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Η χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό ραγδαία ανάπτυξη που έλαβε χώρα στο Μαρούσι τα
τελευταία χρόνια, και που αφορά το χαρακτήρα του ως προάστειο τόσο κατοικίας, όσο και
επαγγελματικής δραστηριότητας, και τελικά η ανάμιξη των δύο αυτών χρήσεων με τρόπο που
κάνει δυσδιάκριτη την οριοθέτησή τους, του προσδίδει μια ιδιαιτερότητα, της οποίας η
διαχείριση προβάλλει σαν πρόκληση στο καθένα από εμάς που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και
χτίζουμε το μέλλον μας σε αυτή την πόλη.
Πράγματι, η κομβική θέση του Μαρουσιού στο σταυροδρόμι δύο από τις σημαντικότερες
οδικές, και όχι μόνο, αρτηρίες, η τεράστια οικοδομική άνθηση, που προκάλεσε αυτόματα αύξηση
του αριθμού κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών, αλλά και της οικονομικής αξίας της γης, η
έλλειψη υποδομών σε κέντρο και περιφέρεια, η ελαχιστοποίηση των ελεύθερων χώρων και των
χώρων πρασίνου, η χωρίς σχεδιασμό δημιουργία του υπερτοπικού κέντρου, η εμπειρία των
Ολυμπιακών Αγώνων, έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής στη πόλη.
Ενδεικτικά αναφερομένα τα παραπάνω, δηλώνουν ότι απαιτείται η υϊοθέτηση μιας
συνολικής προσέγγισης του προβλήματος, εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ισόρροπη διαβίωση
για εμάς και βιωσιμότητα της πόλης για τις επόμενες γενεές.
Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να προκύπτει από μια σύγχρονη, συγκροτημένη,
επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοινωνικά ευαίσθητη πρόταση για την ποιοτική αναβάθμιση των
όρων διαβίωσης στο Μαρούσι, με αναφορά στη διαμόρφωση μιας δημοτικής περιβαλλοντικής
πολιτικής με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Η πρόταση αυτή πρέπει να γίνει πυξίδα στη πορεία απονομής διοίκησης από τη νέα
δημοτική αρχή. Για τη διαμόρφωσή της απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός με στόχο τη
συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων, η οποία θα προκύπτει μέσα από ένα δημόσιο διάλογο,
με άλλα λόγια την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Βάσει των παραπάνω, η ευαισθησία μου για μια νέα δημοτική αυτοδιοίκηση δεν
εξαντλείται στο επίπεδο του προγραμματικού λόγου, αλλά ενισχύεται από συγκεκριμένες
προτάσεις πολιτικής με άξονα τη πρόοδο, τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή, την κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη, που θα αποτελέσουν τους όρους ενός αδιάρρηκτου Δημοτικού
Συμβολαίου. Πέρα από τα όσα έχω ήδη καταθέσει στην επεξεργασία του διαβουλευτικού
ερωτηματολογίου, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την υλοποίηση κάποιων καινοτόμων ιδεών, όπως:
-

τη θεσμοθέτηση των Συνελεύσεων Πολιτών, για την ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων από τους δημότες,

-

την ίδρυση ενός Ταμείου Δημοτικής Αλληλεγγύης, για την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής στον Δήμο με αναφορά στις ασθενέστερες ομάδες,

-

την απονομή Δημοτικών Υποτροφιών στα οικονομικά ευπαθή μέλη της
μαθητικής και φοιτητικής μας κοινότητας,

-

την πρόσβαση των δημοτών σε προγράμματα δια βίου μάθησης και
κοινωνίας της πληροφορίας,

-

τη συμβολή της Δημοτικής Ραδιοφωνίας στην ενημέρωση των δημοτών σε
ζητήματα απασχόλησης,

-

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με άξονες αιχμής το περιβάλλον και τη βιώσιμη
ανάπτυξη,

-

τη διοργάνωση της «Γιορτής των Πολιτισμών» για μια δημιουργική
συμβίωση στο Μαρούσι.

