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Η παθογένεια που χαρακτηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση είναι
γνωστή. Όμως, όσα συμβαίνουν στο Δήμο αφορούν άμεσα την
καθημερινότητά μας, τα σπίτια μας, τις συνθήκες που μεγαλώ-
νουν τα παιδιά μας, την ίδια τη ζωή μας.

Τα πράγματα στο Δήμο μας δεν πάνε καθόλου καλά. Η πα-
ράταξη Ξυριδάκη που θα έσωζε τις κηπουπόλεις και… θα τις επέ-
κτεινε ως το Νέο Ψυχικό, μετράει βαριές απώλειες μέσα σε τρία
χρόνια. Αξιόλογοι δημοτικοί σύμβουλοι παραιτούνται με ισχυρά
επιχειρήματα, άλλοι έχουν αποστασιοποιηθεί, ενώ άλλοι δεν εμ-
φανίζονται ούτε στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Ο Δήμος διοικείται από μια μικρή ομάδα που εξ αρχής επέ-
λεξε ο δήμαρχος, αφήνοντας έξω όσους άξιζαν και μπορού-
σαν να προσφέρουν έργο ουσίας. Επέλεξε άτομα με μοναδι-
κό κριτήριο τη συγκατάβασή τους σε ΟΛΑ, τη διαθεσιμότητά
τους στις δημόσιες σχέσεις, αλλά και την προθυμία τους στα
μικρο-ρουσφέτια. Ως έργο ανακηρύχθηκε το επιλεκτικό σκού-
πισμα των δρόμων (όσα βλέπει η πεθερά) οι πελατειακές σχέ-

σεις και τα επικοινωνιακά…shows.
Το προεκλογικό «όραμα» που παρουσίασε ο δήμαρχος, υπο-

σχόμενος κατά κόρον την προστασία του οικιστικού χαρακτήρα
και το σεβασμό στους δημότες, έγινε καπνός την επομένη των
εκλογών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στον αυστηρά κλειστό κύ-
κλο συμβούλων και μικρής ομάδας από το Ψυχικό η οποία τον
προώθησε προεκλογικά δίκην… δημογεροντίας. Είναι οι λεγό-
μενοι «αριστίνδην», όπως αποκαλούνται στο καταστατικό της πα-
ράταξης.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνον ότι η παράταξη που θα
μας έσωζε οδηγείται σε διάλυση απ’ την αδυναμία κι απ’ την αλα-
ζονεία του δημάρχου. Το πρόβλημα είναι ότι η κλειστή ομάδα δη-
μοτικών συμβούλων-συνεργατών του (που προβάλλονται φορ-
τικά από τα διάφορα διαφημιστικά έντυπα ως σωτήρες) δεν αδια-
φόρησε απλώς αλλά επεξεργάστηκε, πρότεινε και ψήφισε
εκείνα που αμφισβητούν τον οικιστικό χαρακτήρα του ενιαίου Δή-
μου. Μιλάμε για ενέργειες και αποφάσεις καταγραμμένες στα πρα-

κτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου κι ακόμα
μιλάμε για μια ομάδα με μηδενικό έργο, κυρίως σε θέματα υπο-
δομών.

Η αλήθεια είναι ότι η παράταξη που μας διοικεί, δεν έχει κα-
μιά ελπίδα βελτίωσης. Έδειξε πεντακάθαρα επί τρία χρόνια ποι-
ες είναι οι επιλογές και οι στόχοι της. Με ποιο τρόπο η απουσία
έργου μπορεί να καλύπτεται από το… θεαθήναι. Το παρήγορο
είναι ότι με τις αποχωρήσεις συμβούλων έχει ξεχωρίσει η ήρα
από το στάρι. Εκεί θα μείνουν αυτοί που αποτελούν το «σκλη-
ρό» πυρήνα και ίσως κάποιοι που, κατ’ όνομα μόνον, ανήκουν
στην… «αντιπολίτευση». Άρα όσοι θα εισέλθουν δε θα φέρουν
ανανέωση αφού δε θα είναι ούτε απληροφόρητοι, ούτε… πε-
ραστικοί. Θα ξέρουν πολύ καλά τι πρόκειται να υπηρετήσουν και
τι να περιμένουν.

Ας μη γελιόμαστε. Η ελπίδα ασφαλώς υπάρχει, αλλά βρίσκεται
πολύ μακριά από τις κλειστές πόρτες και την αλαζονεία του κ.
Ξυριδάκη.

…Εις τα εξ ων συνετέθησαν

Η υποβάθμιση του Νέου Ψυχικού συνεχί-
ζεται αμείωτη. Το Νέο Ψυχικό αντιμετωπί-
ζεται από τον κ. Ξυριδάκη ως γ΄ κατηγορίας.
Οι αδειοδοτήσεις νέων καταστημάτων επί-
σης. Το μετεκλογικό επιχείρημα του δη-
μάρχου είναι ότι δεν ευθύνεται για ό,τι πα-
ρέλαβε. Για ό,τι είχε δημιουργηθεί από
χρόνια. Δεν ήξερε δηλαδή τι παρέλαβε(!) Ο
κ. Ξυριδάκης πήρε τον Δήμο υποσχόμενος,
ανάμεσα στ’ άλλα, μέχρι και την επέκταση
της κηπούπολης στο Νέο Ψυχικό, το οποίο
συν τω χρόνω θα εξομοιωνόταν με τις άλ-
λες δύο δημοτικές κοινότητες. Αυτό άλλω-
στε θα ήταν το λογικό και το δίκαιο. Εμφα-
νίστηκε ως ο ειδικός περί τα οικιστικά και
πήρε ψήφο υποσχόμενος μεταξύ πολλών άλ-
λων: «μελέτη συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης, εκπόνηση και εφαρμογή κυ-
κλοφοριακής μελέτης, αναδιοργάνωση και

επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης».
Πάνω απ’ όλα όμως δεσμεύτηκε για την απο-
συμφόρηση των κορεσμένων από κατα-
στήματα σημείων του Νέου Ψυχικού, τον
επανέλεγχο από μηδενική βάση των υπαρ-
χόντων καταστημάτων για παραβάσεις.
Καταλήγοντας, ειδικά για το Νέο Ψυχικό, θε-
ωρούμε πως ένα και μόνο μπορούμε να πού-
με πλέον στον κ. Ξυριδάκη. Υπήρξατε ο πλέ-
ον αποτυχημένος για τα μεγάλα προβλήματα
της περιοχής μας δήμαρχος, ο πλέον αλα-
ζών και ο πλουσιότερος σε υποσχέσεις. Έτσι
θα μείνετε στην ιστορία του Νέου Ψυχικού.

Επί της ουσίας
Τρίτη και… έσχατη περιφέρεια
του ενιαίου Δήμου

ΝΕΟ
ΨΥΧΙΚΟ
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Ο «Φάρος», στο Νέο

Ψυχικό θυμίζει κέντρο

της Αθήνας

«Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει. Αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει» Μπέρτολντ Μπρεχτ

Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Νέου Ψυχικού – Φιλοθέης
– Ψυχικού ξεκινήσαμε δυναμικά τον εκλογικό μας
αγώνα με μια μεγάλη δημόσια συγκέντρωση, στις
8 Φεβρουαρίου. Σε αυτή μετείχαν εκπρόσωποι φο-
ρέων του Δήμου, καθώς και άλλων συνδυασμών.
Πολλοί συνδημότες και από τα τρία προάστια γέ-
μισαν την αίθουσα του ΜΕΟ και όλο τον προαύ-
λιο χώρο. Η Δημοτική Σύμβουλος και Υποψήφια
Δήμαρχος Νάντια Σουμπασάκη, άσκησε κριτική
στην αποτυχημένη Δημαρχία Ξυριδάκη, παρουσίασε
τις βασικές θέσεις και προτάσεις του συνδυασμού
και μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ έχουμε ζωή αυτοδιοικη-
τική δεκαεπτά χρόνων, δεν είμαστε χτεσινοί.

Από την δράση μας, μέσα στον χρόνο που πέρασε:
• Καταθέσαμε προτάσεις για την βελτίωση της καθαριότητας, το πράσινο, την στάθ-

μευση, το κυκλοφοριακό, τις χρήσεις γης, την ασφάλεια των δημοτών, τις Αντικει-
μενικές Αξίες. Αναδείξαμε επίσης την προβληματική κατάσταση όλων σχεδόν των
πλατειών καθώς και τα τοπικά προβλήματα και των τριών κοινοτήτων.

• Καταθέσαμε πρόταση για την δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνι-
κού Φαρμακείου από τον Δήμο.

• Προτείναμε την συγκρότηση Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να πάψουν να ξο-
δεύονται μεγάλα ποσά για εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους, που διανέμονται
κατά κανόνα σε συγγενείς και φίλους της δημοτικής αρχής.

