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Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη 
στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

του Συνδυασμού «Μαρούσι - Ανθρώπινη Πόλη» 
1-2-2017 

 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι Δήμαρχοι 

 

Αγαπητοί συνεργάτες δημοτικοί σύμβουλοι  

 

φίλοι του Συνδυασμού Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη 

 

Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες 

 

Σας ευχαριστώ  

γιατί για μια ακόμη φορά  

ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα 

της δημοτικής μας παράταξης  

και με τη σημερινή  

δυναμική σας παρουσία, 

επιβεβαιώνετε την εμπιστοσύνη  

με την οποία έχετε αγκαλιάσει την προσπάθεια  

που ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, 

 

για να ξανακάνουμε το Μαρούσι  
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μια πόλη φιλική και ανθρώπινη. 

 

Για να ξαναδώσουμε στο Μαρούσι  

τον προαστιακό του χαρακτήρα, 

 

Για να βγάλουμε το Δήμο μας  

από τα αδιέξοδα που τον είχαν οδηγήσει  

οι διοικήσεις του χθες. 

 

Για να δώσουμε στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης  

το κύρος που της αξίζει  

παρά το γεγονός ότι η Κεντρική Εξουσία συστηματικά 

υπονομεύει με τις πράξεις και τις παραλείψεις της,  

το κύρος αυτό. 

 

Φίλες και φίλοι 

 

Η σημερινή μας εκδήλωση όπως είδατε,  

ξεκίνησε με την προβολή ενός ολιγόλεπτου βίντεο ,  

μέσα από το οποίο αποτυπώνεται σε εικόνες  

η προσπάθειά μας όλα αυτά τα 10 χρόνια. 

 

Μέσα από τις εικόνες αυτές βγαίνει μια μεγάλη αλήθεια. 
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Ότι η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου, 

η δημοτική παράταξη Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη, 

αποτελείται από ανθρώπους  

που έχουν όραμα για την πόλη, 

ικανότητα το όραμα αυτό να το μετατρέπουν σε έργο, 

αλλά και τη βούληση να μην αρκούνται σε όσα πέτυχαν 

μέχρι σήμερα,  

αλλά να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις εκείνες που θα 

διασφαλίσουν και στο μέλλον  

τον προνομιακό χαρακτήρα του προαστίου μας. 

 

Όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μας το 2006,  

γνωρίζαμε καλά πως είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια 

τεράστια πρόκληση. 

 

Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο  

που είχε ουσιαστικά γίνει καθεστώς στην πόλη. 

 

Ήρθαμε σε ρήξη με πρόσωπα και καταστάσεις  

που είχαν βαθιές ρίζες στο Μαρούσι. 

 

Και από αυτή τη σύγκρουση βγήκαμε νικητές. 
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Φέραμε την ανατροπή και την αλλαγή, 

 

Και μαζί με την ανατροπή, έγινε ένα νέο ξεκίνημα, 

η αρχή για να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον  

για το Μαρούσι. 

 

Η προσπάθειά μας αγκαλιάστηκε από τη μεγάλη 

πλειοψηφία των συμπολιτών μας,  

πέρα και πάνω από κόμματα. 

 

Δημιουργήσαμε μια ισχυρή  

κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, 

που έδωσε στο συνδυασμό μας την καθαρή εντολή  

να υπάρξει επιτέλους στην πόλη  

Δημοτική Αλλαγή. 

 

Αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. 

 

Αλλαγή που θα στηριζόταν σε αρχές και αξίες. 

Σε ήθος αλλά και αποτελεσματικότητα. 

Σε νέες ιδέες και πρόσωπα, 

Σε σχέδιο και πρόγραμμα  

για να δοθούν λύσεις  σε προβλήματα και αδιέξοδα  
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που είχε δημιουργήσει η μέχρι τότε διακυβέρνηση της 

πόλης. 

 

Το 2006 η παράταξη μας έδωσε το φιλί της ζωής στο Δήμο 

και την πόλη. 

 

Χάρη στη δική μας προσπάθεια και παρέμβαση, 

αποτράπηκε η χρεοκοπία του Δήμου Αμαρουσίου,  

ο οποίος ήταν βυθισμένος στα χρέη και την ανυποληψία. 

