
Ποια η βελτίωση στο κυκλοφοριακό; Δυόμισι χρόνια τώρα ο Δήμος εισπράττει και από
τους δημότες και από την επαγγελματική δραστηριότητα. Οι δημότες τι εισπράττουμε και...
τι χρωστάμε να είμαστε στο έλεος των καταστηματαρχών (υγ. ενδ.), της υπερτοπικής
κίνησης και των επιπτώσεών της. Ανασφάλεια, φόβος, σκουπίδια, δρόμοι και πεζοδρόμια
κατειλημμένα από αυτοκίνητα. Αυτά μας ανταποδίδονται.

...και η αξιοκρατία βγήκε βόλτα (...και δεν ξαναγύρισε...)
Ναι είναι αλήθεια, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ο Δήμαρχος όρισε ξανά τους ίδιους αν-
τιδημάρχους και εντεταλμένους. Όχι, δεν μέτρησε ο αριθμός των ψήφων τους αφού στην
πρωτοκαθεδρία ξανατοποθέτησε και τους δημοτικούς συμβούλους που είχαν εκλεγεί
τελευταίοι (με την ελπίδα να γίνουν κι αυτοί πρώτοι;) Ούτε η αποτελεσματικότητά τους
στα σοβαρά προβλήματα μέτρησε. Απλό παράδειγμα: Στο Ψυχικό τα ανάκτορα τα σώ-
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Σχόλια...

Σχόλια...

Γκράφιτι και… καραγκιόζ μπερντέ στη μάνδρα του δημοτικού κινηματογράφου «Φιλοθέη»



ζει ο περιβαλλοντικός σύλλογος. Οι αρμόδιοι απόντες. Στη Φιλοθέη άφησαν το ρέμα
να καταρρεύσει και μετά το επισκέφτηκαν. Άφησαν επίσης ν’ ανοίξει εστιατόριο-μπαρ
στη Ν. Αγορά και τώρα το παρακολουθούν που μετατρέπεται σε νυκτερινό κέντρο. Στο
Νέο Ψυχικό τα μαγαζιά επεκτείνονται ανεξέλεγκτα. Εδώ οι αρμόδιοι είναι παρόντες για
ν’ αδειοδοτούν. Όσο για την καινούργια απόφαση του Σ.τ.Ε. που βάζει μπουρλότο και
στις τρεις κοινότητες προτιμώτερο ν’ απευθυνθούμε σε μέντιουμ. Περισσότερα θα ξέ-
ρει. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Για τα οφίτσια δεν χρειάζονται ούτε ικανότητες, ούτε γνώ-
ση των προβλημάτων.

Και μία εξαίρεση. Στην ομάδα των βαθμοφόρων δεν περιλαμβάνεται μόνον ένας.
Ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ν. Κανελάκης. Εξαιρέθηκε
ο μόνος πολιτικός μηχανικός της Διοίκησης και άρα ο μόνος σχετικός με τα τεχνικά θέ-
ματα. Δε βαριέσαι (! ) Στη χώρα μας τη δουλειά του σεισμολόγου μπορεί άνετα να την
κάνει και...μαμή. Αρκεί νάχει άλλα προσόντα.

Επειδή ο χώρος δεν επαρκεί για σχολαστικές αναλύσεις θα το πούμε απλά. Ο Δή-
μαρχος έδωσε αξιώματα σε όσους σιωπούν. Σε όσους συμφωνούν μαζί του. Βαρύ το
τίμημα για ενήλικες ανθρώπους να κάθονται επί ώρες σε μια καρέκλα αμίλητοι. Ένας
ή δύο κατά περίπτωση έχουν το ρόλο του ομιλούντος στα δημοτικά συμβούλια για να
δικαιολογούν τ’ αδικαιολόγητα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι της Δημοτικής Επιχείρησης και
του ΟΚΑΠΑ καθώς και οι αντιδήμαρχοι έχουν ικανοποιητικό μισθό (που μπορεί σήμε-
ρα στην ελεύθερη αγορά να μην τον είχαν) κάποιοι έχουν δωρεάν κινητά τηλέφωνα και
κάποιοι χρησιμοποιούν τ’ αυτοκίνητα του Δήμου επίσης δωρεάν. Αυτά και άλλα τους πα-
ρέχονται για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα που υποσχέθηκαν. Η εύλογη ερώτηση εί-
ναι: Γιατί δεν το κάνουν;