Ως ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ όμως,
Δεν εξαντλούμε την δράση μας μόνο μέσα στις αίθουσες συνεδριάσεων. Αναπτύσ-

σουμε πλούσια δράση μέσα στην κοινωνία.
Ενδεικτικά και μόνο, μέσα στον τελευταίο χρόνο, οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ:
• Κυκλοφορήσαμε σε χιλιάδες αντίτυπα την εφημερίδα μας, αλλά και ειδικό φυλλά-

διο για την διαρκή χειροτέρευση της κατάστασης με τα μαγαζιά υπερτοπικού εν-
διαφέροντος στην περιοχή του Φάρου, οργανώσαμε κινηματική διαμαρτυρία έξω
από την ΔΟΥ για τα εξωφρενικά χαράτσια στα ακίνητα.

• Συγκροτήσαμε Δίκτυο Αλληλεγγύης και στήριξης συμπολιτών μας και οικογενειών
που έχουν μεγάλη ανάγκη. Σε συνεργασία με άλλους φορείς, στηρίξαμε αθόρυβα
και χωρίς τυμπανοκρουσίες και δημοσιότητα, δεκάδες νοικοκυριά με τρόφιμα, ρού-
χα, φάρμακα, παιδικά παιχνίδια, σχολικά είδη.

Ο Πολιτιστικός Τομέας των ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ οργάνωσε ήδη με μεγάλη επιτυχία
σημαντικές εκδηλώσεις, όπως αυτή για το έτος Καβάφη, Μουσικές βραδιές και παρου-
σίαση βιβλίων. Και συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά.»

Δυναμικό ξεκίνημα

Νάντια Σουμπασάκη
Υποψήφια Δήμαρχος
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Στο Ψυχικό, τόσο για το χαρακτηρισμό της
παλιάς αγοράς, όσο και για την κήρυξη
των πρώην ανακτόρων ως διατηρητέων
επίσης μνημείων, δόθηκε ένας κοπιαστι-
κός πολυετής αγώνας με πρωτοβουλία προ-
ηγούμενων δημοτικών αρχόντων και των
κατοίκων του Ψυχικού. Ο αγώνας αυτός
επέτυχε την έκδοση του ΦΕΚ Δ΄235/2000.
Έκτοτε ακολούθησε μια πολυδάπανη για το
δημοτικό ταμείο προσπάθεια (γνωμοδο-
τήσεις, εκθέσεις νομικών-μηχανικών, δι-
καστήρια) για να διατηρήσουν τα πρώην
ανάκτορα το χαρακτήρα τους. Επί των
ημερών της παρούσας δημοτικής αρχής η
ιδιοκτήτρια εταιρία κατόρθωσε να εκδώσει
οικοδομικές άδειες για να κατασκευάσει
προσθήκη τριών ορόφων, χιλιάδων τ.μ. που
αλλοιώνουν το χαρακτήρα των κτισμά-
των, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα
κοπούν δέντρα για να κατασκευασθούν πι-
σίνες και υπόγεια γκαράζ. Κατά της τσι-
μεντοποίησης αυτής στράφηκε το Δεκέμ-
βριο του 2012 ο σύλλογος περιβαλλοντι-
κής προστασίας Ψυχικού ζητώντας από το
Διοικ. Εφετείο την ακύρωση αυτών των οι-
κοδομικών αδειών. Μ’ αυτά τα δεδομένα ο
πρόεδρος του Διοικ. Εφετείου κατέστησε
αυτεπαγγέλτως το Δήμο μας διάδικο και το
Φεβρουάριο του 2013, εν όψει της δίκης,

ζήτησε εγγράφως τη γνώμη του Δήμου. Ήδη
το Δεκέμβριο του 2012 η επιτροπή ποι-
ότητας ζωής με την υπ’ αριθ. 10 απόφασή
της είχε ζητήσει από τον Δήμαρχο και αυ-
τός είχε συμφωνήσει να παραπέμψει το
θέμα στο δημοτικό συμβούλιο ως κατε-
πείγον ώστε να κατατεθεί αίτηση ακυρώ-
σεως των εν λόγω οικ. αδειών. Ο κ. Ξυρι-
δάκης όμως, έπραξε το εντελώς αντίθετο:
Παρακάμπτοντας την απόφαση της επι-
τροπής, καθώς και την πρόσκληση του προ-
έδρου του Δικαστηρίου απεφάσισε ν’ απαν-
τήσει το Σεπτέμβριο του 2013, επτά μήνες
μετά (!) ότι: «ο Δήμος μας δεν κατέχει έγ-
γραφο ή άλλο σχετικό με την παραπάνω
δίκη καθώς και ότι δεν έχει έννομο συμ-
φέρον να παρέμβει» (!) Ο δήμαρχος, που
ήταν υποχρεωμένος να προστατεύσει την
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τό-
που του, διευκόλυνε το ακριβώς αντίθετο.
Το θέμα ήρθε πρόσφατα, κατόπιν εορτής,
στο δημοτικό συμβούλιο με μια ελλιπέστατη
εισήγηση. Για να συμμαζευτούν δε τα
ασυμμάζευτα, ήρθαν μαζί και άνθρωποι της
ιδιοκτήτριας εταιρίας (!) Άγνωστο ποιος τους
προσκάλεσε για να πουν τη γνώμη τους. Ο
δε δήμαρχος δεν απάντησε σε καμία από
τις ερωτήσεις που του έθεσαν οι δημοτικές
σύμβουλοι. Ως συνήθως(!)

Αυτό σημαίνει πως η εταιρία θα καρπώ-
νεται μέχρι τη διάλυσή της τα οφέλη από
την εκμίσθωση των καταστημάτων. Ση-
μειωτέον ότι το κτήριο έχει χαρακτηρισθεί
από την αρχαιολογική υπηρεσία ως ιστο-
ρικό μνημείο και από το ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμε-
ρα ΥΠΕΚΑ) ως διατηρητέο. Ενώ ο περι-
βάλλων χώρος είναι κοινόχρηστος.

Στην πρώτη διερευνητική συζήτηση
πριν από ενάμιση περίπου χρόνο στο δη-
μοτικό συμβούλιο συζητήθηκε ο καθαρι-
σμός και η δενδροφύτευση του χώρου σύμ-
φωνα με αίτημα των κατοίκων, καθώς και
η ανάγκη αποκατάστασης των πολεοδομι-
κών παρεμβάσεων που έχει πραγματο-
ποιήσει η εν λόγω εταιρία επί του ιστορι-
κού, διατηρητέου κτηρίου.

Αντί γι’ αυτό, σε συνεδρίαση του δη-
μοτικού συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013,
ο δήμαρχος και η πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου εμφάνισαν πλήρη μελέτη εκτέ-
λεσης δαπανηρού έργου η οποία προβλέ-
πει: Πολυάριθμες θέσεις στάθμευσης, θέ-
σεις φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπο-

ρευμάτων, επιπλέον δε χώρος δραστη-
ριοτήτων για παιδιά και ενήλικες (παιδική
χαρά, ποδηλατόδρομος κ.λπ.), δίκτυο φω-
τισμού με φωτοβολταϊκά. Το προβλεπόμενο
πράσινο είναι εμφανώς περιορισμένο,
ενώ υπερισχύουν οι πλακοστρώσεις. Το
υπό κατασκευή έργο στον περιβάλλοντα κοι-
νόχρηστο χώρο ταιριάζει περισσότερο σε
πολυδύναμο εμπορικό κέντρο, παρά σε ανά-
πλαση μιας κοινόχρηστης έκτασης προς
όφελος των κατοίκων.

Οι ενστάσεις και προτάσεις που κατέ-
θεσε το συμβούλιο της δημοτικής κοινό-
τητας Ψυχικού δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν
από τη δημοτική αρχή. Το ίδιο και οι συ-
ναφείς ενστάσεις και προτάσεις αρκετών
δημοτικών συμβούλων. Στα λόγια έγιναν
δεκτές, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην
τελική απόφαση. Με άλλα λόγια, με ευθύ-
νη της Δημοτικής Αρχής, προεκλογικά και
με το «έτσι θέλω» ιδιωτικοποιείται ένας κοι-
νόχρηστος χώρος και μάλιστα με χρήματα
των δημοτών. Οι δημότες πληρώνουν και
οι μεγαλομέτοχοι του ΚΕΚΡΟΠΑ κερδίζουν...

Αν και πρόκειται για διατηρητέο κτήριο, στα ανάκτορα του Ψυχικού θα γίνουν προσθήκες που θ' αλ-

λοιώσουν τη φυσιογνωμία του, εξ αιτίας της ολιγωρίας της απερχόμενης δημοτικής αρχής

Ο περιβάλλων χώρος της Παλαιάς Αγοράς του Ψυχικού θα διαμορφωθεί (με πλακοστρώσεις κ.λπ.) με

υπερβολική δαπάνη του Δήμου, ενώ η εκμετάλλευσή της θα γίνεται από την «Κέκρωψ Α.Ε.»

Με ευθύνη του Δημάρχου

Τα πρώην ανάκτορα του Ψυχι-
κού τσιμεντοποιούνται και θυ-

σιάζονται στη λογική του real estate

ΨΥΧΙΚΟ

Παλαιά Αγορά Ψυχικού
Πληρώνουν οι δημότες, οφελείται η «Κέ-
κρωψ Α.Ε.»