 

Η δημοτική αλλαγή του 2016 σηματοδότησε την ελπίδα 

για να έρθουν στο Μαρούσι καλύτερες μέρες. 

 

Έγινε η αρχή για να μπει σε τάξη ο Δήμος  

Και σε  τροχιά μόνιμης οικονομικής εξυγίανσης. 

 

Ξεκίνησε δειλά δειλά η προσπάθεια να ξεκινήσει η 

εκτέλεση κάποιων έργων,  

που θα άλλαζαν σταδιακά την όψη όλων των γειτονιών 

μας. 

 

Το κυριότερο όμως είναι ότι το Μαρούσι απέκτησε  

μια νέα Δημοτική Αρχή  
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που άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία της  

στα κέντρα λήψης των αποφάσεων  

και να διεκδικεί επιτέλους αυτά που η πόλη μας 

δικαιούνταν. 

 

Φίλες και φίλοι. 

 

Αναλάβαμε τις τύχες της πόλης στην πιο δύσκολη 

περίοδο, 

έναν μόλις χρόνο πριν η χώρα μπει στη δίνη της 

μεγαλύτερης κρίσης που γνώρισε μεταπολεμικά. 

 

Είμαστε η Διοίκηση που κλήθηκε να διοικήσει το Δήμο όχι 

στην περίοδο της επίπλαστης ευμάρειας και των παχιών 

αγελάδων,  

αλλά στην πιο δύσκολη περίοδο που πέρασε κι 

εξακολουθεί να περνά η Πατρίδα και η κοινωνία μας. 

 

Το διάστημα 2007 -2017 είναι η πιο ταραγμένη ίσως 

περίοδος που γνώρισε μεταπολιτευτικά η χώρα. 

 

Μια περίοδος πολιτικής παρακμής  

κι απαξίωσης του πολιτικού προσωπικού της χώρας. 
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Μια περίοδος έντονης πολιτικής ρευστότητας, 

 

Αφού κληθήκαμε ως Διοίκηση να συνεργαστούμε με έξι 

διαφορετικές κυβερνήσεις , 

 

πέντε διαφορετικούς πρωθυπουργούς 

κι ούτε θυμάμαι πόσους διαφορετικούς Υπουργούς 

Εσωτερικών.  

 

Διοικούμε την πόλη σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται 

όχι απλά από την οικονομική κρίση,  

αλλά από μια κρίση θεσμών κι αξιών,  

γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το εγχείρημα της 

τοπικής διακυβέρνησης. 

 

Καλούμαστε να στηρίξουμε με το έργο και τις δράσεις μας 

μια κοινωνία που είδε να ανατρέπεται η ζωή και τα 

όνειρά της , 

Και την χαρακτηρίζει η οργή, η απογοήτευση και η 

έλλειψη προσδοκίας. 

 

Σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον,  
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Είχαμε την ατυχία να είμαστε επιπλέον και η Διοίκηση 

που κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά σε έναν 

Δήμο υπό κατάρρευση και σε μια περίοδο που η κρατική 

χρηματοδότηση στην Αυτοδιοίκηση μειώθηκε ως και 65%. 

 

Παρόλα αυτά δεν το βάλαμε κάτω. 

 

Πιστέψαμε στις δυνάμεις μας. 

Εμπιστευτήκαμε το σχέδιο μας. 

Δημιουργήσαμε ισχυρές συμμαχίες τόσο μέσα στην πόλη, 

όσο και ευρύτερα. 

Δώσαμε ξανά ελπίδα στους συμπολίτες μας  

και τους κάναμε να πιστέψουν σε μας. 

 

Γι αυτό και σήμερα,  

10 χρόνια μετά,  

μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε η δημοτική 

παράταξη  

που πέτυχε να εκλεγεί σε τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές 

αναμετρήσεις, 

και μάλιστα με ποσοστό που αυξανόταν εκλογή με 

εκλογή. 
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Είμαστε η δημοτική παράταξη που δεν είχε τη 

φυσιολογική  φθορά εξαιτίας της παραμονής της στην 

εξουσία του Δήμου,  

αλλά αντίθετα μεγάλωνε διαρκώς η αποδοχή της από την 

τοπική κοινωνία. 