Η υπομονή πρέπει να έχει και όρια
Ας δούμε τη λογική των πραγμάτων. Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος που χτυπάει
τις πόρτες των δημοτών ζητώντας, φορτικά πολλές φορές, την ψήφο τους οφείλει του-
λάχιστον και να θυμάται όταν βρεθεί στη Διοίκηση τις βασικές τουλάχιστον υποσχέσεις
της παράταξής του. Αυτό επιβάλλει η στοιχειώδης συνέπεια και το πολιτικό ήθος (που
όσο τα ξεχνάμε, τόσο εξαθλιωνόμαστε σα χώρα).

Μέχρι αυτή τη στιγμή το μοναδικό έργο που έχουν να επιδείξουν οι κατέχοντες αξιώ-
ματα δεν είναι άλλο από τις δημόσιες σχέσεις και εμφανίσεις τους. Ξέχασαν και τις κη-
πουπόλεις και την αμιγή και την αποκλειστική κατοικία, ξέχασαν τις χρήσεις γης, ξέχασαν
και την ποιότητα της ζωής μας. Σύμφωνα λοιπόν με την κοινή λογική η παράταξη αυτή,
ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και μάλιστα άδοξα
χωρίς να δώσει την παραμικρή μάχη.

Το παράδοξο είναι πως η σημερινή Διοίκηση που προεκλογικά διαβεβαίωνε «ό,τι
λέμε θα το εφαρμόσουμε την άλλη μέρα το πρωί» δεν βασίστηκε στη συνέπεια λόγων
και έργων, αλλά στηρίχτηκε αποκλειστικά σε μια επικοινωνιακή διαχείριση των δημο-
τών μέσα από τα έντυπα που κυκλοφορούν. Περιοδικά και εφημερίδες αγωνίζονται να
προβάλουν την κλειστή ομάδα του Δημάρχου αποκλείοντας όποιον έχει διαφορετική άπο-
ψη. Αγωνίζονται γιατί αυτό που έχουν να προβάλουν αφενός δεν έχει καμία σχέση με
όσα προεκλογικά υποσχέθηκαν και αφετέρου δεν πρόκειται δυστυχώς για έργο.

Οι αλήθειες είναι σκληρές, ανάλογες με τη σημερινή πραγματικότητα
Ακόμα κι αν βρισκόμαστε όλοι σε σύγχιση θα ήταν δύσκολο να μπερδέψουμε το πραγ-
ματικό έργο, εκείνο στο οποίο οι δημότες στήριξαν τις ελπίδες τους, με τα επικοινω-
νιακά τρυκ. Οι στημένες φωτογραφίες των αξιωματούχων να μοιράζουν τυροπιτάκια στα
ΚΑΠΗ και γάζες στα σχολεία (όπως μοίραζε η Φρειδερίκη τα βιβλιάρια απόρων κορα-
σίδων) οι συνεχείς εμφανίσεις τους σε κοπές πίτας, σε εγκαίνια και σε κάθε είδους εκ-
δήλωση, το στόλισμα με εποχιακά φυτά ενός παρτεριού, όταν παραδίπλα η εγκατάλει-
ψη είναι ολοφάνερη, ας τα κάνουν για να περνάει η ώρα τους. Είναι όμως ντροπή να
τα βαφτίζουν έργο, και να τα διαφημίζουν ως έργο, σε μια χώρα που κυριολεκτικά έχει
γονατίσει από τα ψέματα των αιρετών της.

