
Με τον Γιάννη Σγουρό για μια καλύτερη Αττική 

  

Με σεβασμό στους πολίτες της Αττικής και με αίσθημα ευθύνης ανακοινώνουμε 
ότι θα μπούμε στη μάχη για την διεκδίκηση της Περιφέρειας Αττικής τον 
Οκτώβριο του 2023 με βάση τις αρχές και τις θέσεις μας και την πίστη ότι 
μπορούμε να προσφέρουμε έργο στους πολίτες της.  
 
Λάβαμε την απόφασή μας καθώς συμπληρώνονται είκοσι χρόνια δημιουργικής 
αυτοδιοικητικής πορείας για την παράταξη "Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής" 
(2002-2022 Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς και Περιφέρεια 
Αττικής) προσβλέποντας στην δημοκρατική ενότητα, την κινητοποίηση των 
ενεργών πολιτών και την αφύπνιση όλων των ζωντανών δυνάμεων του λαού 
με μια πολιτική μας πρόταση που βάζει την κοινωνία πάνω από τα κόμματα. 
 
Ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε την Αυτοδιοίκηση σαν σκαλοπάτι για προσωπικές 
πολιτικές φιλοδοξίες. Δεν είμαστε αναλώσιμη παράταξη,  που δημιουργήθηκε 
για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιόδου. Η  διοίκησή μας άφησε ορατό 
έργο, μετρήσιμο και διαφανές καθώς υλοποιήσαμε περισσότερα από 1.000 
έργα, ύψους 3,5 δισ. ευρώ και δημιουργήσαμε 100.000 θέσεις εργασίας.   
 
Διαχειριστήκαμε το δημόσιο χρήμα με σεβασμό και διαφανείς διαδικασίες. Με 
κόπους και συλλογικές προσπάθειες αναλάβαμε  πρωτοβουλίες και 
υλοποιήσαμε  δράσεις σε όλα τα επίπεδα: υποδομές, κοινωνία, απασχόληση, 
καθημερινότητα, περιβάλλον, αθλητισμό, παιδεία, πολιτισμό, υγεία, ασφάλεια, 
πολιτική προστασία.  
 
Με όραμα και έργο 
 
Η παράταξή μας παρέδωσε γεμάτα ταμεία και τη διοίκηση της Περιφέρειας 
Αττικής να λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο παρόλες τις δυσκολίες και τα 
οικονομικά προβλήματα εκείνης της περιόδου. Δημιουργήσαμε οικονομικό 
πλεόνασμα 350 εκ. ευρώ και επιστρέψαμε στα Ταμεία του Κράτους 800 εκ. 
ευρώ ΦΠΑ. 
Από τη στιγμή που οι πολίτες μας έταξαν στο μετερίζι της αντιπολίτευσης, 
ελέγχουμε, κρίνουμε και προτείνουμε. Στο διάστημα αυτό οι πολίτες είδαν 
υποσχέσεις να ξεχνιούνται, δεσμεύσεις να γίνονται αέρας και ελπίδες να 
διαψεύδονται. Δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες των πολιτών για αξιόπιστες 
λύσεις στα προβλήματά  τους. Κακοδιοίκηση, σπατάλη πόρων, αβεβαιότητα, 
ανασφάλεια και απουσία διοίκησης ταλανίζουν καθώς φυσικά φαινόμενα όπως-
πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές- παραλύουν τον κρατικό μηχανισμό. 
 
Η Παράταξή μας διαθέτει την εμπειρία, την ικανότητα, το ανθρώπινο δυναμικό 
και τη διάθεση να καταστήσει την Αττική ηγέτιδα με βάση τον νόμο του 
Καλλικράτη και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που μπορεί να υλοποιήσει η 
Περιφέρεια με χρηστή και προοδευτική διοίκηση με συστηματική εργασία, 
σχέδιο και όραμα.  
 



Δεν επιδιώκουμε τη δικαίωση, αλλά τη μετεξέλιξη της Περιφέρειας Αττικής σε 
πρότυπο διοίκησης και ανάπτυξης. Οραματιζόμαστε την ευρύτερη περιοχή μας 
ως κόμβο καινοτομίας, ασφάλειας και δημιουργίας.  
 
Σήμερα περισσότερο έμπειροι, αλλά και ανανεωμένοι με δυναμικό 
που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τις εποχής με εμπιστοσύνη στους νέους και τα 
νέα κοινωνικά κινήματα που έρχονται σε ρήξη με τις νοοτροπίες του 
παρελθόντος έχουμε μια νέα αντίληψη για την πολιτική και μια άλλη ηθική για 
τη συλλογική διαχείριση.  
 
Για μια καλύτερη Αττική 
 
Καλούμε τους πολίτες της Αττικής να μας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια 
για δημοκρατική και προοδευτική αποκατάσταση στην Περιφέρεια 
Αττικής. Έχουμε νέο όραμα με νέες ιδέες και νέα πρόσωπα και διεκδικούμε 
Αυτοδιοίκηση με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Είμαστε αποφασισμένοι 
και πιστεύουμε ότι μαζί θα νικήσουμε. 
 
Ερχόμαστε με δύναμη και όρεξη να ανατρέψουμε τα κακώς κείμενα, να 
δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ό,τι καλό έγινε. Να αλλάξουμε τη ζωή 
των πολιτών προς το καλύτερο. Να αλλάξουμε τη νοοτροπία και τις συνήθειες 
μιας ανήμπορης και κουρασμένης διοίκησης.  
Οι εποχές αλλάζουν. Εμείς είμαστε το αύριο, σοφότεροι μέσα από τις εμπειρίες 
μας, με ευαισθησία στα δημοκρατικά ιδεώδη. Το έχουμε αποδείξει με το έργο 
μας. 
 
Η καρδιά μας χτυπά μαζί σας και σας χρειαζόμαστε όλους.  
 
Εμπιστευτείτε μας!  
 
Για την Αττική και το μέλλον που της ανήκει. 
  

Εκ μέρους όλων των ανθρώπων της παράταξης  

Γιάννης Σγουρός, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής 

 

 