 

Γι αυτήν την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε,  

θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω από 

καρδιάς. 

 

Αυτή η εμπιστοσύνη είναι για μας η ισχυρότερη 

παρακαταθήκη όχι μόνο για όσα πετύχαμε,  

αλλά και για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε τα επόμενα 

χρόνια. 

 

Αυτή η εμπιστοσύνη και η πλατιά στήριξη που 

απολαμβάνουμε  

μας δίνει τη δύναμη να είμαστε ακόμη πιο 

διεκδικητικοί.  

Ακόμη πιο οραματικοί,  

Ακόμη πιο αποτελεσματικοί. 
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Φίλες και φίλοι 

 

Αναλάβαμε όπως σας ανέφερα παραπάνω  τις τύχες της 

πόλης σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. 

Από τον Ιανουάριο του 2007,  

πέσαμε στα βαθιά. 

 

Παραλάβαμε τον πιο χρεωμένο Δήμο της χώρας,  

με χρέη, δάνεια και απλήρωτες υποχρεώσεις,  

που ξεπερνούσαν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει ότι στα δικά μας χέρια  

θα κατέρρεε ο Δήμος. 

 

Όμως τους διαψεύσαμε. 

Δουλέψαμε με σχέδιο,  

νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας,  

διεκδικήσαμε αποτελεσματικά πόρους για έργα, 

ανα-διαπραγματευτήκαμε τις υποχρεώσεις μας, 

πετύχαμε επωφελείς για τα συμφέροντα του Δήμου μας 

συμφωνίες. 
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Κυρίες και κύριοι. 

 

Στα δύσκολα μείναμε όρθιοι. 

 

Ως Διοίκηση πετύχαμε στην πιο δύσκολη περίοδο για τη 

χώρα και την κοινωνία μας ,  

να κρατήσουμε το Δήμο όρθιο. 

 

Να μειώσουμε τα βάρη και τις επιβαρύνσεις των δημοτών 

μας. 

 

Να ενισχύσουμε τις υποδομές της πόλης, 

χωρίς να επιβαρύνουμε τους πολίτες. 

 

Να αναβαθμίσουμε και να εμπλουτίσουμε τις κοινωνικές 

δομές και υπηρεσίες μας. 

 

Να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται 

από την κρίση. 

 

Να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και ελλείψεις που 

ταλαιπωρούσαν γειτονιές του προαστίου μας εδώ και 

δεκαετίες. 
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Να προσφέρουμε πολλές και ποιοτικές δημοτικές 

υπηρεσίες στους κατοίκους 

 

Να καταστήσουμε τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό 

αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης. 

 

Να αναδείξουμε την προστασία του Περιβάλλοντος σε 

πρώτη προτεραιότητα. 

 

Να σχεδιάσουμε έργα και παρεμβάσεις που υπηρετούν το 

στόχο μας να αποκαταστήσουμε τον προαστιακό 

χαρακτήρα της πόλης μας. 

 

Να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όσων ζουν ή 

εργάζονται στο Μαρούσι. 

 

Να αυξήσουμε μέσα από τις στοχευμένες παρεμβάσεις μας 

την αξία της περιουσίας των συμπολιτών μας 

 

Και το κυριότερο,  

να έχουμε προετοιμάσει το σχέδιο για το Μαρούσι της 

επόμενης περιόδου,  
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το σχέδιο μας για το Μαρούσι του 2020,  

το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά μέσα στον 

Μάρτιο στους φορείς και τους πολίτες της πόλης,  

σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσουμε γι αυτό το 

σκοπό. 

 

Θέλω να στείλω ένα πολύ καθαρό μήνυμα σε αυτούς 

που βιάζονται να πάρουν τη θέση μας και φιλοδοξούν 

να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη. 

 

Θέλω να τους πω ότι δεν αρκεί να θέλουν να γίνουν 

Δήμαρχοι. 

Πρέπει και να μπορούν. 

Πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν σχέδιο για την πόλη 

και το κυριότερο,  

ότι έχουν τη ομάδα καλύτερη από τη δική μας. 

 

Η παράταξη Μαρούσι ανθρώπινη πόλη έχει και σχέδιο 

αλλά και την καλύτερη ομάδα. 

 

Γι αυτό είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας στήριξη κι 

εμπιστοσύνη ,  

θα βρισκόμαστε ως παράταξη πολλά ακόμη χρόνια στο 

τιμόνι του Δήμου. 
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Φίλες και φίλοι. 

 

Στο διάστημα αυτό των δέκα χρόνων, έγινε σημαντικό 

έργο. 

Και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο το έργο αυτό,  

αν δεν υπήρχαν στην πόλη οι δυνάμεις της 

οπισθοδρόμησης, της μιζέριας και της άρνησης. 

 

Οι πολιτικοί εκφραστές ξεπερασμένων αντιλήψεων  

που μοναδική τους φιλοδοξία ήταν να μας βάζουν 

εμπόδια  

και να καθυστερούν με κάθε τρόπο τα έργα που 

προωθούσαμε. 

 

Πότε με ψέματα και συκοφαντίες 

και πότε με πολύχρονες δικαστικές προσφυγές, 

επιχειρούσαν να σταματήσουν την πρόοδο της πόλης. 

 

Έβαζαν πάντα το μικροπολιτικό τους συμφέρον πάνω 

από το συμφέρον του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. 

 

Όμως δεν κατάφεραν τίποτα. 

Η αλήθεια νικούσε πάντα. 
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Το φως πάντα κυριαρχεί. 

 

Είπαν κι εξακολουθούν να λένε πολλά ψέματα. 

 

Ισχυρίστηκαν ότι  η οικονομική διαχείριση της 

Διοίκησης Πατούλη υποθήκευσε το μέλλον του Δήμου. 

Πρέπει όμως να ξέρετε πως η αλήθεια είναι ότι : 

1. Η Διοίκηση Πατούλη παρέλαβε το 2007 έναν Δήμο 

με χρέη που ξεπερνούσαν τα 350.000.000 ευρώ. 

2. Το διάστημα που μεσολάβησε από το 2007 μέχρι 

σήμερα καταφέραμε  να αποπληρώσουμε οφειλές 

προς τρίτους που ξεπερνούν τα 100.000.000.  

3. Σήμερα ο πίνακας οφειλών του Δήμου προς 

προμηθευτές και τρίτους είναι σχεδόν μηδενικός και 

σε κάθε περίπτωση , τα χρήματα που υπάρχουν στο 

ταμείο μας υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας.  

4. Ένας Δήμος υποθηκευμένος , όπως ισχυρίζονται οι 

αντίπαλοί μας, δεν μπορεί να έχει ταμειακό 

πλεόνασμα, όπως έχουμε εμείς σήμερα. 

5. τους λέμε ότι η δική μας Διοίκηση είναι αυτή που 

κατά το παρελθόν πέτυχε να αναδιαπραγματευτεί 

δάνεια που είχαν συναφθεί με διάφορες τράπεζες και 
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να κουρέψει τόκους που ξεπερνούσαν τα 5.000.000 

ευρώ. 

6. τους υπενθυμίζουμε ότι η δική μας Διοίκηση πέτυχε 

να ψηφισθούν νόμοι το 2015 που μας επέτρεψαν να 

διαγράψουμε  πρόστιμα και προσαυξήσεις προς 

ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, το ύψος των οποίων 

ξεπερνούσε τα 50.000.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα 

επιβάρυναν τις μελλοντικές γενιές, όμως η δική μας 

διαπραγμάτευση απάλλαξε την πόλη και τους 

πολίτες από το βάρος αυτό.  

7. Η δική μας Διοίκηση είναι αυτή που σχεδίασε και 

υλοποίηση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής 

και λειτουργικής εξυγίανσης του Δήμου, μειώνοντας 

τον αριθμό των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών 

Επιχειρήσεων και  εξορθολογίζοντας τις δαπάνες και 

το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, 

χωρίς καμία «έκπτωση» στην ποιότητα των 

υπηρεσιών.  

