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Πόλη χωρίς Δήμαρχο  

 

Φίλες και φίλοι πέρασαν εννέα μήνες από την ημέρα που ο κ. Παντελής Ξυριδάκης ανέλαβε δήμαρχος και 
δυστυχώς το έργο που έχει κάνει δεν έχει καμία σχέση με τον ...πλούτο που επέδειξε κατά τη διάρκεια 
τηςπροεκλογικής του εκστρατείας. Το έργο του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανύπαρκτο καθώς η μοναδική 
λέξη που ταιριάζει στα δημοτικά δρώμενα τους τελευταίους μήνες είναι αδράνεια. Την ίδια στιγμή τα 
προβλήματα στη πόλη σωρεύονται και τα παράπονα των πολιτών εξαιτίας της αδιαφορίας της Δημοτικής 
Αρχής είναι πολλά και ζητούν λύσεις. 
 
- Καθαριότητα. Οι δρόμοι και πλατείες έχουν γεμίσει σκουπίδια αφού δεν καθαρίζονται, παρά μόνο όταν 
βρέχει... 
 
- Πράσινο. Δυστυχώς η Κηπούπολη κοντεύει να χάσει το ...χρώμα της καθώς από πράσινη έχει γίνει καφέ. 
Φυτά, λουλούδια και γκαζόν ξεραίνονται. 
 
- Φωτισμός. Οι λάμπες καίγονται και δεν αλλάζουν με αποτέλεσμα το σκοτάδι πλέον να είναι πιο έντονο και οι 
δρόμοι επικίνδυνοι για πεζούς και Ι.Χ. Δαπανήθηκαν 150.000 ευρώ για τηλεδιαχείριση του φωτισμού και το 
πρόγραμμα δεν αξιοποιείται. 
 
- Πεζοδρόμια. Έχουν υποστεί καταστροφές με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κινδύνους για πεζούς και τα άτομα 
με κινητικά προβλήματα. 
 
- Αντικειμενικές Αξίες Ψυχικού. Η Δημοτική Αρχή επέδειξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διαδικασία 
ορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών με αποτέλεσμα σήμερα οι δημότες να πληρώνουν μεγάλα χαράτσια 
στην ακίνητη περιουσία. 
 
- ΕΛΤΑ Φιλοθέης Το ταχυδρομείο της πόλης έκλεισε επειδή η Δημοτική Αρχή ολιγώρησε και δεν διεκδίκησε, 
ως θα όφειλε, την λειτουργία του υποκαταστήματος. Τώρα εξυπηρετούνται στο Χαλάνδρι. 
 
- Αμαξοστάσιο Φιλοθέης. Τα απορριμματοφόρα της πόλης παρκάρουν πλέον στους δρόμους μετά την 
σφράγιση του αμαξοστασίου. Η Δημοτική Αρχή δεν φρόντισε να βρει λύση. 
 
- Οικολογικό Πάρκου Νέου Ψυχικού. Πλήρης εξαθλίωση και εγκατάλειψη. Κάποτε είχε πάρει και βραβεία. 
 
 - ΚΕΠ. Είναι δυνατόν το ΚΕΠ του Νέου Ψυχικού να υπολειτουργούσε χωρίς φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα, 
τηλεφωνική επικοινωνία και χαρτί εκτύπωσης; 
 
- Σιντριβάνια. Έχουν μετατραπεί σε ...μίνι γήπεδα ποδοσφαίρου. 
 
- Μελέτες. Χιλιάδες ευρώ δαπανούνται σε μελέτες χωρίς αντίκρισμα. Αντίθετα καμία μελέτη δεν έχει γίνει για 
το κυκλοφοριακό της Νέας Αγοράς Ψυχικού. 
 
- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προεκλογικά η Δημοτική Αρχή έκανε σημαία την Κηπούπολη και 
τελικά την έκανε ...μπαρόπολη. 
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