Είναι ντροπή να καταρρέει από αδιαφορία το ρέμα του Ποδονίφτη στη Φιλοθέη και
να χαρακτηρίζεται από ειδικούς βρώμικο και επικίνδυνο σε κρίσιμα σημεία του και λίγο
πριν από την κατάρρευση οι αντιδήμαρχοι να φωτογραφίζονται εκεί τάχα πως το φρον-
τίζουν.

Είναι ντροπή για τη Διοίκηση που υποσχέθηκε ότι θα συμμαζέψει τα καταστήματα
στο Νέο Ψυχικό και θα το προστατεύσει από «τα τεράστια συμφέροντα» να δίνει και άλ-
λες άδειες (υγ. ενδ.) αδιαφορώντας γι αυτό που καθημερινά ζουν οι δημότες.

Θα μας πουν ότι το να διοικείς είναι δύσκολο. Δε θα διαφωνήσουμε. Το να μην τη-
ρείς όμως τα βασικά απ’ αυτά που υποσχέθηκες και έτσι να διαταράσσεις την εμπιστοσύνη
των ανθρώπων που σε πίστεψαν, έχει αποδειχθεί πως δεν είναι δύσκολο. Είναι κατα-
στρεπτικό γιατί οδηγεί κατευθείαν στο μηδενισμό του «όλοι είναι ίδιοι» και στη λογική
του «μαζί τα φάγαμε». Η ασυνέπεια στερεί από την κοινωνία τη συνοχή και την ελπίδα
που τόσο χρειαζόμαστε όλοι σήμερα.

Οφείλουμε ν’ αποσαφηνίσουμε ότι οι αναφορές μας σε αξιωματούχους δεν σχε-
τίζονται προφανώς ούτε με τους συμβούλους της αντιπολίτευσης, ούτε και με τους ένα
ή δύο της Διοίκησης που εργάζονται χωρίς υψηλούς τίτλους, χωρίς να προβάλλονται
κι έχουν το θάρρος να ψηφίζουν κατά συνείδηση.
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Νέο Ψυχικό/οδός Δημοκρατίας: Παρτέρια σε πλήρη εγκατάλειψη.

Γεμάτοι κάδοι και στο Νέο Ψυχικό (οδός Αίγλης). Παρτέρι; Κάδος απορριμμάτων; Μπαζωμένη τρύπα; Ποιος ξέρει...
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Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Νέου Ψυχικού – Φιλοθέης – Ψυχικού αποφασίσαμε ομόφωνα,
πριν 14 μήνες, την ανεξαρτητοποίησή μας από τον συνδυασμό του σημερινού Δημάρχου
για τους εξής τρεις λόγους:
1. Την κραυγαλέα αθέτηση των προεκλογικών του δεσμεύσεων, αμέσως μετά τις εκλο-

γές. Το βασικό προεκλογικό σύνθημα «Κηπούπολη και όχι Τσιμεντούπολη» ξεχά-
στηκε αμέσως. Η κατάσταση στην καθαριότητα έχει χειροτερέψει αν και πληρώνουμε
πανάκριβα δημοτικά τέλη. Η φροντίδα για το πράσινο έχει μειωθεί. Στον Φάρο αντί
για έλεγχο και περιορισμό των νυχτερινών μαγαζιών έχουμε νέες άδειες και θη-
ριώδη επέκταση.

2. Την υποβάθμιση των προβλημάτων, ιδιαίτερα του Νέου Ψυχικού και της Φιλοθέ-
ης, παρά τις αντίθετες σαφείς προεκλογικές δεσμεύσεις του κ. Δημάρχου αλλά και
τις διαρκείς μας πιέσεις.

3. Τη στελέχωση των βασικών πόστων διοίκησης του Δήμου με κριτήρια κομματικά
και παρεΐστικα και όχι αξιοκρατικά.

