ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
14ης Νοεμβρίοσ 2018
Δίκαζηε ζπκπνιίηεο, γείηνλεο, θίινη, πνπ γελλεζήθακε ή επηιέμακε λα δήζνπκε
ζηελ Αγία Παξαζθεπή, γηαηί πηζηεύνπκε ζηηο δπλαηόηεηεο ηεο πόιεο καο.
Δίκαζηε δεκόηεο, πνπ δηαπηζηώλνπκε θαζεκεξηλά ηα θαθώο θείκελα ζηελ πόιε καο
θαη επηδηώθνπκε ηελ αλαβάζκηζε ηεο.
Δίκαζηε πνιίηεο, πνπ γλσξίδνπκε θαιά όηη ηίπνηα δελ ζα αιιάμεη, αλ δελ αιιάμνπκε
πξώηα εκείο.
Πξηλ από ελλέα κήλεο, ην Μάξηην ηνπ 2018, πήξακε απνθάζεηο πνπ άιιαμαλ ηα
δεδνκέλα ζηελ Αγία Παξαζθεπή.
Απνθαζίζακε λα κε ζπκβηβαζηνύκε κε ηελ πησηηθή πνξεία ηεο πόιεο καο.
Απνθαζίζακε λα πξσηνζηαηήζνπκε ζηελ πξνζπάζεηα γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα
δξώκελα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο.
Απνθαζίζακε λα αιιάμνπκε όηη δελ καο αξέζεη θαη όηη δελ καο αμίδεη.
Απνθαζίζακε ηε δεκηνπξγία ηεο Οκάδαο Δλεξγώλ Πνιηηώλ «Αιιάδνπκε».
Ζ πξνζέγγηζε καο μεθάζαξε:
Αληηιακβαλόκαζηε όηη ε δηθή καο αδηαθνξία, ε απξνζπκία λα εκπιαθνύκε ελεξγά,
επηηξέπεη λα ζπλερίδεηαη απηό πνπ δελ καο αξέζεη.
Θέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ζθέςεηο καο, λα αληαιιάμνπκε ηδέεο, λα ελώζνπκε ηηο
δπλάκεηο γηα λα δνύκε θάηη λα αιιάδεη ζηελ Αγία Παξαζθεπή.
Θέινπκε λα απνηειέζνπκε βήκα αλνηθηνύ δηαιόγνπ θαη ζπκκεηνρήο. Δπηδεηνύκε ηε
ζύλζεζε, πνπ πξνθύπηεη κέζα από ζέζεηο θαη αληηζέζεηο. Δπηδηώθνπκε ηε
ζπλαληίιεςε θαη ηε ζπκπόξεπζε κε θαζέλαλ θαη θαζεκία πνπ λνηάδεηαη γηα ηελ
πόιε καο.
Ο ζηόρνο καο ζαθήο:
Ζ αιιαγή ζηελ Αγία Παξαζθεπή.

Αιιαγή ζεκαίλεη δελ πεξηνξηδόκαζηε ζην λα δηαπηζηώλνπκε, λα δπζθνξνύκε θαη λα
δηακαξηπξόκαζηε, αιιά βγαίλνπκε κπξνζηά. Οξγαλώλνπκε θαη ζέηνπκε ξεαιηζηηθή
θαη πινπνηήζηκε αηδέληα γηα ηελ πόιε καο. Γεκηνπξγνύκε πξννπηηθή.
Αιιαγή ζεκαίλεη, μεπεξλάκε θνκκαηηθνύο θξαγκνύο, «ηακπέιεο» θαη αγθπιώζεηο
ηνπ ρζεο θαη δνπιεύνπκε καδί.
Αιιαγή ζεκαίλεη, εγθαηαιείπνπκε ηε ινγηθή ηεο δηαρείξηζεο θαη πηνζεηνύκε ηε
ινγηθή ηεο αλάπηπμεο.
Αιιαγή ζεκαίλεη, δελ δηνξζώλνπκε ην παιηό. Φέξλνπκε ην θαηλνύξην.
Όια απηά πξνζπαζήζακε θαη - ζε κεγάιν βαζκό - θάλακε πξάμε, από ην Μάξηην
κέρξη ζήκεξα.
Βγήθακε κπξνζηά. Μηιήζακε ΜΔ ηνπο ζπκπνιίηεο καο,
απνηππώζακε πξνβιήκαηα θαη – θπξίσο – πξνηείλακε ιύζεηο.