ΨΥΧΙΚΟ

Επί της ουσίας (συνέχεια...)

Η διαμόρφωση θα ξεπεράσει κατά πολύ το
ποσό των 180.000 ευρώ που εγκρίθηκε
κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο
μόλις το Δεκέμβριο και ήδη έγινε ο δια-

γωνισμός για την επιλογή του εργολάβου.
Όπως έχει δικαστικά κριθεί επικαρ-

πωτής της αγοράς είναι η εταιρία «Κέκρωψ
Α.Ε.» ενώ ο Δήμος έχει την ψιλή κυριότητα.

«Καπνός» η προστασία του
οικιστικού της χαρακτήραΦΙΛΟΘΕΗ

Την ίδια ακριβώς στάση κράτησε ο δή-
μαρχος και όταν εκδικάστηκε στο Σ.τ.Ε.
η υπόθεση της Φιλοθέης που αφο-
ρούσε τις χρήσεις. Εισηγήθηκε να μην
παραστεί ο Δήμος στο Δικαστήριο γνω-
ρίζοντας αυτό που οι δημοτικοί σύμβου-
λοι δεν μπορούσαν να ξέρουν, ότι έτσι η
υπόθεση θα δικαζόταν με το δικόγραφο
του πρώην δημάρχου Φιλοθέης ο οποίος
ζητούσε να νομιμοποιηθούν τα εστιατό-
ρια. Τοιουτοτρόπως επί των ημερών

αυτής της δημοτικής αρχής, κρίθηκαν ως
νόμιμα τα καταστήματα αυτού του είδους
(εφ’ όσον θα συμφωνεί η εκάστοτε διοί-
κηση) και μάλιστα σ’ όλη τη Φιλοθέη κα-
ταργώντας ουσιαστικά την αποκλειστική
κατοικία. Οι κάτοικοι των κηπουπόλεων
θα αντιληφθούν τις επιπτώσεις όταν
αυτή η απόφαση του Σ.τ.Ε. έρθει στο
τραπέζι, για να υποστηριχθούν συγκε-
κριμένα συμφέροντα

Ο.Τ. 41: Χωματερή στην
καρδιά της κηπούποληςΦΙΛΟΘΕΗ

Είναι μάταιο να κουράσουμε τον ανα-
γνώστη. Η απόφαση και οι τακτικές που
ακολουθήθηκαν αναφέρονται με ακρί-
βεια στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης

της κας Αντύπα-Κούγκουλου της οποίας
δημοσιεύουμε περίληψη σε άλλη σελίδα,
ολόκληρη δε την επιστολή στον ιστότοπό
μας
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Η τροποποίηση του ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 41 της Φιλοθέης θεσμοθετεί επίσημα χώρο στάθμευσης

των απορριμματοφόρων, που θα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις κατοικίες (!!!)

Μελέτη στατικής επάρκειας
δημοτικών κτηρίων Φιλοθέης

Σταμάτησε χάριν ενός ενοικιαστού του Δήμου (!!!)

Με σοβαρές υπόνοιες από το… 2003 (!)
για προβλήματα στατικότητας άρχισαν το
Μάρτιο να ελέγχονται το δημοτικό σχο-
λείο και το γυμναστήριο-στίβος (επάνω
στο ρέμα), ο βρεφονηπιακός σταθμός και
το πρώην δημαρχείο. Για το τελευταίο δε
κτήριο ο προϊστάμενος της Τ.Υ. λέει στα
πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου:
«…κρεμόμαστε από μία τρίχα, αν γίνει κάτι
βρισκόμαστε στον αέρα» (!) Ο έλεγχος
σταμάτησε, εν γνώσει του δημάρχου και
της τεχνικής του υπηρεσίας, τον Ιούλιο
του 2013 σ’ αυτό ειδικά το κτήριο και η
όλη μελέτη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί,
με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε ούτε για
την ασφάλεια των παιδιών (δημοτικό σχο-
λείο, βρεφ/κός σταθμός) ούτε για το γυ-
μναστήριο και το δημαρχείο. Δεν ξέρουμε

λοιπόν επειδή, όπως αναφέρει επιστολή
της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου της
10ης Ιουλίου 2013, ο ενοικιαστής στο
ισόγειο του δημαρχείου δεν επιθυμεί τη
συνέχιση του ελέγχου στο… κατάστημά
του (;) και «έχει ζητήσει τεχνική άποψη από
πραγματογνώμονα». Ο ενοικιαστής αυτά,
για το κτήριο που ανήκει στο Δήμο (!) Δη-
λαδή: Σε δημόσιο κτήριο διακόπτεται από
ιδιώτη σημαντικό έργο που αφορά τη δη-
μόσια ασφάλεια και έχει ομόφωνα εγκρι-
θεί από το δημοτικό συμβούλιο. Επιπλέον
από τον Ιούλιο έχουν περάσει επτά μήνες
και σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του
Τ.Ε.Ε. (4/2/14) ο έλεγχος από πραγματο-
γνώμονα που θα ζητούσε ο μισθωτής δεν
έχει γίνει. Ούτε στη Μπουργκίνα Φάσο δε
συμβαίνουν αυτά.

Ποδονίφτης S.O.S
Δίπλα στις όχθες του

ρέματος βρίσκονται, εκτός από κατοικίες,
το δημοτικό σχολείο και το γυμναστήριο
της Φιλοθέης. Πρόσφατες αυτοψίες από
ειδικούς επιτάσσουν να ληφθούν άμεσα
μέτρα. Τον περασμένο Φεβρουάριο το
ρέμα πλημμύρισε προς την πλευρά του γυ-
μναστηρίου. Κατέρρευσε ένα τμήμα του
στο ύψος του κινηματογράφου, χρειάσθηκε
δε να εκκενωθεί το σχολείο. Το ρέμα αντι-
μετωπίζεται με μπαλώματα κι όταν βρέχει
με πανικό, καλλιεργώντας κάθε φορά
στους κατοίκους την εντύπωση ότι οι αρ-

μόδιοι τους σώζουν από πνιγμό. Η δημο-
τική αρχή ήξερε από την αρχή το πρό-
βλημα. Κι αν δεν τόξερε, τόμαθε. Ωστόσο
άφησε να παρέλθει η θητεία της χωρίς να
κάνει την παραμικρή ενέργεια και τώρα στο
τέλος, στο παραπέντε, αποφάσισαν την
οριοθέτηση του ρέματος, δηλαδή ζήσε Μάη
μου ώσπου ν’ ακολουθήσουν όλες οι απαι-
τούμενες μελέτες μέχρι να εκτελεσθεί κά-
ποιο έργο που θα εγγυάται την ασφάλεια
των παραρεμάτιων κτισμάτων (σχολείο,
γυμναστήριο, κατοικίες). Υπήρχε άραγε ση-
μαντικότερη προτεραιότητα απ’ αυτή;

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΦΙΛΟΘΕΗ

Νέο Ψυχικό: «Πλάτωνας»

Μια άποψη του ρέματος στη Φιλοθέη. Τα απαιτούμενα έργα υποδομής δεν έχουν γίνει, με αποτέλεσμα

να υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για τις παραρεμάτιες υποδομές (σχολεία, γυμναστήριο, κατοικίες)

Έργα και ημέρες τεχνικής
υπηρεσίας Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού

ΦΙΛΟΘΕΗ

Το πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης βρίσκε-
ται πάνω στην πλατεία Μαλαματιανού.
Για τις αυθαίρετες πέργκολες που καλύ-
πτουν την πλατεία έχουν εκδοθεί αποφά-
σεις επί αποφάσεων, πολεοδομίας και
δικαστηρίων για την κατεδάφισή τους,
αλλά ο κ. Ξυριδάκης τις αγνόησε. Υπάρ-
χουν όμως και 10-15 έγγραφα της πολε-
οδομίας που απαγορεύουν κάθε εργασία
στο κτήριο, καθώς και εγκατάσταση φυ-
σικού αερίου λόγω επικινδυνότητας.
Ωστόσο, όχι μόνον έκαναν εγκατάσταση
φυσικού αερίου, αλλά επέτρεψαν να το-
ποθετηθούν και οι σωλήνες πάνω στις

υπό κατεδάφιση αυθαίρετες πέργκολες.
Αυτό θα πει… η μία αυθαιρεσία πάνω
στην άλλη. Ο δε αντιδήμαρχος Τ.Υ. κ. Πα-
παχρόνης σε έγγραφό του της 21ης
Οκτωβρίου 2013 «εξηγεί» (ενώ δε φαί-
νεται να λαμβάνει υπόψη του τα απαγο-
ρευτικά έγγραφα της πολεοδομίας) ότι η
σύνδεση έγινε μεν τώρα, αλλά με έγ-
γραφο-έγκριση του … πρώην δημάρχου
Φιλοθέης και με χρονολογία 2009 (!)
Είναι άραγε αναγκαίο να πούμε ότι είμα-
στε στο 2014 κι έχουμε άλλη δημοτική
αρχή, ή να συνεχίσουμε να απορούμε
πώς φτάσαμε ως εδώ ως χώρα;
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Ας εξηγηθούμε λοιπόν απ’ την αρχή, για να μην παρεξηγηθούμε στο τέλος.
Οι υποσχέσεις του κ. Ξυριδάκη για την προστασία και «διατήρηση του χαρακτήρα της