Στα δύο τελευταία χρόνια, με τον νέο ενιαίο Δήμο, τόσο η επικεφαλής των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ Νάντια Σουμπασάκη, ως η πρώτη και με διαφορά σε ψήφους, εκλεγμένη δημο-
τική σύμβουλος του Συν-
δυασμού συνεργασίας, όσο
και οι Τοπικοί Σύμβουλοι
Νέου Ψυχικού Διονύσης
Τσάγκλας, Λένα Ματθαίου-
Κελαντωνάκη, Μιχάλης Βλα-
βιανός, ανέπτυξαν έντονη
δραστηριότητα, μέσα και έξω
από το Δημοτικό και Τοπικό
Συμβούλιο.

Πέρασαν ήδη δυόμιση
χρόνια από τις τελευταίες δη-
μοτικές εκλογές. Η κατά-
σταση σ’ όλο τον Δήμο μας
και ιδιαίτερα στο Νέο Ψυχι-
κό και στη Φιλοθέη, παρά τις
αντίθετες υποσχέσεις, πα-
ραμένει στάσιμη ή και έχει
χειροτερέψει σε πολλούς
τομείς.
• Η περιοχή του «Φάρου»

έχει μετατραπεί σε μαζικό
νυχτερινό διασκεδαστήριο
της Αθήνας, με όλες τις συ-
ναφείς αρνητικές επιπτώ-
σεις. Αντί για ελέγχους
και φρένο, η κατάσταση
έχει χειροτερέψει, με νέα νυχτομάγαζα να παίρνουν άδεια και να φυτρώνουν σαν μα-
νιτάρια.

• Η υπόσχεση για Τοπική Δημοτική Συγκοινωνία με κυκλικό δρομολόγιο που να συν-
δέει και τις τρεις δημοτικές κοινότητες, έμεινε στα χαρτιά.

• Τίποτε δεν προχώρησε για Ελεγχόμενη Στάθμευση στην Περιοχή του Φάρου, με δω-
ρεάν κάρτα για τους κατοίκους, που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά
την περιοχή και να φέρει έσοδα στον Δήμο. Αντί γι’ αυτό τις νυκτερινές ώρες λυμαίνονται
την περιοχή οι παρκαδόροι της νύχτας.

• Καμιά μελέτη για παρεμβάσεις τοπικής κλίμακας, με στόχο την ανακούφιση του κυ-
κλοφοριακού δεν έγινε. Αντίθετα ο Δημοτικός Προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει
για το ζήτημα αυτό το... τεράστιο ποσό του ενός Ευρώ!

• Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Νέο Ψυχικό ξεχάστηκε, παρ’ ότι είναι ανα-
γκαίο και ανειλημμένη δέσμευση.

• Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει ένα στυλ διοίκησης που στηρίζεται ιδιαίτερα στις δη-
μόσιες σχέσεις. Από τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους του Δήμου ξοδεύονται
σημαντικά ποσά για επικοινωνιακή πολιτική και προσωπική προβολή.

Σε εποχές σκληρής λιτότητας δαπανώνται πολλά χρήματα των δημοτών για την έκδοση
υπερπολυτελών φυλλαδίων που απλά εξωραΐζουν την πραγματικότητα και λιβανί-
ζουν την δημοτική αρχή.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ στο Δήμο
• Καταθέσαμε προτάσεις στον Δημόσιο Απολογισμό του Δήμου για την βελτίωση της

καθαριότητας, το πράσινο, την στάθμευση, το κυκλοφοριακό, την ασφάλεια των δη-
μοτών, τις Φιστικιές, τον Πλάτωνα, τον Βαλλιάδη, το Σούρλειο, το Οικοδομικό Τε-
τράγωνο 150 (δίπλα στον Σκλαβενίτη, τον αναξιοποίητο σταθμό της Αγ. Βαρβά-
ρας, τον Ποδονίφτη, τις Αντικειμενικές Αξίες.

