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Για μια ανθρωποκεντρική τοπική κοινωνία
Φιλικά και ανθρώπινα
Το μοντέλο ανάπτυξης που γνώρισε η πόλη μας, ως κύριο χαρακτηριστικό του
έχει τη μετατροπή του Δήμου μας σε εμπορικό και συγκοινωνιακό κόμβο και σε περιοχή
μεγάλων, αλλά ξεκομμένων από την καθημερινότητα των δημοτών, έργων. Η εμπορική
ανάπτυξη της Λ. Κηφισίας, η ύπαρξη του The Mall καθώς και η λειτουργία του
«ηλεκτρικού» (ΗΣΑΠ), της Αττικής οδού και του «προαστιακού» σε συνδυασμό με τις
αθλητικές (ολυμπιακές ή μη) εγκαταστάσεις, επιβεβαιώνουν την αλήθεια του λόγου μου.
Το προαναφερθέν πλαίσιο, πρακτικά, διασπά τον κοινωνικό και αστικό ιστό της
πόλης μας, δημιουργώντας περιοχές οι οποίες δύσκολα επικοινωνούν μεταξύ τους.
Συνάμα, οδηγούν σε κρίση μία σειρά μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών (πχ
έμποροι του ιστορικού κέντρου του Δήμου).
Πέρα από τα ορατά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα για την πόλη μας,
σε δεύτερο επίπεδο υπάρχουν και κάποια (αφανή) τα οποία μάλλον είναι σημαντικότερα,
γιατί έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα μεγάλα ή τα μικρότερα εμπορικά κέντρα, οι
συγκοινωνιακοί κόμβοι, τόσο με την ύπαρξή τους όσο με την λειτουργία και τη
λειτουργικότητά τους, επιβαρύνουν και αλλοιώνουν τον αστικό ιστό της πόλης μας. Το
Μαρούσι, από πόλη «προς κατοίκηση» μετατρέπεται σε πόλη προσφοράς υπηρεσιών. Το
πράσινο έχει μειωθεί, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει επιδεινωθεί και οι χώροι εμπέδωσης
και πραγμάτωσης της κοινωνίας (γειτονιές, πλατείες, πάρκα κλπ) είτε έχουν λιγοστέψει,
είτε έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους (μη λειτουργικός).
Από τα προαναφερθέντα, είναι αυτονόητο πως μικρή σημασία έχει το πρόσωπο
του Δημάρχου για το Δήμο Αμαρουσίου. Κυρίως η διάδοχη κατάσταση θα πρέπει να
δίνει απαντήσεις στο ΠΩΣ θα διαχειριστεί τα κοινά. Αυτός είναι ο λόγος που κατά την
προεκλογική περίοδο θα πρέπει οι δημότες να παραμερίσουν κομματικές σκοπιμότητες
και προσωπικές συμπάθειες και να επικεντρωθούν στις προτάσεις των δημοτικών
συνδυασμών.
Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες,
Οι Δημοτικές Εκλογές του 2006 είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της
πόλης μας, γιατί η πολιτική που θα εφαρμοστεί στο Δήμο μας την επόμενη τετραετία θα
έχει επιπτώσεις για πλέον των πενήντα ετών – μέση διάρκεια ζωής κτιρίων και έργων.
Από εσάς, από το χέρι σας και από την ψήφο σας εξαρτάται το αν το Μαρούσι θα
χάσει ανεπιστρεπτί το χαρακτήρα μιας πόλης – κατοικίας και αν μετατραπεί σε χώρο
καθαρά προσφοράς υπηρεσιών. Αν, με λίγα λόγια, συμφωνείτε με την εμπέδωση και την
αύξηση των συγκοινωνιακών και εμπορικών δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν ερήμην
σας και εις βάρος σας.
Εγώ, εκ προοιμίου, δηλώνω ότι το όραμά μου για το Μαρούσι στρέφεται
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας τοπικής κοινωνίας ανθρωποκεντρικής
με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, μιας κοινωνίας η οποία θα διακρίνεται από
την ποιότητα ζωής και μιας δημοτικής αρχής που θα σέβεται την καθημερινότητα
και τη γνώμη των δημοτών.