8. Η δική μας Διοίκηση είναι αυτή που  πέτυχε ύστερα 

από σκληρή διαπραγμάτευση να ψηφισθεί ο νόμος 

4445/2016 που έχει ευεργετικές διατάξεις για δεκάδες 

Δήμους με δανειακές συμβάσεις. Οι διατάξεις αυτές 

αφορούν τη δυνατότητα των Δήμων να 
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αναχρηματοδοτήσουν τα δάνεια τους με χαμηλότερο 

επιτόκιο και με επιμήκυνση της περιόδου 

αποπληρωμής. Αυτή είναι η στρατηγική διαχείρισης 

του χρέους που επέλεξε η δική μας Διοίκηση. 

Επαναδιαπραγμάτευση με μείωση επιτοκίου και 

αύξηση του χρονικού ορίζοντα αποπληρωμής. Είναι 

η ίδια στρατηγική που έχει επιλέξει και η σημερινή 

κυβέρνηση, για τη διαχείριση του χρέους της χώρας, 

χωρίς όμως μέχρι σήμερα να το έχει πετύχει. Αυτή η 

στρατηγική όχι μόνο δεν υποθηκεύει το μέλλον της 

πόλης, αλλά αντίθετα  διασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία του Δήμου μας προς όφελος της τοπικής 

μας κοινωνίας; 

9. Η δική μας Διοίκηση τέλος είναι αυτή που κλήθηκε 

να λειτουργήσει το Δήμο σε μια περίοδο που η χώρα 

γνώρισε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της 

σύγχρονης ιστορίας της,  αλλά παρόλα αυτά, όχι 

μόνον δεν καταργήσαμε καμία δημοτική υπηρεσία, 

αλλά αντίθετα δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό 

δίκτυο κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, για να 

στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που μας είχαν 

ανάγκη. Ξέρετε πολλούς χρεοκοπημένους Δήμους με 
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το δικό μας δίκτυο κοινωνικών δομών; 

  

Ισχυρίζονται επίσης ότι η δική μας Διοίκηση δεν έχει 

παρουσιάσει σημαντικό έργο στην πόλη . 

Αλλά εσείς που ζείτε στο Μαρούσι γνωρίζετε καλύτερα 

από όλους την αλήθεια  

Και η αλήθεια είναι ότι  : 

Η δική μας Διοίκηση στα 10 χρόνια της θητείας της έχει 

εκτελέσει έργα στην πόλη , που ο προϋπολογισμός τους 

ξεπερνά τα 120.000.000 ευρώ. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων αυτών, έχει 

εκτελεστεί χωρίς να επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ οι 

πολίτες του Αμαρουσίου. Τα έργα αυτά , αποτελούν 

προίκα για την πόλη. 

Μιλάνε οι αντίπαλοι μας και ισχυρίζονται ότι κάνουμε 

έργα βιτρίνας.  

Και τους απαντώ , ποια από όλα τα έργα μας είναι «έργα 

βιτρίνας»;  

Οι δύο πεζογέφυρες;   
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Οι 5 νέοι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί στους οποίους 

φιλοξενούμε πάνω από 850 παιδιά το χρόνο; 

Η ανάπλαση του Κέντρου;  

Οι πράσινες διαδρομές σε Άγιο Θωμά, Παράδεισο, 

Πολύδροσο 

Οι εντάξεις στο σχέδιο πόλης περιοχών που περίμεναν 

χρόνια οι κάτοικοι τους για να αξιοποιήσουν την 

περιουσία τους; 

Το κλειστό Γυμναστήριο της Κοκκινιάς και οι δεκάδες 

αθλητικοί και πολιτιστικοί μας χώροι, μέσα από τους  

οποίους προσφέρουμε ποιοτικές επιλογές άθλησης και 

ψυχαγωγίας σε περισσότερους από 10.000 συμπολίτες μας 

κάθε χρόνο ;  

Είναι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που 

εκτελούνται σε διάφορες γειτονιές της πόλης;  

Είναι έργο βιτρίνας το ότι καλύφθηκε με δίκτυο 

αποχέτευσης το σύνολο της πόλης; 

