Το Μαρούσι της Νέας Εποχής
με πρωταγωνιστή τον Πολίτη
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ *

Στις 26 Μαΐου πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Πήραμε ένα σημαντικό
προβάδισμα, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε το μέλλον, με αισιοδοξία κι
αυτοπεποίθηση.
Kάναμε το πρώτο σημαντικό βήμα, για να επικρατήσουν στο Δήμο
Αμαρουσίου, οι δυνάμεις που εκπροσωπούν τη συνέπεια, την υπευθυνότητα,
την αποτελεσματικότητα.
Όμως αυτή η νίκη, δεν αρκεί γιατί έχουμε να δώσουμε μια ακόμη
μεγάλη μάχη , για να κερδίσουμε οριστικά, το μέλλον που μας αξίζει.
Όραμά μου και του συνδυασμού μου, είναι να σχεδιάσουμε και να
υλοποιήσουμε μαζί το Μαρούσι της Νέας Εποχής με πρωταγωνιστή τον πολίτη.
Έχουμε ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Θέλουμε ένα Μαρούσι που να είναι
«πρωταθλητής» στην καθαριότητα και την ανακύκλωση.
Ένα Μαρούσι οργανωμένη, λειτουργική, φωτεινή και ασφαλή πόλη. Πρωταρχικός στόχος είναι η
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, των κυκλοφοριακών συνθηκών και της προσβασιμότητας σε
κάθε γειτονιά.
Θα υλοποιήσω ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων πεζοδρομίων , σε όλο το Μαρούσι.
Γιατί δεν δέχομαι σήμερα στην πόλη μας να μην μπορούν να κινούνται τα άτομα με αναπηρία. Είναι
ντροπή να μην μπορεί η μητέρα να μετακινηθεί με το καρότσι του μωρού της .
Επίσης, θα δώσω προτεραιότητα , σε έναν τομέα που τον γνωρίζω καλά, αφού υπήρξα Διοικητής
στον ΟΑΕΔ. Είναι ο τομέας της απασχόλησης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δώσουμε τη δυνατότητα
στα παιδιά του Αμαρουσίου, αλλά και στους μεγαλύτερους σε ηλικία, να βρίσκουν δουλειά στον τόπο
τους.
Τρίτη προτεραιότητα μου, είναι να δημιουργήσω , αξιοποιώντας τις ικανότητες του πολύ έμπειρου
προσωπικού του Δήμου μας, αλλά και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Γραμμής Δημότη και του
πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 15321, συνεργεία «άμεσης επέμβασης». Για να μπορούμε άμεσα να
αποκαθιστούμε την κανονικότητα της πόλης, όπου κι όποτε χρειάζεται. Το Μαρούσι της Νέας Εποχής
πρέπει να γίνει η πόλη της νέας γενιάς, το προάστιο της γνώσης και της καινοτομίας. Για την υλοποίηση
αυτού του στόχου θα αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις δυνατότητές μας για να δημιουργήσουμε στην
πόλη νέες θέσεις εργασίας και καλύτερα εισοδήματα για τους συμπολίτες μας.
Επίσης, δίνω ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση κι αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού , σε
κάθε δρόμο , κάθε γειτονιά. Θέλω να αναδείξουμε την ομορφιά κάθε γωνίας του προαστίου μας και να
κάνουμε τους συμπολίτες μας να αισθάνονται ασφαλείς. Ταυτόχρονα, θα εγκαταστήσουμε φωτιστικά
σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να συμβάλλουμε στη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος της πόλης.
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Πέραν αυτών, στοχεύουμε επίσης, να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, με πολιτικές φιλικές στην
επιχειρηματικότητα και με σεβασμό στην οικιστική φυσιογνωμία του προαστίου μας.
Επιπλέον, θα υλοποιήσουμε έργα παρεμβάσεις που θα αυξήσουν την «αξία» της πόλης και θα
κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας.
Τέλος, το Μαρούσι της νέας εποχής θα γίνει Ψηφιακός Δήμος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
δημοτών.
Στόχος μας να εκλέξουμε μια Νέα Δημοτική Αρχή που θα μπορεί να συνεργαστεί προς όφελος της
πόλης, με την επόμενη Κυβέρνηση και την επόμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ώστε να
διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε πόρους και έργα, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μας.
Εμείς πιστεύουμε στη συνεργασία και τη συναίνεση. Γιατί μπορούμε να εγγυηθούμε την ενότητα
όλων των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης μας, πάνω από κόμματα και παρατάξεις, στη βάση
προγραμματικών συγκλίσεων.
Για τη δημοτική μας παράταξη η πρόκληση είναι να είμαστε χρήσιμοι στην πόλη και τους δημότες,
όχι απλά να κερδίσουμε τις εκλογές. Με μια νέα δημοτική ηγεσία και μια δυνατή ομάδα που διαθέτει
όραμα, γνώση, εμπειρία. Που στοχεύει στο αποτέλεσμα και στηρίζεται στη συνεργασία και στην ενεργό
συμμετοχή των πολιτών.
Έχουμε τη γνώση και τη δύναμη, να κάνουμε πράξη το σχέδιο μας, για να είναι η επόμενη
τετραετία, περίοδος έργου και δημιουργίας στο Μαρούσι. Οι πολίτες του Αμαρουσίου θα μας επιλέξουν
για την αποτελεσματικότητά μας, τις πρωτοπόρες και καινοτόμες θέσεις μας, αλλά και την
αποφασιστικότητά μας να ακολουθήσουμε μια υπερκομματική πολιτική μετριοπάθειας και συνεννόησης
για το συμφέρον της πόλης. Στο Μαρούσι της Νέας εποχής δεν υπάρχει χώρος για λαϊκισμό, αδράνεια,
υποκρισία.
Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μαζί μπορούμε να αναζητήσουμε τις λύσεις που θα κάνουν τη ζωή μας
καλύτερη με τον πολίτη πρωταγωνιστή. Έχουμε την ορμή και τη βούληση να δουλέψουμε για το Μαρούσι
και να πάμε ενωμένοι, το Μαρούσι μπροστά.

*Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου,
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