ηνπο

αθνύζακε,

Οη δξάζεηο καο γηα ηνλ αζιεηηζκό θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα, παξαθίλεζαλ ζε
ζπκκεηνρή εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο, αιιά θαη ζπιιόγνπο, θνξείο θαη
νξγαλσκέλα ζύλνια ηεο πόιεο καο. Καηαγξάςακε απόςεηο, θαηαζέζακε πξνηάζεηο,
ηηο ζπδεηήζακε ζε εξγαζηήξηα αληαιιαγήο απόςεσλ, θαηαιήμακε ζε ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο, πνπ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο καο.
Γεκηνπξγήζακε πξννπηηθή.
Ξεπεξάζακε «ηακπέιεο», θνκκαηηθέο εληάμεηο θαη αληηιήςεηο ηνπ ρζεο. Βξεζήθακε
καδί,
ζπκπνιίηεο, γείηνλεο, θίινη, πνπ λνηαδόκαζηε γηα ηελ Αγία Παξαζθεπή, θάζε κηα θαη
θάζε έλαο κε ηηο απόςεηο ηνπ, όιεο θαη όινη όκσο κε έλα θνηλό αίηεκα θαη κία θνηλή
απόθαζε: Να αιιάμνπκε ηελ πόιε καο.
Πξνζεγγίζακε θαηαζηάζεηο θαη πξνβιήκαηα, όρη κε ηελ μεπεξαζκέλε ινγηθή ηεο
δηαρείξηζεο, πνπ – έζησ θαη αλ βειηηώλεη ιεηηνπξγηθά θάπνηα πξάγκαηα – ζπληεξεί
όζα ζήκεξα ππάξρνπλ. Αιιά κε ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο. Πνπ αιιάδεη ηα
δεδνκέλα, πνπ θαηλνηνκεί, πνπ δελ δηνξζώλεη ην παιηό, αιιά θέξλεη ην θαηλνύξην.
Μέζα από ηε δξάζε καο, κέζα από ηελ πξνζπάζεηα καο, κέζα από όζα καο είπαλ νη
ζπκπνιίηεο καο, επηβεβαηώζακε ηξία πνιύ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα:

Πξώηνλ, ε Αγία Παξαζθεπή ζέιεη ηελ Αιιαγή. Θέιεη ην θαηλνύξην. Θέιεη πξννπηηθή
γηα αλάπηπμε θαη θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο.
Γεύηεξνλ, ν δξόκνο γηα ηελ Αιιαγή, πεξλά κέζα από ηηο δηθέο καο αληηιήςεηο. Από
ηε δηθή καο πξνζέγγηζε. Από ηε δηθή καο νξγαλσκέλε δξάζε.
Τξίηνλ, ε παξέκβαζε καο, δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο.
Πξέπεη λα εμειηρηεί ζην όρεκα πνπ ζα θέξεη ηελ Αιιαγή ζηελ πόιε θαη ηε δσή καο.
Αθξηβώο γη' απηό, απνθαζίζακε όηη εκείο, νη Δλεξγνί Πνιίηεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο,
έρνπκε ρξένο θαη επζύλε λα δεηήζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ησλ ζπκπνιηηώλ καο, γηα
λα θάλνπκε πξάμε ηελ Αιιαγή, κέζα από ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ καο.
Δκείο, νη Δλεξγνί Πνιίηεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, έρνπκε ρξένο θαη επζύλε λα
θάλνπκε πξάμε ην κήλπκα καο. Να γίλνπκε ε Αιιαγή πνπ δεηάκε γηα ηελ Αγία
Παξαζθεπή.
Δκείο, νη Δλεξγνί Πνιίηεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, έρνπκε ρξένο θαη επζύλε λα
ζηαζνύκε απέλαληη από ην παιηό, λα δώζνπκε ηε κάρε ησλ επόκελσλ δεκνηηθώλ
εθινγώλ, λα θεξδίζνπκε ην δηθαίσκα ζηελ ειπίδα.
Ενύκε όιεο θαη όινη ηε ζηαζεξή παξαθκή ηεο πόιεο καο, ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Χσξίο νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό, ρσξίο αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη έξγα, ρσξίο
δηάζεζε γηα ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο, ε Αγία Παξαζθεπή έρεη κείλεη πίζσ. Έρεη ράζεη
επθαηξίεο. Έρεη ράζεη ρξόληα.
Γελ αμίδεη ζε καο θαη ηελ πόιε καο ε κίδεξε δηαρείξηζε ησλ απηνλόεησλ ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο.
Γελ καο αμίδεη ε δηαηώληζε παιηώλ θαη μεπεξαζκέλσλ πξνηύπσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γήκνπ.
Γελ καο αμίδεη ε αλαπαξαγσγή ηεο κηθξνθνκκαηηθήο ινγηθήο πνπ ζέιεη ην Γήκν
πεδίν εμππεξέηεζεο ζπκθεξόλησλ θαη δεκηνπξγίαο πξνζσπηθώλ κεραληζκώλ.
Δίλαη όια απηά πνπ ζηέξεζαλ ηελ Αγία Παξαζθεπή από ζεκαληηθέο επθαηξίεο
αλάπηπμεο ηα πξνεγνύκελα νθηώ ρξόληα.