πόλης» είναι αναρίθμητες. Δεν τις τήρησε. Οι περίπου 35 νέες άδειες καταστημάτων, και
25 αντικαταστάσεις αδειών, που έχουν δοθεί στο Νέο Ψυχικό και κυρίως στον «Φάρο», εί-
ναι αστείο να πούμε πως ταιριάζουν με τη «διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης». Η αλλα-
γή χρήσης γης στην κηπούπολη Φιλοθέη και οι τακτικές με τις οποίες οδήγησαν το δημοτικό
συμβούλιο να την εγκρίνει, δεν ταιριάζουν ούτε με τη «διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης»,
αλλ΄ ούτε και με την αναγκαία δημοκρατία και διαφάνεια. Οι υπαινιγμοί περί ΓΕΝΙΚΗΣ κατοι-
κίας στη Φιλοθέη που αναφέρονται στα έγγραφα του Δήμου και ακούστηκαν στις συνεδριά-
σεις του δημοτικού συμβουλίου και μάλιστα από τους φιλοθεάτες δημοτικούς συμβούλους
του δημάρχου, ουδεμία σχέση έχουν με τη διατήρηση της κηπούπολης Φιλοθέης. Η πρόσφατη
απόφαση για ανάπλαση της παλιάς αγοράς του Ψυχικού με χρήματα των δημοτών, προς όφε-

λος της «Κέκρωψ Α.Ε.», καθώς και η εγκατάλειψη των ανακτόρων στην τσιμεντοποίηση και
η άρνηση του δημάρχου να υποστηρίξει δικαστικώς το διατηρητέο χαρακτήρα τους, προφα-
νώς δε σχετίζονται με τη «διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης», αλλά ούτε και με την προ-
στασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Η ολοφάνερη ασυνέπεια της απερχόμενης δημοτικής αρχής είναι το ένα θέμα. Το άλλο
θέμα είναι οι τρόποι που χρησιμοποιεί στην προσπάθειά της ν’ απεγκλωβισθεί απ΄ αυτή την
ευθύνη για να κερδίσει μια ακόμη θητεία πέντε χρόνων. Ας το πάρουμε απ’ την αρχή: Οι άν-
θρωποι του δημάρχου προβλήθηκαν και διαφημίστηκαν κατά κόρον. Απέκτησαν αναγνωρι-
σιμότητα και κύρος αυθεντίας όχι χάριν του έργου τους, αλλά χάριν αυτής της προβολής. Χά-
ριν κάποιων προσωπικών μικρο-εξυπηρετήσεων και πολλών υποσχέσεων. Με γιορτές, εξέ-
δρες επισήμων, shows, χαμόγελα και φωτογραφήσεις, πασχίζουν να καλύψουν την απουσία
ουσιαστικού έργου. Σαν να μην έχουν αντιληφθεί τη σημερινή θλιβερή πραγματικότητα. Οι
άνθρωποι λοιπόν αυτοί που αν δεν έλεγαν ΝΑΙ σε ΟΛΑ δε θα τους ήξερε ούτε ο… κηπουρός,
έχουν αμοληθεί, μαζί με το δήμαρχο, μαζί με τα έντυπά τους ν’ αναστρέψουν το κλίμα. Να
πείσουν τους δημότες ότι προστάτευσαν και διατήρησαν το χαρακτήρα της πόλης. Ότι αυτό
είναι το μοναδικό τους όραμα. Ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Πως ό,τι γράφουν τα
ίδια τους τα έγγραφα, οι αποφάσεις τους και τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, εί-
ναι όλα ψέματα και…παραπληροφόρηση (!!!)

Οι σύμβουλοι του ΝΑΙ σε ΟΛΑ χωρίζονται στην κλειστή ομάδα, σ’ εκείνους δηλ. που επε-
ξεργάζονται τα προς ψήφιση θέματα και σ’ εκείνους που τα ψηφίζουν …αβλεπί. Χωρίς ερω-
τήσεις, απορίες, ενστάσεις και όσα τέλος πάντων κάνει ένας δημοτικός σύμβουλος που ψη-
φίζει κατά συνείδηση. Βέβαια η δουλειά της πρώτης ομάδας δεν είναι απλή. Όταν λέμε «προ-
ετοιμάζουν τα θέματα» εννοούμε ότι ψάχνουν (όπως αποδείχτηκε περίτρανα) σε όλες τις υπη-
ρεσίες οποιοδήποτε έγγραφο ή απόφαση που διευκολύνει ό,τι θέλουν να ψηφισθεί, ακόμα
κι αν εναντιώνεται στην αποκλειστική και στην αμιγή κατοικία, όπως έκαναν με το Ο.Τ. 41
της Φιλοθέης. Απλή δουλειά δεν τη λες.

Τώρα, αν ακούσετε τους μεν και τους δε, πώς σουρομαδιούνται για την αποκλειστική
και για την αμιγή κατοικία και πώς ορκίζονται να φάνε τα κόκαλά τους γι’ αυτές, δε θα πιστέψετε
στ’ αυτιά σας. Τέτοια διγλωσσία δεν έχει ξαναϋπάρξει. Έχουν μάλιστα μετατρέψει τα γραφεία
τους και στις τρεις κοινότητες σε προεκλογικά κέντρα όπου καλούν τους δημότες για…καφέ

και παρηγοριά. Φαίνεται όμως ότι βασίζονται και σε μια κοινωνία που εύκολα ανέχεται και
δίνει συγχωροχάρτι. Έ, δε φτάσαμε τυχαία εδώ που φτάσαμε πανελλαδικά. Να το λέμε κι αυτό.

Πετάει ο γάϊδαρος; πετάει. Για ν’ ακριβολογούμε, η πλειοψηφία των δημοτικών συμ-
βούλων του κ. Ξυριδάκη παρουσιάζει αφωνία στα δημοτικά συμβούλια. Ιδιαίτερα οι κυρίες
που διαφημίζονται μέχρις εξαντλήσεως από τα γνωστά έντυπα σαν super-women ενώ δεν
έχουν ανοίξει επί τρία χρόνια το στόμα τους. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένοι που δεν έχει ακου-
στεί ποτέ ούτε ο ήχος της φωνής τους. Ας πάρει όποιος θέλει τα πρακτικά, ή ας πάει σε μια
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για να το διαπιστώσει. Οι μισοί παίζουν με κινητά και
laptops σ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ή πλήττουν και διαμαρτύρονται δυνατά για όποιο
συνάδελφό τους διατυπώσει απορίες, ή ακόμα χειρότερα, αν διαφωνήσει. Αγανακτούν οι άν-
θρωποι διότι δε βρίσκονται εκεί για να κρίνουν, αλλά για να εγκρίνουν ό,τι μα ό,τι προτείνουν
ο δήμαρχος και η πρόεδρος.

Βέβαια η κυρίαρχη αντίληψη που μας έφερε πανελλαδικά στο σημερινό χάλι,
μπερδεύει σκόπιμα την πολιτική ικανότητα και το ήθος, με το θράσος και την καπατσοσύνη.
Άξιος ανακηρύσσεται εκείνος που «τρουπώνει όπου βρίσκει τρούπα» όπως έλεγε ο Βουτσάς,
που «κατσικώνεται», όπως λέει ο λαός. Ο οσφυοκάμπτης, όπως λεν τα λεξικά. Για να μπο-
ρεί στη συνέχεια να χαιρετά τους ψηφοφόρους από το ανάλογο ύψος και με το ανάλογο ύφος
και εκείνοι (οι ψηφοφόροι) ν’ ανταποδίδουν. Αυτό απαιτεί η συνθήκη που μας οδήγησε ίσα
στον πάτο και μ’ αυτά τα κριτήρια ξεχώρισε την ομάδα του ο δήμαρχος στους εξ απορρήτων
και στους… εξαποδώ.

Ας δούμε κάποιες λεπτομέρειες: Ως γνωστόν τα τεχνικά θέματα απαιτούν εξειδίκευ-
ση και γνώση. Ορίστηκε λοιπόν αρχικά αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας ο μόνος πολιτικός
μηχανικός που διέθετε η διοικούσα παράταξη. Ο κύριος Κανελλάκης. Ξεκίνησε όσα πρόλα-
βε να ξεκινήσει από τα σημαντικά θέματα (τα ανέφερε άλλωστε και δημόσια στον τελευταίο
απολογισμό) και στον επόμενο γύρο ο Δήμαρχος τον …αντικατέστησε (!!!) Τα δε σημαντικά
θέματα; Πήραν αμέσως άλλη …κλίση. Κάτι σαν τα υποβρύχια του Βενιζέλου. Νοικοκυρεμέ-
να πράματα και διδακτικά.

