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Ποια Αθήνα θέλουμε
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ*

του μνημονίου και
της ανάπτυξης
Η Αθήνα δεν έχει απλά μια ευκαιρία. Δεν είναι μόνο ότι
δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να έχει η πόλη ευκαιρία. Στην πενταετία που
έχουμε μπροστά μας, η Αθήνα θα κάνει τα ουσιαστικά βήματα για να πετύχει
αυτά που δικαιούται.
Παλέψαμε και κρατήσαμε την Αθήνα όρθια μέσα στη λαίλαπα της κρίσης.
Ήταν αγώνας καθημερινός και μέρες πολύ δύσκολες για όλους μας. Χωρίς υπερβολή,
χωρίς κομπασμό, το βλέμμα όλης της Ελλάδας και όχι μόνο, ήταν στραμμένο στην Αθήνα. Όταν καιγόταν το
κέντρο. Όταν πολιορκείτο η Βουλή. Όταν ο φασισμός προσπαθούσε να μαυρίσει την πόλη. Όταν οι κυβερνήσεις
τα περιέκοπταν όλα οριζόντια. Τα καταφέραμε.
Είμαστε η Αθήνα, το λίκνο της δημοκρατίας. Δεν χωρίσαμε, ενώσαμε. Δεν υποχωρήσαμε,
προστατέψαμε. Δεν ρίξαμε την ευθύνη σε άλλους, το παλέψαμε μόνοι μας. Εναντιωθήκαμε στη μισαλλοδοξία,
τον αποκλεισμό και τη βία.
Η έμπρακτη υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των κατοίκων, η απερίφραστη εναντίωσή μας σε κάθε
φασιστική πρακτική και η δυναμική, κοινωνική πολιτική στήριξης των ευπαθών ομάδων περιφρούρησαν την
εύρυθμη δημοκρατική λειτουργία της πόλης. Διασφάλισαν την κοινωνική συνοχή.
Η Αθήνα βρήκε ψύχραιμο, συνετό δρόμο ανάμεσα στις συμπληγάδες του φανατισμού και του
πανικόβλητου αυταρχισμού, έδωσε σύγχρονο, ζωντανό περιεχόμενο στα ιδεώδη της κληρονομιάς και του
παρελθόντος της. Δημοκρατία κι αλληλεγγύη. Σε ανθρώπινη κλίμακα και μέτρο.
Σε αυτή τη διαδρομή, με αυτές τις αρχές, χτίζουμε το μέλλον.
Γιατί το μέλλον ανήκει στις πόλεις! Το μέλλον το φτιάχνει η Αθήνα!
Ο κόσμος είναι οι μεγαλουπόλεις του. Εδώ γεννιέται το νέο, εδώ το χωνευτήρι των πολιτισμών, εδώ η
παραβατικότητα, αλλά και η ορμή, η δημιουργία που θέλει τόλμη, η φαντασία που αποζητά ελευθερία.
Στον χειραφετημένο πολίτη των μεγαλουπόλεων, όπου η κοινότητα των προβλημάτων και η ψηφιακή
ταχύτητα κάνουν γείτονες τους κατοίκους του Τόκιο, της Ν. Υόρκης, του Άμστερνταμ και της Αθήνας δεν
προτείνουμε συνταγές, γιατί συνταγές δεν υπάρχουν. Τον δρόμο τον φτιάχνουμε μαζί, εδώ και σήμερα. Σ’ αυτό
τον καινούργιο κόσμο της νέας εποχής η Αθήνα μετέχει , συμμετέχει και κερδίζει.
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Τη βραβεύουν για την καινοτομία, την προτείνουν σαν τουριστικό προορισμό για τη ζωντάνια και την
αισθητική απορρύθμιση του χώρου της. Ναι απαντώ σε κάποιους η Αθήνα δεν είναι καρτ ποσταλ. Ατσαλάκωτη,
αρωματική και επιτηδευμένη.
Είναι η πόλη που δείχνει τα σημάδια της νέας της ταυτότητας. Που δεν ντρέπεται για αυτό που είναι. Κι ας
έχει εικόνες που μας πληγώνουν. Κι ας έχει ανθρώπους απελπισμένους, άστεγους κι ας είναι κατά τόπους
σκοτεινή από τα κατεβασμένα ρολά στα μαγαζιά της. Κι ας μην είναι η πιο καθαρή, φωτισμένη και λαμπερή πόλη
που γνωρίζουμε.
Τα μαγαζιά θα τα ανοίξουμε, τους ανθρώπους θα τους επανεντάξουμε, θα κάνουμε και την ζωή τους δική
μας ελπίδα. Είμαστε η πόλη μας και η πόλη μας είναι η περηφάνια μας. Μαθαίνουμε να ζούμε πάλι μαζί. Οι
πολίτες δίδαξαν αλληλεγγύη. Κι ο δήμος την έκανε πράξη μέσα από βιώσιμες δομές με διαφάνεια και
απασχόληση. Οι πολίτες ξεναγούν στην άγνωστη Αθήνα. Κι ο δήμος φτιάχνει δομές της νέας τουριστικής μας
ταυτότητας.
Οι πολίτες βρίσκουν ιδέες και λύσεις για τη γειτονιά, οργανώνουν δράσεις για να ομορφύνουν την
καθημερινότητά τους. Κι ο δήμος τους δίνει δημόσιο βήμα, τους καλωσορίζει ως θεσμικούς εταίρους
διακυβέρνησης.
Πασχίζουμε να μάθουμε και μαθαίνουμε να διοικούμε αλλιώς. Οι υπηρεσίες του δήμου, με πολύ λιγότερο
προσωπικό, με μειωμένες αποδοχές, με λίγα μέσα, σε παλιές δομές, συνέβαλαν με ψυχή και φιλότιμο. Και
ανταποκρίθηκαν.
Τώρα έρχεται ο καιρός να αλλάξουμε. Να οργανωθούμε σύγχρονα, να φέρουμε τεχνογνωσία και λύσεις
από την Ευρώπη και τον κόσμο. Στη συντήρηση της πόλης, στην αισθητική και αστική ανάπλαση.
Τα έχουμε σχεδιάσει ως δράσεις επινοητικότητας και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Φτιάχνοντας την
πόλη, να δώσουμε δουλειές στους νέους, να προωθήσουμε την καινοτομία και την δημιουργικότητα. Γιατί η
βιωσιμότητα των λύσεων εξαρτάται από τη σύνδεσή τους με τις μόνιμες ανάγκες των πολιτών.