Πην πξηλ ν θ. Ενξκπάο θαη ηώξα ν θ. Σηαζόπνπινο δελ ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο
δπλαηόηεηεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπή. Γελ πίζηεςαλ ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ θαηνίθσλ
ηεο. Γελ ζέιεζαλ λα θέξνπλ ην θαηλνύξην, γηαηί – δπζηπρώο – ήηαλ θαη είλαη ην
παιηό.
Δκείο, είκαζηε ην θαηλνύξην.
Τν απνδεηθλύνπκε θάζε κέξα κε ηε δεκηνπξγία ηεο νκάδαο καο, κε ηε δξάζε καο,
κε ηελ αληίιεςε καο.
Δκείο, ζέινπκε θαη κπνξνύκε λα θέξνπκε ηελ αιιαγή. Γηαηί γλσξίδνπκε θαιά, όηη
γηα θάζε πξόβιεκα ππάξρεη ιύζε. Αξθεί λα ππάξρεη ζρέδην, πξόγξακκα, ζέιεζε θαη
απνθαζηζηηθόηεηα.
Όηαλ έξζεη ε ώξα λα παξνπζηάζνπκε ην όξακα θαη ην πξόγξακκα καο, ζα
απνδεηρηεί όηη ε Αγία Παξαζθεπή έρεη κπξνζηά ηεο κηα πνιύ ειπηδνθόξα
πξννπηηθή.
Βαζηθέο καο πξνηεξαηόηεηεο:
 Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο καο.
 Ζ δεκηνπξγία επθαηξηώλ θαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ ζε θάζε δεκόηε, ρσξίο
απνθιεηζκνύο.
 Ζ κεηεμέιημε ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζε κία «έμππλε» πόιε, πνπ παξέρεη πςεινύ
επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο.
 Ζ αιιαγή ηνπ Γήκνπ ώζηε λα θαηαζηεί όρη κόλν δεκνθξαηηθόο, αιιά θαη
ιεηηνπξγηθόο θαη απνηειεζκαηηθόο.
Γλσξίδνπκε θαιά όηη ην παιηό ζα θάλεη όηη κπνξεί γηα λα καο εκπνδίζεη.
Γλσξίδνπκε όκσο επίζεο θαιά όηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ην θαηλνύξην.
Καινύκε όιεο θαη όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα πάξνπλ ελεξγά κέξνο ζηελ
πξνζπάζεηα καο.
Να ζπλζέζνπκε απόςεηο θαη πξνηάζεηο, καθξηά από θνκκαηηθέο ηακπέιεο θαη
δηραζηηθνύο όξνπο πνπ έξρνληαη από ην παξειζόλ.
Να πξνηείλνπκε ξεαιηζηηθέο ιύζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα καο θαη λα ζπλζέζνπκε έλα
νινθιεξσκέλν ζρέδην αλάπηπμεο γηα ηελ πόιε καο.

Καινύκε όιεο θαη όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα ζπκπξάμνπλ καδί καο γηα έλα
Γήκν ιεηηνπξγηθό, κία πόιε έμππλε, κηα ηνπηθή θνηλσλία ελεξγή, κε ιόγν θαη ξόιν
ζηε δηνίθεζε ηεο πόιεο καο.
Καινύκε όιεο θαη όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα γίλνπλ πξσηαγσληζηέο ζηελ θνηλή
πξνζπάζεηα λα θέξνπκε ηελ Αιιαγή ζηελ Αγία Παξαζθεπή.

