
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 1998

0  Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης εττισκεφθείς αττόψε (στις 
20.15) τα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων Δημάρχου Πειραιώς Χρήστου Φωτίου και 
Νομάρχη Πειραιώς Δημήτρη Σαράφογλου, οι οποίοι υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ, σε 
ομιλία του είπε τα εξής.

« Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για την υποδοχή και την παρουσία σας εδώ. Βρίσκομαι με 
ιδιαίτερη χαρά πάλι σε μια πολιτική συγκέντρωση στον Πειραιά, απ' όπου μπορούμε να 
δώσουμε μήνυμα στην Ελλάδα. Την Κυριακή θα κρίνουμε πρόσωπα, αλλά θα κρίνουμε 
και πολιτικές. Θα κρίνουμε αν θέλουμε μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση με δυνατότητες 
ή αν θέλουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαρτώμενη, μια δομή του κράτους συγκεντρω
τική, αν θέλουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που ακολουθεί τα παλαιό, πελατειακά και 
κομματικά σχήματα.

Εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική να έχουμε μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκη
ση, δυνατούς Δήμους, ανεξάρτητες Νομαρχίες, συμμετοχή του πολίτη για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση που δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες. Και αυτό δεν το λέμε -τυχαία για να 
κολακέψουμε.

Ας σκεφθούμε όλοι μας ποιος θεσμοθέτησε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, την ανεξάρ
τητη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, τη θεσμοθετήσαμε.

Ας θυμηθούμε τι υπήρχε πριν Δεν υπήρχε ο διορισμένος από την Κυβέρνηση Νομάρ
χης, συνήθως κάποιος αποτυχών στις Βουλευτικές Εκλογές, υποχείριο και πάντα εκτε- 
λών τις διαταγές της κεντρικής εξουσίας;

Εμείς θέσαμε τέλος σε αυτό το φαινόμενο και δώσαμε -αυτή η Κυβέρνηση- εξουσίες στο 
Νομάρχη.

Ας σκεφθούμε ποιος έκανε τους δυνατούς Δήμους. Πριν από λίγο καιρό ακόμη υπήρχαν 
χιλιάδες Κοινότητες και Δήμοι σ' αυτή τη χώρα. Είμασταν μια από τις εξαιρέσεις της Ευ
ρώπης Αλλες χώρες με τον ίδιο ή και μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς έχουν λιγότε- 
ρσυς από 1.000 Δήμους, ενώ εμείς είχαμε πάνω από 3.000 μαζί με τις Κοινότητες. Αυτό 
άλλαξε με το πρόγραμμα «I. Καποδίστριας». Αποκτήσαμε Δήμους, οι οποίοι, τώρα, χά
ρις στο μέγεθος τους, μπορούν να κάνουν δουλειά.

Τι ήταν παλιά η Κοινότητα; Ενα γραφείο, ένας γραμματέας, ο κοινοτάρχης ο οποίος πα
ρουσίαζε την Κοινότητα σε επίσημες εκδηλώσεις και τίποτε άλλο. Δεν υπήρχε ενεργός 
συμμετοχή του πολίτη, δεν υπήρχε δυνατότητα για έργα, δεν υπήρχε προσωπικό.

Και τώρα με το πρόγραμμα «I. Καποδίστριας» αλλάζει αυτό το σκηνικό σιγά-σιγά. Και 
προσωπικό προσέλαβαν οι νέοι Δήμοι και προσλαμβάνουν και μηχανήματα αποκτούν 
και πόρους από ειδικά προγράμματα έχουν Διότι εμείς που θέλουμε τον πολίτη κοντά



στη διαχείριση της εξουσίας και συμμέτοχο. θέΛουμε να δημιουργήσουμε ένα κύτταρο 
συμμετοχής που επιτρέπει σε κάθε έναν από εμάς να έχει δυνατότητα γνώμης και δυνα
τότητα επηρεασμού αποφάσεων.

Εμείς, αυτή η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δημιουργήσαμε και τις περιφέρειες, τις νέες περι
φέρειες. Μπορεί οι περιφέρειες να μην είναι ένας βαθμός Αυτοδιοίκησης, αλλά δείχνουν 
την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Οχι πια το υπουργείο να αποφασίζει που θα χτι
στούν το σχολείο, το γυμναστήριο, το ένα ή το άλλο κτίριο στον Ορχομενό. στην Ορε- 
στιάδα ή στην Γαύδο, αλλά αυτά να γίνονται στην περιφέρεια σε συνεργασία με το περι
φερειακό συμβούλιο και τα πρόσωπα που ζουν εκεί, τους πολίτες που έχουν το πρό
βλημα και νοιάζονται.