Είναι έργο βιτρίνας  οι νέες σχολικές αίθουσες που 

παραδώσαμε στους μαθητές του Αμαρουσίου και αυτές 

που σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε στο μέλλον;  
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Είναι έργο βιτρίνας το μεγάλο δίκτυο κοινωνικών δομών 

που έχουμε θέσει στην υπηρεσία των συμπολιτών μας; 

Δημοτικό Πολυιατρείο, 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο,  

Κοινωνικό Φαρμακείο,  

Δημοτικό Ασθενοφόρο,  

Βοήθεια στο Σπίτι ,  

Κοινωνική Μέριμνα,  

Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής,  

Γεύματα Αγάπης,  

Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.  

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων με 

αναπηρία,  

Κέντρο Ημέρας Νόσου Αλτσχάιμερ,  

Δημοτική Ιματιοθήκη,  

Προγράμματα Καταπολέμησης της Φτώχειας,  

Διανομή Τροφίμων ,  

Συλλογή φαρμάκων,  

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας, 

Λογαριασμός Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας, 

Προγράμματα Κατάρτισης κι επιμόρφωσης ανέργων . 

 



 21

Όλα αυτά είναι δημοτικές  δομές και προγράμματα που 

μας επιτρέπουν να απλώνουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυ 

προστασίας σε αυτούς που μας χρειάζονται.   

 

Δώσαμε με πράξεις κι όχι με λόγια ουσιαστικό νόημα 

και περιεχόμενο στις έννοιες ανθρωπιά και αλληλεγγύη. 

 

Σήμερα στο Μαρούσι είμαστε περήφανοι γιατί μπορούμε 

ως Δήμος να καλύπτουμε τις ανάγκες κάθε συμπολίτη μας 

που έχει ανάγκη από ένα πιάτο ζεστό φαγητό, ένα 

φάρμακο, ένα ρούχο , μια ιατρική συμβουλή. 

 

Είμαστε περήφανοι γιατί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, 

κανένας στο Μαρούσι που έχει πραγματική ανάγκη δεν 

είναι μόνος.  

 

Αναρωτιέμαι φίλες και φίλοι 

 

Είναι έργο βιτρίνας ότι καταστήσαμε την πόλη μας 

ασφαλέστερη κι ομορφότερη ,  

αναβαθμίζοντας το δίκτυο δημοτικού φωτισμού, με νέα 

φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
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Μας κατηγορούν επίσης κυρίες και κύριοι οι αντίπαλοί 

μας  

για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματα των 

ανταποδοτικών τελών. 

Αλλά ξεχνούν να μας πουν ότι η δική μας Διοίκηση  

 είναι αυτή που μείωσε πάνω από 30% τα 

ανταποδοτικά τέλη τα τελευταία χρόνια. 

 είναι η διοίκηση που πρώτη από όλες σε όλη την 

Ελλάδα, εφάρμοσε κοινωνικά κριτήρια στην 

πληρωμή των ανταποδοτικών τελών, 

απαλλάσσοντας από την καταβολή  η μειώνοντας τα  

κατά 50% για μια σειρά από κοινωνικές ομάδες ( 

πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με 

αναπηρία, νέοι επαγγελματίες, κλπ) 

Τους ενημερώνω ότι τα χρήματα των δημοτών μας 

πιάνουν τόπο και χάρη σε αυτά , σε λίγες ημέρες θα 

παραλάβει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας 

σύγχρονο εξοπλισμό ( νέα απορριμματοφόρα, οχήματα 

διαφόρων τύπων, σάρωθρα, κλπ) , προκειμένου να 

αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η καθαριότητα του 

προαστίου μας. 
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Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για όσα έχουμε κάνει,  
Αλλά και γι αυτά που σχεδιάζουμε. 
 
Ως διοίκηση έχουμε ήδη εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο έργων και παρεμβάσεων, 
που απαντά στις μελλοντικές ανάγκες του προαστίου μας. 
Γνωρίζουμε καλά τι πρέπει να γίνει. 
 
Έχουμε σχέδιο για να αναδείξουμε το Μαρούσι σε 
Μητροπολιτικό Οικονομικό Κέντρο . 
 
