Η επόμενη ημέρα, είναι η πρόοδος
που οικοδομούμε εδώ και 4 χρόνια
ΤΗΣ ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ*
Η επόμενη ημέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών σημαδεύεται από την
εφαρμογή, για πρώτη φορά, της απλής αναλογικής – αυτής της δημοκρατικής
τομής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μιας τομής που αφενός συμβάλλει στην
ανόθευτη έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών και αφετέρου απαιτεί
από τους αιρετούς συνεργασία και σύνθεση διαφορετικών απόψεων. Ορισμένοι
θα αναγκαστούν να το κάνουν- κάποιοι το επιδιώκαμε ανέκαθεν, πιστεύοντας
βαθιά στην ανάγκη οικοδόμησης μιας διακριτής αυτοδιοικητικής κουλτούρας, η
οποία μπορεί να απελευθερώσει τη αναπτυξιακή δυναμική της αποκέντρωσης.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πρωτοστατήσει στην συλλογική
ευθύνη και όχι στην συλλογική ενοχή, πρέπει να εμπεδώσει στην κοινωνία τον
νέο συνεργατικό πολιτικό πολιτισμό, την ανάγκη συνεννόησης και αλληλεγγύης
για το κοινό καλό, την βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, ο οποίος μας φέρνει στην επόμενη
ημέρα για ολόκληρη την πατρίδα.
Στα τέσσερα χρόνια της θητείας μας στην Περιφέρεια Ατιτκής, μπήκαμε με πολλή όρεξη,
διάθεση για αλλαγές και ανατροπή του κατεστημένου. Καταφέραμε σήμερα να μιλάμε για πρωτιές,
καταφέραμε να θέσουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας τον πολίτη, καταφέραμε να κάνουμε την
Περιφέρεια ορατή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, πήραμε θέση για τα μεγάλα ζητήματα που βρέθηκαν
στον διάβα μας, το προσφυγικό, την οικονομική κρίση, την ακροδεξιά ανάταση, την στήριξη των
αδύναμων ευπαθών ομάδων, την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην
καινοτομία και την εξωστρέφεια, την ανάκτηση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες.
1250 έργα μεγαλύτερα και μικρότερα, 360 ανοιχτά εργοτάξια, 168 αντιπλημμυρρικά έργα
προϋπολογισμού μισού δις ευρώ υλοποιούνται σήμερα στην Αττική. Η Αττική Ριβιέρα, ο
υποθαλάσσιος αγωγός νερού στην Αίγινα, το Πεδίο του Άρεως, καθαρό, ασφαλές και γεμάτο ζωή, είναι
ένα μικρό δείγμα της παρακαταθήκης μας.
Στηρίξαμε την κοινωνία σε μια εποχή βαθύτατης κρίσης με προγράμματα όπως το “Ρεύμα για
όλους", τη “Διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες”, με χρηματοδότηση για 56 Κέντρα
Κοινότητας, 82 Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια, 48 Κοινωνικά Φαρμακεία, Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, Ατόμων με Αναπηρία, Κακοποιημένων Γυναικών. 22.000 μαθητές πηγαίνουν
με έξοδα της Περιφέρειας εγκαίρως στα σχολεία τους καθημερινά. Στηρίξαμε τη Δημόσια Υγεία με 40
εκατομμύρια για αγορά σύγχρονου εξοπλισμού στα 31 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, με 20
εκατομμύρια τα στρατιωτικά νοσοκομεία και με 22,3 εκατομμύρια τη λειτουργία 54 Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ). Δείξαμε έμπρακτα την πίστη μας σε μια νέα, υγιή, καινοτόμο και εξωστρεφή
επιχειρηματικότητα, με 50 εκατομμύρια ευρώ στο «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», με 11,5
εκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με συμμετοχή νέων
επιχειρηματιών και startuppers σε διεθνείς εκθέσεις.
Δημιουργήσαμε τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Απορριμμάτων, για μια νέα
διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στη βιώσιμη και κυκλική οικονομία. Κλείσαμε τις παράνομες
χωματερές γλιτώνοντας εκατοντάδες προστίμων από την ΕΕ. Βάλαμε μπροστά την λειτουργία ΧΥΤΥ
με επιτυχία, στα Κύθηρα και στα Αντικήθυρα και συνεχίζουμε με το Γραμματικό.
Το μέλλον που προτείνουμε στους συμπολίτες μας, πλέον δεν είναι μία υπόσχεση και μία
αοριστολογία. Οι ίδιοι οι πολίτες έχουν στα χέρια τους τα έργα μας στις τοπικές κοινωνίες, έργα που
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έφεραν θέσεις εργασίας, που ανέστησαν τις τοπικές οικονομίες, έργα που συνεισφέρουν στους
αδύναμους που χρειάζονται το κράτος αρωγό για να ορθοποδήσουν. Εμπιστευόμαστε τους πολίτες
που έχουν δει με τα μάτια τους και γνωρίζουν τι συνέβη στην γειτονιά τους, στην περιφέρεια τους.
Εμπιστευόμαστε όσους δεν έπεσαν θύμα των συκοφαντιών που δεχτήκαμε, της λυσσαλέας μιντιακής
επίθεσης που βιώσαμε, της σωρείας fake news που θέλησαν να μας θάψουν κάτω από την λάσπη
τους. Εμπιστευόμαστε όσους επιδιώκουν την πρόοδο κι όχι την οπισθοδρόμηση, όσους δοκίμασαν και
ξέρουν το θεαθήναι και επιλέγουν την εργατικότητα.
Εμείς αφουγκραστήκαμε τις γειτονιές, τις λαϊκές αγορές, τις τοπικές αγορές και τους πολίτες.
Συνεργαστήκαμε με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας, ακούσαμε τις ανάγκες τους, τους στηρίξαμε
και τους χρηματοδοτήσαμε χωρίς κομματικές προτιμήσεις, παρά την εκπεφρασμένη κομματική μας
ταυτότητα. Η ιδεολογία μας δεν είναι μόνο λόγια, έχει στόχο την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη
και σταθήκαμε πιστοί σε αυτήν. Ελπίζουμε στην επόμενη μέρα που θα μας δώσει την ευκαιρία να
συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τους πολλούς, για όσους έχουν ανάγκη, για όσους αγωνιούν,
ευγνωμονούν, πεισμώνουν, εργάζονται, για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου με όρους
εμβάθυνσης της δημοκρατίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης και σεβασμό στο περιβάλλον.
* Υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής,
«Δύναμη Ζωής».
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