Για να συμπληρώσουμε το puzzle: Η κυρία Δ. Αντύπα-Κούγκουλου έχει ασχοληθεί χρό-
νια με τα κοινά σαν πρόεδρος του περιβαλλοντικού συλλόγου της Φιλοθέης. Εκλέχτηκε για
πρώτη φορά και πήρε τις περισσότερες φιλοθεάτικες ψήφους. Η εμπειρία και οι γνώσεις της
φαίνονται και στα δημοτικά συμβούλια. Σ’ αυτό τον άνθρωπο έδωσε ο δήμαρχος την ευθύ-
νη δώδεκα σχολείων κι …ένα σκοινί για να …κρεμαστεί. Κυριολεκτικά. Ούτε βοήθεια, ούτε
γραφείο, ούτε γραμματειακή υποστήριξη, ούτε καν τηλέφωνο και υπολογιστή. Δούλεψε αθό-
ρυβα και άψογα (όπως όλοι λένε) μ’ αυτές τις συνθήκες. Όσο άντεξε. Και παραιτήθηκε από
τη θέση της προέδρου της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής το Νοέμβριο, πριν αποχωρή-
σει οριστικώς από την παράταξη του κ. Ξυριδάκη.

Αντικαταστάτη της κας Αντύπα, όρισε ο δήμαρχος τον αντιδήμαρχο κ. Γαλάνη, με μια όμως
διαφορά: Στον αντικαταστάτη δόθηκε γραφείο, γραμματέας, υπεραυξημένη οικονομική ενί-
σχυση και όλα τα επιπλέον. Αυτό θα πει αξιοκρατία και ανιδιοτελές ενδιαφέρον για τα σχο-
λεία. Αυτό θα πει Δήμος-λάφυρο.

Κι ακόμα: Ο «πολυσυλλεκτικός» κ. δήμαρχος και προβαλλόμενος ως ο πολιτικός ενός
άλλου επιπέδου… υψηλού, δεν κάλεσε ποτέ στην κλειστή του ομάδα την επικεφαλής των ΕΝΕΡ-
ΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και πρώτη σε ψήφους Νάντια Σουμπασάκη για να εκφράσει, έστω, τη γνώ-
μη της. Έστω για τα προσχήματα. Η τριαντάχρονη αυτοδιοικητική εμπειρία της κυρίας Σουμ-
πασάκη τι σχέση είχε με μια παράταξη που την επομένη των εκλογών άλλαξε, σαν το Μανωλιό
της παροιμίας, τα ρούχα της;

Αλίμονο όμως αν όσοι αγνοήθηκαν ήταν μόνον αυτοί που αναφέρουμε πιο πάνω. Στην
παράταξη του κ. Ξυριδάκη υπήρξαν αξιόλογοι άνθρωποι που αποχώρησαν ή αδρανοποιήθηκαν
οριστικά. Μπορεί να μην το είπαν δημόσια γιατί η τακτική της λάσπης δεν αντιμετωπίζεται εύ-
κολα από κανένα. Ακόμα κι απ’ όσους τόλμησαν να μιλήσουν ανοιχτά.

Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα απ’ την αρχή. Αναλαμβάνεις το Δήμο ως νέα διοίκηση
και ξεκινάς το νέο σου πρόγραμμα. Ανασφάλεια των δημοτών; Απλό. Ο αντιδήμαρχος των
καταστημάτων βρίσκει μια εταιρία Security ή τον βρίσκει αυτή, αδιάφορο. Της επιτρέπει να
διαφημίζεται στο όνομα του Δήμου (grand succès για την εταιρία) και έτσι λύνεται το πρόβλημα
της ασφάλειας. Φυσικά την εταιρία την πληρώνουν ένα ευρώ την ημέρα οι ανασφαλείς δη-
μότες. Λεπτομέρεια. Τα σχολεία έχουν τεχνικά προβλήματα; Πέφτουν στο γυμνάσιο τα παράθυρα,
παρά τρίχα στα κεφάλια των παιδιών; Απλό. Αναλαμβάνει ο άλλος αρμόδιος αντιδήμαρχος,
βρίσκει τη «σωστή εταιρία» και μοιράζει γάζες και βαμβάκι στα σχολεία. Επώνυμα όμως. Επ’
ευκαιρία φωτογραφίζονται όλοι μαζί (τυχαία) οι άνθρωποι της εταιρίας, ο δήμαρχος, οι αντι-
δήμαρχοι και οι δάσκαλοι που παραλαμβάνουν τις γάζες για τα κεφάλια των παιδιών. Δηλα-
δή απλά πράγματα που… δεν είναι πράγματα.

Με άλλα λόγια... ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ!
«κατ’ αρχήν για μας είναι η διατήρηση του χαρακτήρα της πόλης όσον αφορά τις χρήσεις γης»

Π. Ξυριδάκης

Νέο Ψυχικό. Μετά από τόσα έργα βιτρίνας, ιδού η κατάσταση των πεζοδρομίων

(Στρατήγη και Ψυχάρη)
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Τα σχολεία βέβαια βρίσκονται πλέον σε εγκατάλειψη, γιατί πού να πρωτοδώσει κι ο
δήμαρχος κι ο πρόσφατα αρμόδιος αντιδήμαρχος όταν από το δημοτικό ταμείο ξοδεύουν με
το «καλημέρα» δέκα χιλιάδες ευρώ το χρόνο για δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, για τον
εαυτό τους και την κλειστή ομάδα. Έξι χιλιάδες ευρώ μόνο για τη φετινή γιορτή πίτας και
φυσικά ανυπολόγιστα ποσά στα υπερπολυτελή, πανάκριβα έντυπα που τους διαφημίζουν.

Έχουμε και το λαμπρό παράδειγμα της άλλης αντιδημάρχου, της επονομαζόμενης σε κά-
ποιο απ’ αυτά τα έντυπα «κυράς κι αφέντρας της Φιλοθέης»(!) Στο διαδίκτυο βρήκαμε φυλ-
λάδιο της ίδιας πριν από τις εκλογές όταν ήταν δημοτική σύμβουλος, δυσαρεστημένη όμως,
με τον πρώην δήμαρχο Φιλοθέης. Εκεί η σημερινή αντιδήμαρχος σκοτώνεται για την Πλα-
τεία Μαλαματιανού, για την κηπούπολη και για την αποκλειστική κατοικία που κινδυνεύουν.
Αγανακτισμένη ρωτούσε τότε στο φυλλάδιό της με πηχυαίους τίτλους: «γιατί άραγε κωφεύει
η δημοτική Αρχή;» Έλα μου ντε. Τώρα που αυτά τα προβλήματα κακοφόρμισαν και μυρίζουν
άσχημα, όχι μόνο δεν αναρωτιέται αλλά έπιασε στασίδι στο παλιό Δημαρχείο της Φιλοθέης
πάνω από την πλατεία και δε βγάζει τσιμουδιά. Αφού γι’ αυτό το στασίδι, πέρασε απ’ όλους
τους απίθανους συνδυασμούς. Τώρα που το σιγούρεψε; Ούτε άχνα. Ούτε για τη στατική με-
λέτη Δημαρχείου και σχολείων, που ξαφνικά διακόπηκε, ούτε για το φυσικό αέριο που κύ-
ριος οίδε πώς το εγκατέστησαν πάνω στις παράνομες πέργκολες της πλατείας, δηλαδή κάτω
απ’ τη μύτη της, ούτε για τη δυσοσμία του εγκαταλελειμμένου Ποδονίφτη που επιπλέον πλημ-
μυρίζει επικίνδυνα, ούτε για το «Καραμπάση» που παραμένει σκουπιδαριό, ούτε για τον κήπο
Πικιώνη που έχει εγκαταλειφθεί κι ακόμα, για να γίνει η πιρουέτα πιο θεαματική… ψήφισε και
με τα δύο χέρια την αλλαγή χρήσης γης για να νομιμοποιηθεί «χωματερή» στην καρδιά της
Φιλοθέης, έδωσε μάλιστα και συγχαρητήρια για την… «ιδέα» κι άκουσε αδιαμαρτύρητα να λέ-
γεται στο δημοτικό συμβούλιο ότι ο χώρος του εργοταξίου στη Φιλοθέη είναι ΓΕΝΙΚΗΣ κα-
τοικίας. ΝΑΙ σε ΟΛΑ. Τόσο καλά και με τόση συνέπεια (!) Πετάει ο γάιδαρος. Είναι σίγουρο…

Καλή η κηπουρική, οι εθελοντισμοί, το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και οι πιρουέτες
εν όψει των εκλογών. (Μετά τις εκλογές το τοπίο αλλάζει). Αλλ’ ας έρθουμε στα συγκαλά μας.
Με το «κηπούπολη και όχι τσιμεντούπολη» αυτά εννοούσαν; Γι’ αυτό έχασαν οι άλλοι υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι, γιατί δε σκούπιζαν προεκλογικά και δε χόρευαν εθελοντικά σάμπα; Μήπως
να είμαστε κι ευχαριστημένοι; Ας μας το πουν κι αυτό (!).

