Με τόλμη, θέληση και καινοτόμες προτάσεις
μπορεί η Περιφέρεια να αντισταθεί
στην πολιτισμική και οικονομική κρίση
AΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ*

Οι Περιφερειακές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου πλησιάζουν και είναι φυσικό οι πολίτες να μην είναι σε θέση να διακρίνουν τι ακριβώς μπορεί και τι δεν μπορεί να πράξει
ο Περιφερειάρχης. Από την μία η σύγχυση με τον παλαιό θεσμό του Υπερνομάρχου
και από την άλλη όλος αυτός ο ορυμαγδός με το «Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο», έχουν
οδηγήσει την δημόσια συζήτηση σε λάθος ατραπούς. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να
τα βάλουμε σε μία σειρά.
Πρώτον τι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο Περιφερειάρχης. Δεν μπορεί να διαπραγματευθεί το Μνημόνιο κατά κανέναν τρόπο. Το Μνημόνιο είναι Νόμος του Κράτους
και οι Περιφέρειες δεν έχουν δικαίωμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. Αυτή η εξουσία
ανήκει αποκλειστικά στην Βουλή και στην Κυβέρνηση. Εάν μάλιστα κάποιος Περιφερειάρχης αποφασίσει να μην τηρήσει κάποιον νόμο, όπως π.χ. το Μνημόνιο, αυτομάτως εκπίπτει του αξιώματός του (το αναφέρω διότι μερικοί εκ των συνυποψηφίων
μου έχουν προβεί σε σχετικές δηλώσεις).
Δεύτερον ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να απαγορεύσει ή να επιτρέψει την πρόσβαση στα κτίρια της Περιφέρειας σε οποιονδήποτε π.χ. στα μέλη της Τρόϊκας. Εάν το επιχειρήσει ή θα τον πάνε στα δικαστήρια ή θα τον μαζέψουν με κανέναν
ζουρλομανδύα (το αναφέρω διότι εις εκ των συνυποψηφίων μου εδήλωσε αυτό, ως πρώτη του πράξη εάν εκλεγεί…)
Τρίτον ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να δώσει μεγαλύτερες συντάξεις (επίσης ακούστηκε ως προγραμματική δέσμευση κάποιου εκ των συνυποψηφίων μου)
Γενικά για να μην πλατιάζω το αξίωμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να σπαταλήσουμε όλη την προεκλογική περίοδο σε ανταλλαγή ανοησιών.
Τι μπορεί να κάνει τώρα:
Πρώτον μπορεί να πατάξει το παραεμπόριο (δεσμεύομαι να το πράξω το πολύ εντός εξαμήνου από την έναρξη της θητείας μου εάν εκλεγώ). Η πάταξη του παραεμπορίου μπορεί να γίνει όπως σχετικά ευρωπαϊκά παραδείγματα
έχουν αποδείξει, με την ίδρυση ειδικού Σώματος Διώξεως Παραεμπορίου. Το Σώμα αυτό θα φτιάξει ειδικά κλιμάκια
ελέγχου με πολιτικά στους δρόμους, που θα καταστρέφουν με την χρήση ανεξίτηλων σπρέυ τα λαθραία αφ’ενός
και με την ανακάλυψη των αποθηκών αφ’ετέρου. Εάν αυτά τα δύο γίνουν συντονισμένα, τότε το παραεμπόριο παύει καθώς γίνεται οικονομικά ασύμφορο. Από το παραεμπόριο το Κράτος χάνει περίπου 4 δις Ευρώ ετησίως, μόνον
από τον διαφυγόντα ΦΠΑ, χωρίς να υπολογίζουμε την καταστροφή που υφίστανται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από
τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Με την πάταξή του λοιπόν και δίνουμε στον κόσμο δουλειά πού δεν έχει και βρίσκουμε
τους πόρους που μας λείπουν για να υλοποιήσουμε τα διάφορα έργα.
