
Προς: Αξιότιµο κ.Πατούλη 
∆ήµαρχο Αµαρουσίου 

 
Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, 
 
Είµαι κάτοχος από το 1966 αγροτεµαχίου εκτός σχεδίου πόλεως στην υπό ένταξη 
περιοχή Νότιος ή Κάτω Σωρός – Μαρµαράδικα. 
Την 19.01.2012 παρευρέθην στην σύσκεψη στη σύσκεψη του ανοιχτού για το κοινό 
∆.Σ. , όπου η πρόεδρος του Συλλόγου µας κα. Τρύφωνος Ελίζα σας εξέθεσε το 
σοβαρό πρόβληµά µας και κατέθεσε επιστολή – αναφορά, όπως της εζητήθη. 
Μέχρι τώρα, σχεδόν πενήντα (50) χρόνια! Γνωρίζαµε ότι οι λόγοι της µη ένταξής 
µας οφείλονταν: 
 
1) Στην κατασκευή της Αττικής Οδού 
2) Γραφειοκρατία 
3) Μελέτες υποβληθείσες, επιστραφείσες στο  Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
4) Λάθη και παραλήψεις  
5) Ολιγωρία των αρµοδίων  
6) Ενστάσεις θιγοµένων κλπ. 
 

Όλα τα πιο πάνω έφεραν τόσες καθυστερήσεις και επιτέλους µετά από πολύ αγώνα 
ήλθε επιτέλους και η σειρά µας…όµως στην σύσκεψη της 19.01.2012 
πληροφορούµεθα ότι ενώ το σχέδιο ένταξής µας θα συζητείτο στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας στις 18.01.2012 ότι δεν προχώρησε διότι υπήρξε ένσταση από τον κ. 
Κλαπάκη µέλος του ∆.Σ. 
 
Εύλογο, λοιπόν, ερώτηµα πως είναι δυνατόν µέλος εκλεγµένο ∆.Σ να µην κατανοεί 
ότι µε όλα αυτά που λέει και πράττει αντί να βοηθήσει όπως ισχυρίζεται, τους 
συµπολίτες του, εµποδίζει τη δυνατότητά µας να αξιοποιήσουµε την περιουσία µας. 
Έµαθα δε µε έκπληξη ότι ο κ. Κλαπάκης: 
 
1) Έκανε προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
2) Ο εν λόγω κύριος είναι µέλος σε 2- 3 Συλλόγους της περιοχής (και έτσι 

παρεµβαίνει συνεχώς) 
3) Ότι έχει κάνει στο ∆ήµο 100 περίπου µηνύσεις! 
4) Ότι η οικογένειά του έχει αυθαίρετα κτίσµατα στο Μαρούσι 

 
Με έκπληξη, λοιπόν, άκουσα τον κ. Κλαπάκη (τον οποίο ούτε κατ’ όψιν δεν 
γνώριζα) διότι µέχρι να µπορέσω να χτίσω στο Μαρούσι, µένω µε τους γονείς µου, 
να λέει ψυχρά και αδιάφορα – περιφρονητικά θα έλεγα, ότι εµείς οι 
παρευρισκόµενοι ιδιοκτήτες, κάτοχοι οικοπέδων και σπιτιών εκτός Σχεδίου Πόλεως 
ότι βρισκόµαστε εκεί γιατί...µας κουβαλήσατε εσείς!!!!!!!! 
 
Στους δύσκολους σηµερινούς καιρούς είναι απαράδεκτο να έχουµε περιουσία και να 
µην µπορούµε να την αξιοποιήσουµε…όπως ξέρετε πολλοί, οι κάτοικοι εκεί: 
 
1) Μένουν σε σπίτια - παραπήγµατα 
2) Έχουν άνεργα παιδιά 
3) Θέλουν να παντρέψουν, σπουδάσουν τα παιδιά τους. 
4) Άλλοι είναι ηλικιωµένοι και άρρωστοι 

 
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ 
 
Είναι ΝΤΡΟΠΗ 20λεπτά, από το κέντρο της πρωτεύουσας να υπάρχουν µέσα σε αυτή 
την υπέροχη περιοχή το Μαρούσι, περιοχές εκτός σχεδίου πόλης! 
 
Επειδή µας υποσχεθήκατε και προσωπικά, ότι θα µας βοηθήσετε για τον ΑΠΟΛΥΤΑ 



∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ. 
 
Σας παρακαλούµε ΘΕΡΜΑ µε το κύρος και την εξουσία που απορρέει από τη θέση 
σας και την ανθρωπιά και δηµοκρατική ευαισθησία σας να παρέµβετε δυναµικά 
ενάντια σε αυτή την τακτική των µηνύσεων!!! 
 
Ο σκοπός τους τελικά έχει ως αποτέλεσµα την περιθωριοποίηση κάποιων περιοχών 
και τελικά την εγκατάλειψή τους και την προσωπική καταστροφή µας!! 
 
Σας ευχαριστώ πολύ 
Μαρία Πέτρου 
∆ελφών 11 Γλυφάδα 
 