• Αναδείξαμε επίσης την προβληματική κατάσταση των πλατειών. Είναι χαρακτηριστική
η πλήρης εγκατάλειψη της Πλατείας Αγ. Γεωργίου επί πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά
η Δημοτική Αρχή έχει προβλέψει στον Προϋπολογισμό του 2013 μόλις 1 ευρώ!
για την Πλατεία Αγ. Γεωργίου, την ώρα που ξοδεύτηκε ένα μεγάλο ποσό για μια ανώ-
φελη και αισθητικά απαράδεκτη τσιμεντοποίηση της Πλατείας Χρυσοχόου.

• Καταθέσαμε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμ-
μα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013.

• Επειδή η κρίση έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα πολλών συνδημοτών μας, προτείναμε
την δημιουργία δημοτικών δομών κοινωνικής στήριξης όπως Κοινωνικό Παντοπω-
λείο και Κοινωνικό Φαρμακείο. Άλλοι γειτονικοί Δήμοι το έχουν ήδη ξεκινήσει με επι-

τυχία. Η δική μας Δημαρχία
βιάστηκε να απορρίψει και τις
δυο προτάσεις μας.
• Προτείναμε την συγκρότη-

ση Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου, ώστε να πά-
ψουν να ξοδεύονται μεγά-
λα ποσά για εξωτερικούς
συνεργάτες δικηγόρους,
που διανέμονται κατά κα-
νόνα σε συγγενείς και φί-
λους της δημοτικής αρχής.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
στην κοινωνία
• Δεν εξαντλούμε την δράση

μας μόνο μέσα στις αίθουσες
συνεδρίασης. Αναπτύσσου-
με πλούσια δράση μέσα στην
κοινωνία, μαζί με τους πο-
λίτες στους τομείς της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, του
πολιτισμού και της συμμε-
τοχής των πολιτών.

• Ενδεικτικά και μόνο μέσα
στους τελευταίους μήνες οι
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: κυκλο-

φορήσαμε σε χιλιάδες αντίτυπα ειδικό φυλλάδιο για την διαρκή χειροτέρευση της κα-
τάστασης με τα μαγαζιά υπερτοπικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Φάρου, το οποίο
διανεμήθηκε σε όλο το Δήμο, προκαλώντας συζητήσεις και θετικά σχόλια.
• Συγκροτήσαμε Δίκτυο Αλληλεγγύης και στήριξης συμπολιτών μας και οικογενειών

που έχουν μεγάλη ανάγκη.
• Σε συνεργασία με άλλους φορείς, στηρίζουμε αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες

και δημοσιότητα, δεκάδες νοικοκυριά με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Συγ-
κεντρώνουμε φάρμακα σε συνεργασία με Φαρμακεία της περιοχής και με την εν-
τυπωσιακή συμπαράσταση συμπολιτών μας για να στηρίξουμε συμπολίτες μας που
τα έχουν ανάγκη, αλλά δεν μπορούν να τα αγοράσουν.

• Οργανώσαμε εκδήλωση διαμαρτυρίας, για το υπέρογκο και άδικο χαράτσι στους μι-
κρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες ακινήτων, την ώρα που χιλιάδες off shore, ιδιοκτή-
τες ακριβών ακινήτων, πληρώνουν ψίχουλα.

• Οργανώσαμε πολιτιστική εκδήλωση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων συμπολιτών μας,
αφιερωμένη στον ποιητή Κ. Π. Καβάφη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επειδή τα προβλήματα που ζητούν λύση είναι πολλά, οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ είμαστε εδώ
με πιο πολλούς φίλους στο Νέο Ψυχικό, την Φιλοθέη και το Ψυχικό, με πιο πολλή όρε-
ξη αλλά και με συλλογική προσπάθεια, να αλλάξουμε προς το καλύτερο την τοπική μας
καθημερινότητα.

Ποιοι είμαστε
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