Με υπευθυνότητα και ρεαλισμό,
συνδιαμορφώνουμε
τη Νέα Αρχή στην Αττική που μας αξίζει

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ*

Την προηγούμενη Κυριακή, μαζί με την πλειοψηφία των πολιτών,
κάναμε το πρώτο σημαντικό βήμα, για να γίνει μια Νέα Αρχή στην Αττική.
Στις 26 Μαΐου πετύχαμε μια μεγάλη νίκη που μας γεμίζει με
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Στις 2 Ιουνίου βάζουμε
οριστικά τέλος στην απραξία, την παρακμή και την αλαζονεία της
προηγούμενης πενταετίας και διεκδικούμε καθαρή εντολή από τους
πολίτες της Αττικής για να υλοποιήσουμε το σχέδιο μας.
Έχοντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν
ανέχονται πλέον την παρατεταμένη υποβάθμιση της καθημερινότητάς
τους, από την 1η Σεπτεμβρίου, ως νέα περιφερειακή διοίκηση της
Αττικής, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εφαρμόσουμε τις λύσεις για να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από
παθογένειες δεκαετιών. Οι πολίτες απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, την πολιτική προστασία, την ασφάλεια, την τοπική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Με πράξεις και όχι με λόγια.
Ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας θέσεις κοινό σημείο αναφοράς όλων όσοι διεκδικούμε την
ψήφο των πολιτών πρέπει να είναι η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που επιβαρύνουν την
καθημερινότητά τους. Για εμάς οι πολίτες είναι στην πρώτη γραμμή, πάνω από κόμματα και
παρατάξεις, γι’ αυτό και στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο, θα επιδιώξω μια ειλικρινή συνεργασία,
στη βάση των προγραμματικών συγκλίσεων, με όλους τους συναδέλφους μου. Εξάλλου είναι βασικό
μου χαρακτηριστικό η αποτελεσματική συνεργασία στην πράξη. Το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια,
υπηρετώντας με αυταπάρνηση το δημόσιο συμφέρον, όποια θέση ευθύνης κι αν ανέλαβα.
Στο σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα θέτουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες, πάνω σε τρεις
βασικούς άξονες:
Πρώτον, αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό
σημαίνει υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Δημιουργία ενός
αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, για να αισθάνονται οι πολίτες της Αττικής
ασφάλεια για τη ζωή και τις περιουσίες τους. Έργα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στους
66 Δήμους της Αττικής, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των Δήμων, χωρίς αποκλεισμούς και
διαχωριστικές γραμμές. Αναβάθμιση του πράσινου χαρακτήρα της Περιφέρειας.
Δεύτερον, συνεργασίες και συνέργειες με το Κεντρικό Κράτος αλλά και την ιδιωτική
επιχειρηματικότητα, για την εκτέλεση έργων και την προσέλκυση επενδύσεων σε καινοτόμους τομείς
και πεδία, όπου η Αττική έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, προκειμένου να τονώσουμε την τοπική
ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.
Τρίτον, ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της Περιφέρειας με συγκροτημένες και συγκεκριμένες
παρεμβάσεις. Από την περαιτέρω ενίσχυση κοινωνικών δομών και προγραμμάτων, ως την ανάληψη
νέων ρόλων σε τομείς όπως η πρόληψη της υγείας.
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Στις 2 Ιουνίου, έχουμε την ευκαιρία να πάμε την Αττική Μπροστά. Να κάνουμε περήφανους
ξανά, τους πολίτες της και να θέσουμε ισχυρές βάσεις ανάπτυξης και δημιουργικής προοπτικής. Στις 2
Ιουνίου εκλέγουμε Περιφερειάρχη που θα μπορεί να κάνει έργο και θα προωθήσει, με σχέδιο και
όραμα, όλες τις εφικτές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Στην κοινή μας προσπάθεια,
διαμορφώνοντας το μέλλον που μας αξίζει, οφείλουμε να βάλουμε φραγμό στις δυνάμεις του λαϊκισμού
και της οπισθοδρόμησης, επιλέγοντας τον δρόμο της προόδου, του ρεαλισμού και της υπευθυνότητας.

* Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής,
ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
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