Τήρηση της νομιμότητας. Ας το πιάσουμε ανώδυνα. Ο Καλλικράτης προβλέπει απο-
κέντρωση των αποφασιστικών οργάνων. Γιατί; Για να μην αποφασίζει ο ένας, με άλλους δυο-
τρεις. Για λόγους διαφάνειας. Ο Δήμος (λέει ο Νόμος) διοικείται από το δήμαρχο κ.λπ. και από
δύο σημαντικές επιτροπές. Την ποιότητας ζωής που αποφασίζει για τα πολεοδομικά, χωροταξικά,
θέματα χρήσεων γης και την οικονομική για την οικονομική διαχείριση και άλλα θέματα του
Δήμου. Προβλέπει επίσης ο Νόμος τα κατά τόπους κοινοτικά συμβούλια να επεξεργάζονται
και να εισηγούνται θέματα της κάθε περιοχής. Οι εισηγήσεις αυτές να λαμβάνονται υπ᾽ όψιν
από τα αρμόδια δημοτικά όργανα. Ας σηκώσει λοιπόν το χέρι του όποιος πιστεύει ότι η επι-
τροπή ποιότητας ζωής έχει επεξεργασθεί ποτέ θέματα της αρμοδιότητάς της στις 8,9 φορές

που έχει συνεδριάσει. Επίσης όποιος γνωρίζει τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις στην
οικονομική επιτροπή. Κι ακόμα όποιος έχει πληροφορίες σε ποιο συρτάρι μπαίνουν, για τον
ιστορικό του μέλλοντος, οι εισηγήσεις των κοινοτικών συμβουλίων όταν δε συμφωνούν με
το «πνεύμα» του δημάρχου. Ποιοι αποφασίζουν στη θέση όλων αυτών; Tο είπαμε στην αρχή.

Εδώ λοιπόν ο Δήμος μας είδε το θέμα «συνοπτικά» δηλ. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πί-
νει. Αντί για «αυτοτελές γραφείο διαφάνειας» που ψηφίστηκε για τον Ο.Ε.Υ. φτιάξαμε «αυ-
τοτελές γραφείο αδειοδοτήσεων καταστημάτων» με έναν και μοναδικό αρμόδιο αντιδήμαρ-
χο, τον οποίο αντικατέστησε εσχάτως, κατά δήλωσή του, ο δήμαρχος. Όποιος αισθάνεται ικα-
νοποιημένος από τις περίπου 35 καινούργιες άδειες καταστημάτων που έχουν δοθεί κι άλ-
λες 25 αντικαταστάσεις αδειών, κερδίζει και μπαίνει στο βιβλίο… Γκίνες.

Και επειδή η τήρηση του Νόμου στο Δήμο μας θεωρείται προαιρετική, όπως λέμε στις
συνταγές μαγειρικής «μαϊντανός προαιρετικός», οι επιστολές διαμαρτυρίας των δημοτών δεν
ανακοινώνονται στα δημοτικά συμβούλια. Χάριν ευγενείας κάθε φορά η πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου εκφωνεί με κατανυκτική ευλάβεια όλες τις προσκλήσεις για πίτες, εγ-
καίνια, γιορτές και πανηγύρια, αλλά όχι τις επιστολές διαμαρτυρίας των δημοτών. Αυτές μπαί-
νουν στο ίδιο συρτάρι... για τον ιστορικό του μέλλοντος. «Ξεχνάει» επίσης, η πρόεδρος, στις
γραπτές εισηγήσεις της για σημαντικά θέματα ν’ αναφέρει και να συμπεριλάβει τα σχετικά ση-
μαντικά έγγραφα. Όταν αυτό αποκαλύπτεται, τότε συμβαίνει το εξής: Οι μεν δημοτικοί σύμ-
βουλοι του δημάρχου δεν αντιδρούν καθόλου, σαν νάναι το φυσικότερο στον κόσμο να ψη-
φίζουν χωρίς στοιχεία, η δε πρόεδρος ταράζεται κι αρχίζει να φωνάζει δημιουργώντας κομ-
φούζιο. Έτσι λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη ζωή μας.

Τέλος πάντων τα έντυπα…παλεύουν για ν’ αποστηθίσουμε έξι-επτά ονόματα αντιδη-
μάρχων και λοιπών οι οποίοι μπορεί να μην έχουν έργο αλλά έχουν μπρίο και φωτογένεια.
Σκοτώνονται για τον εθελοντισμό, αλλά δεν εθελοτυφλούν. Γι αυτό αλληλοσπρώχνονται (εκεί
να δεις σπρωξίδι) ήδη στην εξέδρα των επισήμων μη τυχόν και τους μπερδέψουμε και ψη-
φίσουμε τους άλλους. Γιατί, η αλήθεια να λέγεται, ένα μέρος της αντιπολίτευσης, το πιο κου-
ρασμένο, μόνο κατ’ όνομα ήταν αντιπολίτευση. Πού να γυρίζουν τώρα οι άνθρωποι από συν-
δυασμό σε συνδυασμό; Θα στριμωχτούν εκειδά στην εξέδρα και ό,τι βρέξει… Άλλωστε είναι
όλοι βέβαιοι ότι ο δημότης έχει μνήμη χρυσόψαρου.

Μεταξύ μας το δήμαρχο δεν τον αφορά η επαφή με την πεζή πραγματικότητα. Γι’ αυτό
κάθεται κλειδωμένος στο γραφείο του, έχει και μπουτόν. Αν δεν το πατήσει η πόρτα δεν ανοί-
γει και βασίζεται στα έντυπα που ιδροκοπούν να μετατρέψουν το μαύρο σε άσπρο, καθώς επί-
σης στην εταιρία προβολής του κι έτσι έχει το κεφάλι του ήσυχο. Έχει και τους «αριστίνδην»
να κουνάνε το σοφό τους δάχτυλο σ’ όποιο σύμβουλο κουνιέται. Πέντε χρονάκια είναι η θη-
τεία. Πες και τίποτα…

Για όσους απορούν με τέτοιο συνωστισμό ικανοτήτων στην εμπροσθοφυλακή του Δή-
μου, θα σας γελάσω αλλά αμέσως μετά τις εκλογές εγκαταστάθηκε στο Δήμο η δημοκρατία
της σιωπής η οποία ως γνωστόν είναι χρυσός. Όχι η Δημοκρατία (σκασίλα μας) η σιωπή που
όπως είπαμε εκφράζεται μ’ εκείνο το θορυβώδες ΝΑΙ σε ΟΛΑ.

Η αντίληψη της απερχόμενης δημοτικής αρχής για την προστασία των δημόσιων χώρων (Παιδικός κήπος Φιλοθέης-έργο Δημ. Πικιώνη)
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Δίκτυο

Αλληλεγγύης

Ενεργών

Πολιτών

To Δίκτυο Αλληλεγγύης των Ενεργών Πολιτών συστάθηκε από μέλη και φίλους
της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού με
Επικεφαλής τη Δημοτική Σύμβουλο Νάντια Σουμπασάκη. Στο μεγάλο αυτό εγ-
χείρημα που αφορά την πόλη μας και τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτήν συ-
ναντηθήκαμε, πέρα από τους Ενεργούς Πολίτες, και πολλοί δημότες ανεξαρτήτως
πολιτικών προελεύσεων και πολιτικών αποχρώσεων δημιουργώντας έτσι ένα
μεγάλο Δίκτυο Αλληλεγγύης με πρωτοβουλίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πα-
ροχής συμβουλών (Χαράτσια, Πλειστηριασμοί, Κατασχέσεις κ.α.), Πολιτισμού,
Περιβάλλοντος. Χάρη στη βοήθεια και την ενεργό συμμετοχή των συμπολιτών
μας συμβάλλουμε ώστε να μην είναι κανένας συνάνθρωπός μας μόνος του στην
κρίση που βιώνουμε. Το δίκτυο αλληλεγγύης συνεδριάζει, οργανώνει και συ-
ναποφασίζει τις δράσεις του σε τακτά χρονικά διαστήματα στα γραφεία της πα-
ράταξης. Όσες και όσοι έχετε διάθεση συμμετοχής ή σχετικές προτάσεις, μπο-
ρείτε να μας βρείτε εκεί ή στο Facebook: Δίκτυο Αλληλεγγύης Ενεργών Πολι-
τών Νέου Ψυχικού Φιλοθέης Ψυχικού

Νέο Ψυχικό: Ανυπόφορη πλέον η κίνηση

Σε μια μεγάλη περιοχή του Δήμου μας, οι Αντικειμενικές Αξίες είναι εξωφρενικές. Το πρό-
βλημα προέκυψε και χρονίζει, μετά από λανθασμένους χειρισμούς στελεχών της σημερινής
διοίκησης που διευκόλυναν την άδικη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που παραμένει
σε ισχύ. Η τροπολογία που ψηφίστηκε πριν τρεις μήνες για τον ΦΑΠ του 2012 και του 2013,
είναι ένα θετικό ημίμετρο, αλλά δεν αρκεί γιατί διατηρεί αμετάβλητες τις παράλογες αντικει-
μενικές αξίες και επιπρόσθετα, λόγω κακών χειρισμών, παραμένει ακόμη ανεφάρμοστη.