Επενδύουμε πολλά στην ανάδειξη της πόλης μας σε 
Ιατρικό Τουριστικό Προορισμό 12 μήνες το χρόνο. 
 
Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις υποδομές, δημόσιες και 
ιδιωτικές που διαθέτει η πόλη μας και να δημιουργήσουμε 
δουλειές για τα παιδιά μας. 
 
Έχουμε τη γνώση,  
έχουμε την εμπειρία,  
έχουμε την ικανότητα να κάνουμε πράξη το σχέδιο αυτό, 
για να πάμε το Μαρούσι ακόμη πιο μπροστά.  
 
Κυρίες και κύριοι. 
 
Όλα όσα έγιναν στο Μαρούσι τα προηγούμενα χρόνια,  
μας επέτρεψαν να διεκδικήσουμε με αξιώσεις  
έναν αναβαθμισμένο ρόλο στα κεντρικά όργανα της 
Αυτοδιοίκησης. 
 
Το 2014 ήταν χρονιά που ως Δήμαρχος Αμαρουσίου 
τέθηκα επικεφαλής μιας αυτοδιοικητικής συμμαχίας ,  
του Κινήματος που ονομάσαμε  
Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση,  
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με στόχο να καταστεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος 
ουσιαστικός μοχλός  
για τη θεσμική και οικονομική αναβάθμιση  
της Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού. 
 
Η μάχη αυτή κερδήθηκε και πλέον διεκδικούμε για την 
Αυτοδιοίκηση,  
για τις πόλεις μας,  
για τις ζωές μας,  
να έχουμε ουσιαστικό ρόλο και λόγο για όσα μας 
αφορούν. 
 
Διεκδικούμε με το Μαρούσι μπροστά, 
ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της χώρας  μέσα από την 
αλλαγή του Καλλικράτη 
με ένα Κράτος μικρότερο σε μέγεθος, 
με επιτελικό ρόλο  
και με τους Δήμους ισχυρότερους θεσμικά και οικονομικά,  
με καθοριστικές κι ουσιαστικές αρμοδιότητες , 
λειτουργικά αυτόνομους, 
ώστε να αποτελούν μοχλούς της τοπικής ανάπτυξης κι 
απασχόλησης. 
Διεκδικούμε να έχουμε ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια 
για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας,  
Θέτοντας ως προτεραιότητα να κρατήσουμε στη χώρα 
τους νέους μας. 
Δεν μπορεί αυτή η χώρα να αναγεννηθεί, διώχνοντας 
μακριά τα καλύτερα μυαλά της,  
τους νέους επιστήμονες της.  
Καμία χώρα δεν έχει μέλλον, χωρίς τους νέους της. 
 
Φίλες και φίλοι 
 
Το Μαρούσι πρωταγωνιστεί  
Δεν ξεχνώ όμως ούτε στιγμή  
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ότι τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί,  
αν δεν υπήρχε μεταξύ μας αυτή η ισχυρή σχέση 
εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. 
 
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας  
στηριζόμενοι πρώτα και πάνω από όλα στην ενότητα 
όλων των υγιών δυνάμεων του Αμαρουσίου,  
πάνω από κόμματα και παρατάξεις. 
 
Πετύχαμε πολλά. 
Θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα  
αν παραμείνει η πόλη μια γροθιά. 
 
Με τη δική σας στήριξη,  
με τη δική σας εμπιστοσύνη,  
είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε να υλοποιήσουμε τα 
σχέδια μας  
 
Μας δίνει η παρουσία σας δύναμη και αυτοπεποίθηση.   
 
Μετά από 10 χρόνια δημιουργικής πορείας στο τιμόνι 
του Δήμου Αμαρουσίου  
και κόντρα στη μιζέρια της εποχής,  
εγώ είμαι αισιόδοξος για το μέλλον μας. 
 
Σας καλώ να συνεχίσουμε το όμορφο ταξίδι μας. 
Όλοι μαζί,  
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη  
Να Πάμε το Μαρούσι μπροστά. 
Να Πάμε την Αυτοδιοίκηση Μπροστά. 
Να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή. 
 
Σας ευχαριστώ. 
  