Αντί για επιδόματα, θα δώσουμε ευκαιρίες και εφόδια. Ξέρουμε τι θέλουμε. Έχουμε τους πόρους.
Ανοίγουμε τους δρόμους. Έχουμε σχέδιο. Μια ρεαλιστική, οικονομικά εφικτή και με σαφές χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης, προγραμματική πρόταση για την επόμενη πενταετία.
Πρόταση που στηρίζεται σε δυο μεγάλους πυλώνες: Το «Έργο Αθήνα» : το μεγάλο, αναπτυξιακό μας
πρόγραμμα, που υλοποιείται με συνολικά 69 έργα και χάρη στα 120 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους που
έφερε ο δήμος στην πόλη. Ολοκληρώνεται το 2015.
Με την εμπειρία και την υποδομή που διαθέτουμε θα διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερους ευρωπαϊκούς
πόρους για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πόροι που θα περάσουν στους πολίτες μέσα από τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την τόνωση του τουρισμού. Πρέπει να
παλέψουμε την ανεργία και θα το κάνουμε.
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Το δεύτερο σημαντικό στρατηγικό μας πρόγραμμα, είναι το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής
Παρέμβασης. Η πρότασή μας, η πρόταση του συνδυασμού «Δικαίωμα στην Πόλη» αναπτύσσεται σε 11 άξονες.
Σε 11 τομείς, οι οποίοι απεικονίζουν και συμπυκνώνουν το σχέδιο και το όραμά μας:
 για ένα Δήμο με τον δημότη στο επίκεντρο,
 για μια Αθήνα ανοικτή και φιλική σε όλους,
 για μια Αθήνα με καθημερινή ζωή ποιότητας και πολιτισμού.
Η πενταετία που έχουμε μπροστά μας θα είναι η γέφυρα από την Αθήνα της κρίσης σε μια Αθήνα σύγχρονη,
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
Ειδικότερα:
 Η ολοκλήρωση της διοικητικής ανασυγκρότησης αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας του Δήμου.
 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνιστά εγγύηση διαφάνειας και σύγχρονης λειτουργίας του Δήμου.
 Ακράδαντα πιστεύουμε ότι η δημόσια και διαρκής λογοδοσία είναι αποτελεσματικότερη από τους
δεκάδες ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 Αναστρέψαμε την πορεία του δήμου από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα. Η οικονομική
εξυγίανση παραμένει διαρκής αγώνας. Η οικονομική κατάσταση του δήμου έχει για πρώτη φορά άμεσο
αντίκτυπο στους δημότες και στους επιχειρηματίες.
 Πολιτισμός και αθλητισμός, έχουν για εμάς ιδιαίτερη αξία και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της
ταυτότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.
 Συνεχίζουμε το σημαντικό έργο στη κοινωνική πολιτική. Μαζί με όλα τα άλλα δημιουργούμε
παραρτήματα του Κόμβου Αλληλοβοηθείας στις 7 δημοτικές κοινότητες και παρέχονται νέες κατηγορίες
αγαθών και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης.
 Καλούμε και συνεργαζόμαστε με την Κοινωνία Πολιτών, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την
υλοποίηση έργων κοινωνικής πολιτικής.
 Τα σχολεία ανοίγουν στη κοινωνία, γίνονται σημεία αναφοράς της γειτονιάς, με εκπαιδευτικά
προγράμματα για όλες τις ηλικίες.
 Θέλουμε τους παιδικούς σταθμούς της Αθήνας να αποτελούν πρότυπο για όλη τη χώρα. Υλοποιούμε
στον τομέα αυτό νέα και σύγχρονα προγράμματα.
 Η καθαριότητα και το πράσινο της πόλης βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Η εφαρμογή
νέας πολιτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων σε συνδυασμό με τη λειτουργία του νέου Σταθμού
Μεταφόρτωσης μειώνουν το κόστος λειτουργίας και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα.
 Το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μεταφορικό μέσο μετακίνησης στην Αθήνα.
Κατασκευάζουμε ποδηλατόδρομους. Προωθούμε δίκτυο κοινοχρήστων ποδηλάτων.
 Εφαρμόζουμε προγράμματα, ώστε η Αθήνα να έχει σύγχρονες υποδομές για τους συμπολίτες μας
με προβλήματα κινητικότητας και όρασης.
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 Με

κανονιστική

απόφαση

του

Δημοτικού Συμβουλίου

προστατεύουμε

τους κοινόχρηστους

χώρους από αυτούς που αυθαίρετα τους καταλαμβάνουν, επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις.
 Με τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην Τεχνόπολη, το Κέντρο Στήριξης
Επιχειρηματικότητας, αλλά και ένα σύνθετο πλέγμα δεκάδων δράσεων στηρίζουμε έμπρακτα
την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, τους βασικούς μοχλούς της οικονομικής αναζωογόνησης
της Αθήνας.
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