Πλεόνασμα: Το οφείλουν στους δημότες
Ο Δήμαρχος κ. Ξυριδάκης καμαρώνει για το πλεόνασμα στο ταμείο του Δήμου. Είναι το βασικό του προεκλογικό επιχείρημα.

Αυτό όμως που προσπαθεί να κρύψει από τους δημότες είναι ότι, αυτό το πλεόνασμα οφείλεται:

• στην άγρια υπερφορολόγηση των δημοτών με βάση τις εξωφρενικές αντικειμενικές αξίες, πολύ υψηλότερες της αγοράς, που καθορίζουν και τους δημοτικούς φόρους

• στα ακριβά δημοτικά τέλη, από τα υψηλότερα σε όλη την Αττική, χωρίς ανταπόδοση αντίστοιχων υπηρεσιών στην φροντίδα της καθαριότητας και του πράσινου

• στην σχεδόν πλήρη ανυπαρξία τεχνικού και ανταποδοτικού έργου, έτσι ώστε τα χρήματα που δίνουν οι πολίτες στο Δήμο, να τους τα επιστρέφει με αντίστοιχο έργο και υπηρεσίες.

Αντί λοιπόν να καμαρώνει ο κ. Δήμαρχος, ας εξηγήσει γιατί στα χρόνια της θητείας του διαλύθηκαν οι υποδομές και των τριών κοινοτήτων και η δημοτική φροντίδα για την καθαριότητα και το

δημοτικό πράσινο περιορίστηκαν επιλεκτικά. Οι συνδημότες υπερφορολογούνται και δικαίως ζητούν λογαριασμό.

Παράλογη
υπερφορολόγηση
των ακινήτων
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Η κυρία Διονυσία Αντύπα-Κούγκουλου ανεξαρτητοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014 πα-
ραιτούμενη και από τη θέση του τακτικού μέλους της επιτροπής ποιότητας ζωής, ενώ είχε ήδη
παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. Στην εμπε-
ριστατωμένη επιστολή της την οποία διάβασε στο δημοτικό συμβούλιο αναφέρει ότι αφορ-
μή για την απόφασή της αποτέλεσε η διάσταση των προεκλογικών δεσμεύσεων με την πρα-
κτική που ακολούθησε ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του, με αποκορύφωμα τους πρόσφα-
τους χειρισμούς για αλλαγή χρήσης γης στο Ο.Τ. 41 στη Φιλοθέη. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Το Φεβρουάριο του 2012 εισηγηθήκατε, και εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, η αλ-
λαγή χρήσης γης στο Ο.Τ. 41 με πρόσχημα τη θεσμοθέτηση χώρου στέγασης απορριμμα-
τοφόρων στην καρδιά της Φιλοθέης. Στην απόφαση δεν συμμετείχα και μειοψήφησα. Στην
πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2013, ζήτησα την
ανάκληση της απόφασης επισημαίνοντας προφορικώς και με υπόμνημά μου ότι αυτή εγκρί-
θηκε με ελλιπή στοιχεία. Μεταξύ άλλων μας αποκρύψατε τέσσερις δικαστικές αποφάσεις που
δικαιώνουν τους κατοίκους και απαγορεύουν τη στέγαση των απορριμματοφόρων στον εν
θέματι χώρο, καθώς και επιστολή-διαμαρτυρία 125 κατοίκων απευθυνόμενη προς το δημοτικό
συμβούλιο. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και όσα ακολούθησαν, ουδέποτε τέθηκαν σε γνώση μας
κατά παράβαση κάθε εννοίας διαφάνειας. Στην ίδια συνεδρίαση εσείς πιθανολογήσατε ενώ-
πιον των παρευρισκομένων φιλοθεατών ότι ο χώρος δε θα χρησιμοποιηθεί για τα απορ-
ριμματοφόρα. Χωρίς λοιπόν να εξηγήσετε με ακρίβεια τη χρησιμότητα μιας τόσο σημαντικής
απόφασης, χωρίς να έχετε εκπονήσει την απαιτούμενη από το Νόμο μελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων, χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση του θέματος στην αρμόδια δημοτική
επιτροπή ποιότητας ζωής και χωρίς να έχετε δώσει τα σωστά στοιχεία στους δημοτικούς συμ-
βούλους, ζητήσατε, και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η παραλαβή σχετικής μελέτης, διαβε-
βαιώνοντας το σώμα ότι πρόκειται για μια απλή τοπογραφική αποτύπωση.

Εν τούτοις, ο φάκελος που ζήτησα και έλαβα από την τεχνική υπηρεσία (του οποίου το πε-
ριεχόμενο αγνοούν οι δημοτικοί σύμβουλοι παρ’ ότι το ενέκριναν ως απλό τοπογραφικό) πε-
ριλαμβάνει: Εν πρώτοις μελέτη με προτάσεις εισόδου-εξόδου «οχημάτων του Δήμου». Κατά
δεύτερον τεχνική έκθεση πέντε σελίδων που «συνοδεύει την πρόταση τροποποίησης των χρή-
σεων γης στο Ο.Τ. 41» η οποία, ενώ εκπονήθηκε και υπογράφεται από τεχνικούς, επιχειρεί
αναρμοδίως νομικές γνωμοδοτήσεις που αμφισβητούν ευθέως το οικιστικό καθεστώς της
Φιλοθέης.

Συγκεκριμένα: Η τεχνική έκθεση υιοθετεί και επισυνάπτει έγγραφο-απόφαση του 1993
(!!!) Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) (ανυπόστατη εφ’ όσον ουδέποτε επι-
κυρώθηκε) σύμφωνα με την οποία:

Πρώτον. Τα οικοδομικά τετράγωνα 41, 37 και 13α της κηπούπολης Φιλοθέης μετατρέ-
πονται σε «ΓΕΝΙΚΗΣ κατοικίας». Τμήμα δε του Ο.Τ. 13α , δηλαδή της Πλατείας Μαλαματια-
νού, χαρακτηρίζεται ως «πολεοδομικό κέντρο» (!!!) Σημειωτέον ότι η εν λόγω πλατεία έχει
κατοχυρωθεί με επτά δικαστικές αποφάσεις τις οποίες δεν έχετε εφαρμόσει.

Δεύτερον. Διακόσια (200) στρέμματα των Τουρκοβουνίων (από την πλευρά της Φιλοθέης)
μετατρέπονται σε χρήσεις «αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών λειτουργιών και θρησκευ-
τικού χώρου».

Τρίτον. Η περιοχή «Άλσος Πουλάκη» εκατό (100) στρεμμάτων στο κέντρο της Φιλοθέ-
ης μετατρέπεται σε χρήσεις «αναψυχής και θρησκευτικού χώρου».

Τέταρτο. Προβλέπεται δημιουργία χώρων στάθμευσης στα οικόπεδα που έχουν πρόσω-
πο επί των οδών Καποδιστρίου και Κηφισίας.

Κοντολογίς, κύριε δήμαρχε, ζητήσατε από το δημοτικό συμβούλιο, και εγκρίθηκε κατά πλει-
οψηφία, μια τεχνική έκθεση χωρίς να μας την επιδείξετε, στην οποία επισυνάπτετε, επικαλείσθε
και υιοθετείτε ένα έγγραφο-απόφαση που ανασύρατε από το χρονοντούλαπο του 1993 και
το οποίο προωθεί την κατάργηση της Φιλοθέης από την κορυφή των Τουρκοβουνίων έως
την άκρη της… Επικαλείσθε δε αυτή την απόφαση του Ο.Ρ.Σ.Α. ως θέσφατο και στην αρχική
σας εισήγηση, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης γης αλλά και σε δύο ακό-
μη εισηγήσεις αναφέροντας κατά λέξη: «επομένως ΟΡΘΩΣ ο Ο.Ρ.Σ.Α. προωθούσε το Γενι-
κό Πολεοδομικό Σχέδιο Φιλοθέης με χρήσεις ΓΕΝΙΚΗΣ κατοικίας στο Ο.Τ. 41». Την ίδια απο-
λύτως άποψη επανέλαβε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γαλάνης στην πρόσφατη συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου, την υποστήριξαν δε με την ψήφο τους οι φιλοθεάτες δημοτι-
κοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, οι οποίοι θα πρέπει ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους απέ-
ναντι στους δημότες».

Αναφερόμενη στα θέματα της Φιλοθέης καταγγέλλει ότι έμεινε σε εγκατάλειψη ο κήπος
Πικιώνη, το Καραμπάση, το ρέμα της Φιλοθέης.

