ΜΑΡΟΥΣΙ
Νέα Εποχή

Νοιαζόμαστε!
Σχεδιάζουμε Μαζί,
το Μαρούσι της Νέας Εποχής

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ!

Η πόλη μας είναι οι γειτονιές μας,
οι χώροι που εργαζόμαστε και δημιουργούμε.
Είναι τα πάρκα, οι πλατείες, οι παιδικές χαρές
που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.

www.marousineaepoxi.gr

Είναι τα αγαπημένα μας στέκια.
Αλλά πάνω από όλα, το Μαρούσι είναι οι άνθρωποί του.
Όλοι εμείς που θέλουμε να εξασφαλίσουμε
ότι θα ζούμε σε μια πόλη όμορφη και λειτουργική,
σε ένα προάστιο φιλικό και ανθρώπινο.
Σε μια ανθρώπινη πόλη,
με τον Πολίτη Πρωταγωνιστή.

Θεόδωρος Αμπατζόγλου
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Φίλη και Φίλε Μαρουσιώτη,
το Μαρούσι είναι ο τόπος που πήγα σχολείο, που
εργάζομαι, που ζω με την οικογένεια μου. Είναι η πόλη
που έβαλα τις βάσεις να εξελιχθώ επαγγελματικά, να
αφουγκρασθώ, να νιώσω τα προβλήματα και την αγωνία
των πολιτών. Υπήρξε η αφετηρία για ό,τι πέτυχα στη ζωή
μου, ένα κράμα μνήμης, συναισθήματος και προοπτικής.
Στο Μαρούσι, οφείλω πολλά. Το αγαπώ και πιστεύω ότι
αξίζει να βοηθήσουμε όλοι, για να το οδηγήσουμε στην
πρωτοπορία του αύριο.
Το Μάιο, ανοίγει μια νέα σελίδα για την πόλη μας.
Μια «Nέα Εποχή», με τον πολίτη πρωταγωνιστή.
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. Των πολιτών,
που πιστεύω ότι θα κάνουν τη σωστή επιλογή.
Θα μας επιλέξουν για την αυτοδιοικητική μας πρόταση, την ουσιαστική ανανέωση, τη δημιουργική
σύνθεση.
Θα μας επιλέξουν για την αποτελεσματικότητά μας, τις πρωτοπόρες και καινοτόμες θέσεις μας, αλλά και
την αποφασιστικότητα να ακολουθήσουμε μια υπερκομματική πολιτική μετριοπάθειας και συνεννόησης,
για το συμφέρον της πόλης.
Μιας καινούργιας «Έξυπνης» πόλης που να μπορεί να εκφράζει και να υλοποιεί τις ανάγκες των δημοτών
της. Πόλη, περισσότερο φιλική και ανθρώπινη, που θα μας κάνει υπερήφανους.
Στο Μαρούσι δεν υπάρχει χώρος για λαϊκισμό, αδράνεια, υποκρισία.
Κοιτάζουμε Μπροστά!
Όλοι μαζί μπορούμε να αναζητήσουμε τις λύσεις, που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
Γνωρίζετε, συγκρίνετε, επιλέγετε…
Εσείς αποφασίζετε για να είστε οι πρωταγωνιστές!

Θεόδωρος Αμπατζόγλου
Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

•

Πολιτικός Επιστήμονας

•

Φαρμακοποιός

•

π. Διοικητής Ι.Κ.Α.

•

π. Διοικητής Ο.Α.Ε.Δ.

•

π. Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Είμαι παντρεμένος με την Ελένη Τριανταφύλλη κι έχουμε μια κόρη

Έχουμε 12 προτεραιότητες
1

Να είμαστε «πρωταθλητές» στην καθαριότητα και την ανακύκλωση.

2

Να ζούμε σε ένα προάστιο που θα ενισχύει και θα αναδεικνύει τον πράσινο «χαρακτήρα» του.

3

Θέλουμε το Μαρούσι πόλη οργανωμένη, λειτουργική, φωτεινή κι ασφαλή.

4

Δίνουμε προτεραιότητα στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της
προσβασιμότητας, σε κάθε γειτονιά.

5

Να αναδείξουμε το ιστορικό Εμπορικό Κέντρο της πόλης, παράλληλα με την αναβάθμιση των
γειτονιών.

6

Να αποτελεί ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός, στοιχείο της τοπικής μας ταυτότητας.

7

Να είμαστε πόλη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

8

Να προσελκύουμε νέες επενδύσεις, με πολιτικές φιλικές στην επιχειρηματικότητα,
με σεβασμό στην οικιστική φυσιογνωμία του προαστίου μας.

9

Να είμαστε πόλη της Νέας Γενιάς, προάστιο της γνώσης και της καινοτομίας.

10

Να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις δυνατότητές μας, για να δημιουργήσουμε στην πόλη
νέες θέσεις εργασίας και καλύτερα εισοδήματα, για τους συμπολίτες μας.

11

Να υλοποιήσουμε έργα και παρεμβάσεις, που θα αυξήσουν την «αξία» της πόλης και θα
κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας

12

Μαρούσι- Ψηφιακός Δήμος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

marousineaepoxi.gr

Νοιάζεσαι για το Μαρούσι;
Έλα να δώσουμε τις λύσεις. Μαζί.
Επισκέψου την ηλεκτρονική σελίδα του Συνδυασμού μας https://marousineaepoxi.gr
και ενημέρωσέ μας για τα προβλήματα ή τις ιδέες που έχεις για τη γειτονιά σου.
Γίνε ΕΣΥ Πρωταγωνιστής, στη Νέα Εποχή για το Μαρούσι.
Έλα να δώσουμε μαζί, τις λύσεις που θα κάνουν τη ζωή στην πόλη μας, καλύτερη.

