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Απολογισμός 

 

Είναι κουραστικό για όλους μας να επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Επίσης δυσάρεστο είναι να μιλάει 

κανείς σε «ώτα μη ακουόντων». Είκοσι μήνες από τότε που η Δημοτική Αρχή ανέλαβε την ευθύνη της διοίκησης του 

Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και τίποτα ουσιαστικό δεν έχουμε δει ως τώρα… Μια ράθυμη και νωχελής Δημοτική 

Διοίκηση, είναι το χαρακτηριστικό της περιόδου. Αυτό αποτυπώνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης των 

συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Διατρέχοντας τα θέματα αυτά, απορεί κανείς γιατί χρειάζεται να 

μαζεύονται 28 άτομα για να τα συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις σε τυπικά και αυστηρά διαδικαστικά 

ζητήματα. 

 

Βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για την τήρηση των προεκλογικών υποσχέσεων. Και φυσικά γι’ αυτό δεν φταίει η 

οικονομική κρίση. Για την αντιμετώπιση των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν το νέο Δήμο δεν απαιτούνται 

χρήματα. Μόνο μελέτη, αποφάσεις και επιμονή στην εφαρμογή τους. Ας δούμε όμως ενδεικτικά για ποια θέματα 

μιλάμε. 

 

Τα θέματα του λεγόμενου «εργοτάξιου» και του κτήματος Καράμπαση στη Φιλοθέη, λιμνάζουν. Έχουν ληφθεί 

αποφάσεις που δεν υλοποιούνται. Το ίδιο και το ταχυδρομικό πρακτορείο της Φιλοθέης. Η μελέτη και εφαρμογή 

της ελεγχόμενης στάθμευσης – κυρίως στο Νέο Ψυχικό «κοιμάται». Τίποτα δεν έχει γίνει, ενώ θα μπορούσε να 

συνεισφέρει στα οικονομικά του Δήμου μας εξυπηρετώντας συγχρόνως τους δημότες. Το θέμα των εστιατορίων και 

καφέ στο Ν. Ψυχικό επίσης … εφησυχάζει, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις και την αερολογία περί εξυγίανσης. 

Έγινε προ έτους 2ετής αναστολή χορήγησης νέων αδειών με σκοπό τη μελέτη του θέματος, τον έλεγχο και την 

συμμόρφωση των υπαρχόντων καταστημάτων με όσα οι άδειές τους ορίζουν. Στον χρόνο που πέρασε τίποτα δεν 

έγινε. Περιμένουμε απλά να λήξει ο χρόνος της αναστολής και μετά όλα θα είναι όπως …. Τα βρήκαμε. 

 

Το ίδιο ισχύει για το κτήμα «Φυστικιές» (Ο.Τ. 15) του Νέου Ψυχικού, στο οποίο τίποτα δεν γίνεται. Είναι τελείως 

ερασιτεχνικός ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος το διαχειρίζεται. Για τα σχολεία του Ν. Ψυχικού επίσης δεν έγινε 

τίποτα. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αδράνεια οφείλεται στην οικονομική κρίση. Αυτή όμως η κρίση δεν 

εμπόδισε το Δήμο μας να είναι εξαιρετικά απλοχέρης για διάφορα «πολιτιστικά» και άλλα. Μόλις προ εβδομάδος 

εγκρίθηκε από το Δήμο μας η διάθεση κονδυλίου 55.000 ευρώ για τα αδέσποτα σκυλιά και γάτες!!! Ο κατάλογος 

των γενναιόδωρων χειρονομιών του Δήμου μας είναι τεράστιος και προκλητικός, στην εποχή της οικονομικής 

κρίσης. Επίσης το θέμα της Π. Αγοράς στο Ψυχικό έχει αφεθεί στην τύχη του. Καμιά πρωτοβουλία. Πλήρης ακινησία. 

Ακόμη ο ερασιτεχνικός και αναποτελεσματικός τρόπος χειρισμού του θέματος των αντικειμενικών αξιών στο 

Ψυχικό, προστίθεται στις αρνητικές διαπιστώσεις για τα «πεπραγμένα» της Δημοτικής Αρχής. Οι κάτοικοι-ιδιοκτήτες 

του Ψυχικού, σύντομα (στο επόμενο οικονομικό έτος) θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες.  

 

Ο Δήμος μας θα μπορούσε να είναι μια φωτεινή και ελπιδοφόρα εξαίρεση στο ζοφερό περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

όλοι μας. Δυστυχώς, δεν είναι. 

 

Α. Καμάρας Επικεφαλής του Συνδυασμού «Μία Οαση» 

Δημοσιεύτηκε στο Παράθυρο Σεπτέμβριος 2012 


