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Συνέντευξη της Περιφερειάρχη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Δεν μπορεί καμία
περιοχή να διεκδικεί ξένες επενδύσεις αν δεν έχουν λυθεί στοιχειώδη ζητήματα, όπως είναι
η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων ή η αντιπλημμυρική προστασία. Και στα θέματα
αυτά, εμείς, εδώ και 3.5 χρόνια στην Περιφέρεια δίνουμε καθημερινά δείγμα γραφής»,
τονίζει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου.
«Δίνουμε
λύσεις, στα σκουπίδια, στα λύματα, στις μετακινήσεις των μαθητών, στη στήριξη νέων
αγροτών, νέων επιχειρηματιών», προσθέτει η ίδια. «Βάζουμε πάνω από όλα, την ανάγκη να
γυρίσει ο τόπος σελίδα. Έχουμε αναλάβει την ευθύνη απέναντι στους πολίτες, στους
οποίους λογοδοτούμε. Και είμαστε αδιαπραγμάτευτοι. Και ας το λάβουν υπόψη τους όλοι
αυτό» παρατηρεί η ίδια, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές όμως στην Περιφέρεια Αττικής
λειτουργούμε ακόμη και πέρα από τις αρμοδιότητές μας». «Αντιμετωπίζουμε συμφέροντα,
μικρά και μεγάλα, που επιμένουν στο χθες».

Η Περιφερειάρχης έθεσε το θέμα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την
αποτελεσματική λειτουργία των τοπικών και περιφερειακών αρχών, εξηγώντας παράλληλα
την πρότασή της να φέρουν το όνομα του Κλεισθένη. «Είναι μεταρρυθμίσεις που χωρίς
δημοσιονομικό κόστος μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
Να δώσουν διεξόδους και λύσεις. Να βάλουν τέλος στη γραφειοκρατία και το άλλοθί της, τη
διαφθορά. Για το λόγο αυτό και πρότεινα να πάρουν οι μεταρρυθμίσεις το όνομα του
Κλεισθένη. Του ανθρώπου που σφράγισε την Ιστορία καθώς με τις ριζοσπαστικές για την
εποχή του μεταρρυθμίσεις, διεύρυνε τα δικαιώματα και τη συμμετοχικότητα των πολιτών
στους θεσμούς, ιδρύοντας την Αθηναϊκή Δημοκρατία», τονίζει.

«Σπουδαία και πρωτόγνωρη υπόθεση για τον τόπο», χαρακτήρισε η ίδια τα Αναπτυξιακά
Περιφερειακά Συνέδρια, επισημαίνοντας ότι για «πρώτη φορά τον πρώτο λόγο για το που
θα πάει η χώρα δεν τον έχουν τεχνοκράτες ή διάφοροι σύμβουλοι αλλά οι ίδιοι οι πολίτες.
Οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες, οι αλιείς, οι νέοι επιχειρηματίες, οι φορείς ιδιωτικής
επιχειρηματικότητας». «Μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση της έννοιας της
ανάπτυξης σε σχέση με το παρελθόν. Μια αποκεντρωμένη προσέγγιση, στον αντίποδα του
αθηνοκεντρικού, υδροκέφαλου κράτους».

Αναφερόμενη ειδικότερα στην Ανατολική Αττική, αφού παρατηρεί «τις τεράστιες πλην
όμως ανεκμετάλλευτες, εξαιτίας χρόνιων δυσλειτουργιών και παθογενειών», δυνατότητες
παραγωγικής ανάπτυξής της, που μπορούν να την καταστήσουν «πόλο έλξης σε οικονομικό,
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επενδυτικό, τουριστικό επίπεδο», κάνει λόγο για ένα «απτό παράδειγμα: τη δημιουργία
ενάλιου καταδυτικού πάρκου».

«Προϋπόθεση είναι να προχωρήσει άμεσα η σχετική νομοθετική ρύθμιση που έχουμε
ζητήσει ως Περιφέρεια».

Μιλώντας, τέλος, για τα έργα της Περιφέρειας στην Ανατολική Αττική, λέει ότι σήμερα
«εκτελούμε 60 έργα, 34 εκατομμυρίων ευρώ ενώ προγραμματίζουμε τη δημοπράτηση άλλων
125 έργων συνολικού προϋπολογισμού 129 εκατομμυρίων ευρώ».
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