Δεύτερον ο Περιφερειάρχης είναι αυτός που θα μπορέσει να απαλλάξει την Αθήνα από τα γκέτο. Εάν εκλέξουμε κάποιον που θα μας μιλάει μόνον για το Μνημόνιο, μέχρι το τέλος της θητείας του, θα έχουμε παραδώσει
οριστικά ολόκληρες γειτονιές στους παράνομους μετανάστες. Εγώ εάν εκλεγώ, δεσμεύομαι να ασχοληθώ κατά
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προτεραιότητα με αυτό το θέμα. Θα σταματήσω αμέσως την ανέγερση του γιγαντιαίου τζαμιού στον Βοτανικό και
για να μην επιτρέψω την δημιουργία του μεγαλυτέρου ισλαμικού γκέτου των Βαλκανίων στην Αθήνα, αλλά και για
να μην γίνει αυτό το τζαμί, πόλος έλξεως χιλιάδων ακόμη μουσουλμάνων. Επίσης με ειδικά προγράμματα θα απαλλάξω γειτονιές, όπως ο Άγιος Παντελεήμων, η Πλατεία Αττικής, το Μεταξουργείο κλπ από την υπερσυγκέντρωση
αλλοδαπών.
Τρίτον αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους θα φτιάξουμε περιφερειακές αγορές, σε όλες τις μεγάλες πόλεις του λεκανοπεδίου, φτιάχνοντας πεζοδρόμους και ειδικούς χώρους, ως απάντηση στα γιγαντιαία Malls. Με
αυτό τον τρόπο θα υποστηρίξουμε την μικρομεσαία επιχείρηση και θα βρίσκει επιτέλους ο κόσμος δουλειά.
Τέταρτον, ο Περιφερειάρχης, όποιος και αν εκλεγεί, θα είναι εκείνος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα της διαχειρίσεως των απορριμμάτων. Ως βουλευτής, έχω προνομιακά ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Επισκέφθηκα ο ίδιος τον Καναδά και παρηκολούθησα τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν εκεί και συγκεκριμένα την
«αεριοποίηση-πλάσμα». Με την χρήση αυτής της τεχνολογίας και με την υλοποίηση ενός νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού σε Εθνικό επίπεδο, θα μπορέσω να σταματήσω σε πρώτη φάση την εισαγωγή 500.000 τόνων ετησίως απορριμμάτων, που έρχονται στην Αττική από άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι δεν θα χρειαστεί να φτιάξουμε τον ΧΥΤΑ στο
Γραμματικό και θα λύσουμε και το θέμα των επικίνδυνων αποβλήτων.
Πέμπτον δεσμεύομαι να φτιάξω αξιοποιώντας τα σχετικά Ευρωπαϊκά κονδύλια Ειδικά Κέντρα Επείγουσας
Βοήθειας και παροχής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, σε κάθε Δήμο που απέχει από Νοσοκομείο. Έτσι θα δώσω
στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας της υγείας τους.
Έκτον θα φτιάξουμε σε κάθε Δήμο, τουλάχιστον από έναν επιπλέον Παιδικό Σταθμό, ώστε να βρίσκουν οι οικογένειες χώρο, για να φροντίζουν τα παιδιά τους, όσο οι γονείς εργάζονται.
Όλες αυτές οι ενέργειες τις οποίες δεσμεύομαι να υποστηρίξω και να υλοποιήσω ως Περιφερειάρχης Αττικής,
είναι μέσα στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχου. Ελπίζω ότι οι πολίτες θα κατανοήσουν ότι εάν
δώσουν την ψήφο τους σε ανθρώπους, που επενδύοντας στην δίκαιη οργή τους για το Μνημόνιο, τους εξαπατήσουν πολιτικά, θα το μετανιώσουν. Από την επομένη των εκλογών και όσο η ζωή τους θα γίνεται στην καθημερινότητά της, δυσκολότερη με την αύξηση της ανεργίας, της εγκληματικότητας, των λαθρομεταναστών κλπ θα σκέφτονται ότι είχαν μία και μόνη ευκαιρία στις 07 Νοεμβρίου και ότι την άφησαν να πάει χαμένη, για να παίξουν τα
κόμματα τα παιχνίδια τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει έτσι και ο συνδυασμός μου, υπό τον τίτλο ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
θα είναι η επιλογή τους.
Άδωνις Α. Γεωργιάδης
Βουλευτής Β’ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ – Γραμματεύς Κεντρικής Επιτροπής
Υπ. Περιφερειάρχης Αττικής με τον συνδυασμό ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
.
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