Αναφέρεται επίσης στα θέματα του Ψυχικού, ανάκτορα-ανάπλαση παλαιάς αγοράς και στον
τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν από το δήμαρχο και τους συνεργάτες του, στην αύξηση των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Νέο Ψυχικό και στην ανάγκη θέσπισης ει-
δικού κανονισμού ο οποίος ποτέ δεν έγινε, στην κατάσταση των σχολείων για τα οποία δεν
υπήρξε καμία αρωγή από τη δημοτική αρχή. Τέλος αναφέρεται στην έλλειψη δημοκρατίας και
διαφάνειας, στην απαξίωση που επέδειξε η δημοτική αρχή στις αποφάσεις των θεσμοθετη-
μένων οργάνων.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: http://ep-
npfp.wordpress.com και http://energoipolitesneopsychikofilotheipsychiko.wordpress.com

Βαρύ πλήγμα για τη διοικούσα
παράταξη οι νέες αποχωρήσεις

Ανεξαρτητοποίηση της φιλοθεάτισσας δημοτικής συμβούλου Διονυσίας Αντύπα-Κούγκουλου

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Αποχώρηση της κυρίας 'Ασπας Τζεβελεκάκη από
τη διοικούσα παράταξη «Συμμαχία Πολιτών» και
παραίτησή της από το Δ.Σ. της Δημοτικής Σχολι-
κής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«τα κονδύλια που διαθέσατε ως εκπρόσωπος πλεονασματικού Δήμου για τα τε-
χνικά έργα στα σχολεία είναι πολύ λιγότερα από εκείνα που ξοδεύετε από το δη-
μοτικό ταμείο για τα επικοινωνιακά σας έντυπα, για φιέστες όπως η φετινή κοπή
πίττας του δήμου που κόστισε 6.000 ευρώ, για χρήση κινητών τηλεφώνων δική
σας και των συνεργατών σας κόστους 10.000 ευρώ ετησίως»

Άσπα Τζεβελεκάκη
σύμβουλος της δημοτικής κοινότητας Ψυχικού,

μέλος του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://epnpfp.wordpress.com και
http://energoipolitesneopsychikofilotheipsychiko.wordpress.com

Tο φιάσκο με τα... ποδήλατα
Οι ποδηλατόδρομοι και η χρήση ποδηλάτου είναι μία πολύ καλή ιδέα. Σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις η Αυτοδιοίκηση πρωτοστατεί σε αυτούς τους τομείς με θετικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την δημόσια υγεία.

Συχνά όμως στην χώρα μας μία καλή ιδέα καταλήγει σε φιάσκο και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος (όπως οι ΜΚΟ ... καλή ώρα!).
Χαρακτηριστική περίπτωση για τα ποδήλατα είναι δυστυχώς ο Δήμος μας. Σπαταλήθηκε δημόσιο χρήμα για ποδηλατόδρομους που φτιάχτηκαν χωρίς να λειτουργούν

και να αξιοποιούνται.
Ακόμη χειρότερα, ο Δήμος προμηθεύτηκε 200 ποδήλατα, με δημόσιους πόρους, τα οποία διανεμήθηκαν σε κατοίκους, Κύριος οίδε με ποια κριτήρια, των οποίων η

τύχη αγνοείται.
Πρακτικές Μαυρογιαλούρου και ανευθυνότητα εν έτει 2014.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή, αλλά και όσοι ενεπλάκησαν στο παρελθόν οφείλουν δημόσιο απολογισμό και κυρίως να αποδώσουν λογαριασμό, γιατί μιλάμε για δη-

μόσιο χρήμα.
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«Κατοικώ εδώ και χρόνια στο Νέο Ψυχικό.
Γνωρίζω από κοντά, τόσο τα τοπικά προ-
βλήματα όσο και την σημαντική και πολύχρονη
δράση τωνΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Δυστυχώς,
δεν μπορώ να είμαι απόψε κοντά σας. Είμαι
όμως μαζί σας και δίπλα σας στον αγώνα που
δίνουν οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ και η Υποψήφια
Δήμαρχος Νάντια Σουμπασάκη, την οποία και
εκτιμώ ιδιαίτερα. Καλή δύναμη και καλή
μας επιτυχία».

Νέο Ψυχικό 8-2-2014
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ

Δήλωση - μήνυμα
του Μανώλη Γλέζου

Στα 3,5 χρόνια που πέρασαν από τις προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές, η Δη-
μαρχία Ξυριδάκη αποδείχτηκε ασυνεπής, ανεπαρκής και αποτυχημένη.

• Αθέτησε «με το καλημέρα» τις βασικές προεκλογικές της δεσμεύσεις. «Έθαψε»
το πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε.

• Αντιμετωπίζει το Νέο Ψυχικό ως «φτωχό συγγενή» Β΄ κατηγορίας, το ίδιο και
την Φιλοθέη.

• Υλοποίησε πιστά και αδιαμαρτύρητα όλες τις Κυβερνητικές – Μνημονιακές επι-
λογές για την συρρίκνωση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

• Πίσω από την βιτρίνα της δήθεν «ανεξαρτησίας», τον Δήμο διοικεί ένα κλειστό
κλαμπ «προεστών», ερήμην ακόμα και των συμβούλων της πλειοψηφίας. Με μία
λογική «ημετέρων» αναθέτει συνεχώς καλοπληρωμένες τεχνικές μελέτες και νο-
μικές υποθέσεις σε ένα στενό κύκλο «συγγενών» και φίλων..

• Έκανε ελάχιστα στον τομέα της καθαριότητας και του πράσινου, παρά τα υψηλά
δημοτικά τέλη και σχεδόν τίποτε στον τομέα των τεχνικών έργων. Αντίθετα, ξο-
δεύει απλόχερα τα χρήματα των δημοτών για την έκδοση υπερπολυτελών φυλ-
λαδίων που «λιβανίζουν» τον Δήμαρχο.

• Συνέβαλε στην υποβάθμιση του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος π.χ. στην
περιοχή του «Φάρου», αλλά όχι μόνο, προς όφελος ισχυρών συμφερόντων που
ευνοούνται από την απουσία ελέγχου νομιμότητας.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, εμείς οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, αποφασίσαμε
να αντιδράσουμε και να δράσουμε συλλογικά και ενωτικά. Αποφασίσαμε ομό-
φωνα τη συγκρότηση ενός αυτόνομου ενωτικού ψηφοδελτίου των ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου με υποψήφια Δήμαρχο την επι-
κεφαλής της Δημοτικής μας Κίνησης, ΝΑΝΤΙΑ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ, Δημοτική Σύμ-
βουλο.

Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού, δεν είμαστε χθεσινοί. Έχου-
με συνεχή ζωή και συλλογική παρέμβαση επί 17 χρόνια. Έως το 2010 στο Νέο
Ψυχικό και τα τελευταία 4 χρόνια στον νέο, ενιαίο Δήμο. Με διαρκή παρουσία και
πλούσια δράση, σε όλα τα προβλήματα του Δήμου και των Δημοτών.

Την καθαριότητα και το πράσινο, τα χαράτσια και τους πλειστηριασμούς, τις δρά-
σεις αλληλεγγύης για τους συμπολίτες που έχουν ανάγκη, τον πολιτισμό, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, τη χρηστή
και διαφανή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Δύναμή μας είναι αυτό το πλού-
σιο «φύλλο αγώνα» και οι προτάσεις μας. Η συνέπεια λόγων και έργων, η ειλι-
κρίνεια και η εντιμότητα των ανθρώπων μας, η συλλογική διεκδίκηση, η στήριξη
των πιο αδύναμων.

Είμαστε μια αυτόνομη δημοτική παράταξη που αρνείται τη στείρα κομματικοποίηση
και με το πρόγραμμα και την δράση της εκφράζει και συνδημότες από ένα ευ-
ρύτερο πολιτικό και κοινωνικό φάσμα και από τα τρία προάστια.

Αυτό φαίνεται καθημερινά και θα αποτυπωθεί και στο ψηφοδέλτιό μας.

Από την
εκλογική
διακήρυξη
των ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

Από τη δράση της παράταξής μας για τους πλειστηριασμούς

στο Φάρο του Νέου Ψυχικού

Ανοίξαμε και
σας περιμένουμε!
Αποκτήσαμε πρόσφατα και τα καινούρια μας γραφεία! Βρίσκονται στην οδό

Παρίτση και Πλαστήρα στο Νέο Ψυχικό. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά 10πμ –

2μμ και 6μμ – 9μμ. Φιλοδοξούμε να τα κάνουμε καθημερινό στέκι συλλογικής

επικοινωνίας και δραστηριότητας. Έχουμε αρκετές ιδέες και όρεξη. Φέρτε και

τις δικές σας. Σας περιμένουμε με τα σχόλια και τις προτάσεις σας..

Τηλ. 2106778762-3, Fax 2106778761

Email: energoipolites2014@gmail.com

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

http://epnpfp.wordpress.com και

http://energoipolitesneopsychikofilotheipsychiko.wordpress.com


