
Η γνώμη σας μετράει πολύ

Έφθασε πλέον η ώρα να αναδείξουμε τις σκέψεις, θέσεις και προτάσεις σας, προκειμένου
να ενώσουμε τις αρχές, τις ιδέες μας και τα οράματα μας. Ήδη μας οδηγούν οι κοινές
προσδοκίες και φιλοδοξίες, για την αναβάθμιση της περιοχής Παπάγου - Χολαργού.

  

Όλοι αισθανόμαστε το δημοτικό συμφέρον, σαν σημαντική κοινωνική αξία.

  

Σας καλούμε να βοηθήσετε όλοι μαζί και ο καθένας με τις δυνάμεις του ώστε:

  

Να διαμορφώσουν όλοι οι πολίτες ενωμένοι, ένα πιο ανθρώπινο τρόπο ζωής στον τόπο που
ζούμε.

  

Να «ανεβάσουμε» τον διάλογο με τον πολίτη.

  

Να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό των κατοίκων.

  

Να ενεργοποιήσουμε Συμπολίτες μας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη γνώση, εμπειρία ή
πρόταση, για το καλό της τοπικής κοινωνίας μας.

  

Γυναίκες, άνδρες, άνθρωποι κάθε ηλικίας και επαγγέλματος, έχουν ο καθένας μια
ξεχωριστή
θέση
στην
προσπάθεια
μας
.

  

Όλους σας χρειαζόμαστε να βοηθήσετε ενεργά.
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πλησιέστερη μορφή εξουσίας στον πολίτη, γιατί είναι η μόνη
που λειτουργεί στα στενά πλαίσια της γειτονιάς. Αυτός είναι ο κύριος κοινωνικός πυρήνας,
όπου κτυπά η καρδιά του νέου Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

  

Από εκεί ξεκινάμε για να προωθήσουμε λύσεις στα προβλήματα του Προαστίου μας και για
να δημιουργήσουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοκρατική, κομματικά ανεξάρτητη,
αγωνιστική, παραγωγική, ικανή, αξιόπιστη και αξιοπρεπή.

  

Η αγάπη μας για την πόλη που ζούμε, μας ενώνει όλους.

  

Στεκόμαστε πάνω από κόμματα.

  

Την πόλη θα τη σώσει μόνον η συλλογική προσπάθεια, η συμμετοχή όλων των πολιτών -
όπου και αν ανήκουν πολιτικά - το σωστό και ρεαλιστικό πρόγραμμα, η διαφάνεια, η τόλμη,
το κέφι, το μεράκι, η ανιδιοτέλεια και οι "φρέσκες" ιδέες.

  

Όλοι μας μπορούμε να δουλέψουμε με όραμα, με σχέδιο και με αποτέλεσμα.

  

Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο Αριστοτέλης είχε πει, για όσους δεν ασχολούνται με τα κοινά, ότι
τους αξίζει να τους κυβερνούν οι χειρότεροι τους.

  

Εμείς πιστεύουμε ότι είστε οι καλύτεροι.

  

Είστε αυτοί που για εμάς, η γνώμη σας μετράει πολύ και μας είναι πολύτιμη
προκειμένου να διαμορφώσουμε αντικειμενικές απόψεις στηριγμένες στην κοινή
γνώμη .
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