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Συμπληρώνεται ένας χρόνος της «Συμμαχίας Πολιτών», στο τιμόνι του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

 

Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, πετύχαμε την ομαλή και «χωρίς κραδασμούς» μετάβαση στο νέο μοντέλο της 

ενιαίας λειτουργίας των τριών πρώην Δήμων, που συνενώθηκαν για να αποτελέσουν τον «Καλλικρατικό» 

Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αφού πραγματοποιήθηκε σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, μέσα σε ασφυκτικά περιθώρια προσαρμογής στα νέα δεδομένα, στη σκιά μιας 

πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης. Γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια μας. 

 

Όμως τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του Δήμου μας, αλλά και όλης της Αυτοδιοίκησης, βάζει 

η στάση της Πολιτείας. Η οποία μειώνει διαρκώς την κρατική χρηματοδότηση, την στιγμή που μας έχει 

φορτώσει με νέες αρμοδιότητες. Δεν μας αποδίδει θεσμοθετημένους από την ίδια πόρους. Ενώ μας αφαιρεί 

με τρόπο αυθαίρετο, αν όχι παράνομο, χρήματα που ανήκουν στις τοπικές μας κοινωνίες. Όπως είναι οι πόροι 

του «Πράσινου Ταμείου». Η Πολιτεία οδηγεί σε μαρασμό την Αυτοδιοίκηση κι αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, η 

κατάσταση δεν θα μπορεί να αντιστραφεί. 

 

Η «Συμμαχία Πολιτών» είναι μια πολυσυλλεκτική δημοτική παράταξη , που στόχο έχει να προστατέψει τη 

φυσιογνωμία του προαστίου μας, κι όχι τη νομή της τοπικής εξουσίας. Δεν φιλοδοξούμε να είμαστε απλοί 

διαχειριστές των τοπικών ζητημάτων, στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη. Για 

να πετύχουμε το στόχο αυτό, σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, χρειάζεται πρώτα και πάνω από όλα 

ενότητα και συνεργασία όλων των δημιουργικών δυνάμεων του προαστίου μας. Πάνω από κόμματα και 

παρατάξεις. 

 

Η νέα χρονιά που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όχι μόνον για το Δήμο μας, αλλά για τον ίδιο το θεσμό 

της Αυτοδιοίκησης. Θα χρειαστεί να δώσουμε δύσκολους αγώνες, αφενός για να διαφυλάξουμε το κύρος του 

θεσμού που εκπροσωπούμε, αφετέρου για να είμαστε χρήσιμοι στους συμπολίτες μας. Σε μια περίοδο που η 

κοινωνία μας δοκιμάζει τις αντοχές της και η παρουσία του Δήμου στην καθημερινότητα των πολιτών είναι 

περισσότερο από ποτέ αναγκαία, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να υποβαθμίσει το ρόλο μας στα 

πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα. 

 

Με τη δύναμη που μας δίνουν οι αρχές και οι αξίες μας, με την ενότητα και συνεργασία όλων των δημοτικών 

παρατάξεων , με την ενεργό συμμετοχή των συμπολιτών μας στις καθημερινές δράσεις του Δήμου, είμαι 

αισιόδοξος ότι θα ανατρέψουμε τα σχέδια αυτών που θέλουν την Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες 

κομπάρσους , κι όχι πρωταγωνιστές στα δρώμενα της εποχής μας. 

 

Παντελής Ξυριδάκης 