Εμείς, λοιπόν, αλλάξαμε το σκηνικό Και γι αυτό λέμε αυτή την Κυριακή κρίνεται αν θα 
συνεχιστεί αυτή η πολιτική της αυτονομίας της Αυτοδιοίκησης, της αποκέντρωσης ή θα 
έρθουμε στα παλιά. Ισως, κάποιοι πουν «παλιά, έτσι τα λέτε. Κανείς δεν θέλει να γυρίσει 
στα παλιά». Ομως, μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία λέει επίσημα πως δεν αναγνωρί
ζει το πρόγραμμα «I. Καποδίστριας» Θέλει να τα αλλάξει όλα αυτά και να επιστρέφει 
στο παρελθόν Εμείς απαντάμε: Οχι στην οπισθοδρόμηση, ούτε εδώ στον Πειραιά, ούτε 
πουθενά αλλού.

Φίλες και φίλοι, κάποιοι, ίσως, επισημαίνουν προβλήματα. Και βέβαια υπάρχουν προ
βλήματα. Γιατί, οι καινούργιοι θεσμοί δεν εγκαθίστανται και δεν λειτουργούν απρόσκο
πτα από την πρώτη στιγμή. Γιατί πρέπει να βρούμε το μέτρο ανάμεσα στον Δήμαρχο 
και τον Νομάρχη, ανάμεσα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια. Πρέπει 
ακόμη να οργανώσουμε τα υπουργεία-επιτελεία. Τα προβλήματα αυτά θα λυθούν σω
στά, αν υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση. Μια κεντρική κατεύθυνση που θέλει να επι- 
σημάνει όλο και περισσότερες εξουσίες κοντά σε αυτούς που ζουν τα προβλήματα. Και 
αυτό θέλουμε εμείς. Οι άλλοι θέλουν να πάρουν εξουσίες, να διαφεντεύουν. Εμείς θέ
λουμε συμμετοχή.

Για να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική έχουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα προτείνει πρό
σωπα στον ελληνικό λαό. Πρόσωπα τα οποία ασπάζονται την πολιτική μας στη Νσμαρ- 
χιακή,.και Τοπική Αυτοδιοίκηση και γνωρίζουν πώς να τη χειριστούν.

Και εδώ στον Πειραιά υποψήφιος Δήμαρχος είναι ο Χρήστος Φωτίου, ο οποίος ήταν νο
μάρχης. Ξέρει τα προβλήματα της περιοχής. Εχει διατελέσει υπουργός και έχει μακρά 
θητεία στην πολιτική.

Και υποψήφιος Νομάρχης Πειραιά είναι ο Δημήτρης Σαράφογλου. Ηταν Δήμαρχος. 
Γνωρίζει κι αυτός τα προβλήματα της περιοχής. Ξέρει πώς να τα χειριστεί.

»

Γι' αυτό, πιστεύουμε ότι έχουμε εδώ στον Πειραιά υποψήφιους δύο πρόσωπα, οι οποίοι 
και τη γνώση και την ικανότητα έχουν να φέρουν εις πέρας την πολιτική μας.

Κι εγώ, προσωπικά, θέλω πραγματικά εδώ στον Πειραιά και σε όλη την περιοχή να 
προχωρήσει αυτή η προσπάθεια, να δώσουμε και περισσότερες δυνατότητες και να αλ- 

-λάξόυμε το περιβάλλον



Ο Πειραιάς -είμαστε όλοι σύμφωνοι σ' αυτό- είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Εχει γω
νιές μοναδικές: Τη Φρεατίδα, την Κσστέλλα. Εχει λιμάνια μαγευτικά, όπως το Μικρολί- 
μανο (το Πασαλιμάνι). Εχει τον Προφήτη Ηλία. Εχει συνοικίες που αν και τις θεωρούμε 
υποβαθμισμένες, όπως η Αγιά Σόφιά, είναι συνοικίες οι οποίες έχουν ζωή και προωθούν 
τη συντροφικότητα. Και κοντά σ' αυτά έχει βέβαια και θέματα που έχουν μπει σε μία 
σειρά, αλλά χρειάζεται να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Αναφέρω ενδεικτικά: Το Δημοτι
κό Θέατρο, τα γιαπιά, το γιαπί στην Πλατεία Κοραή (τόσα χρόνια μένει γιαπί), τον περι
φερειακό δρόμο γύρω από το λιμάνι που θα διευκολύνει τη διέλευση των φορτηγών κατ' 
ευθείαν προς την εθνική οδό, χωρίς να περνούν από την πόλη. Και βέβαια το λιμάνι, ό
που υπάρχουν εγκαταστάσεις, οι οποίες πλέον δεν χρησιμοποιούνται και χρειάζεται άλ
λη αξιοποίησή τους.

Εχουμε ακόμη στην πόλη.του Πειραιά και άλλα προβλήματα με σχολεία, με αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Εχουμε, επίσης, τα στρατόπεδα μέσα στην ττόλτι, χρήσιμα και άχρηστα, 
δεν χρειάζονται σε αυτή την έκταση. Χρειάζεται, λοιπόν, αξιοποίησή τους.

Ολα αυτά μπορούν να γίνουν, αν έχουμε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία πραγματικά 
να έχει τη γνώση και τη βούληση να λύσει τα προβλήματα. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση 
που συνεργάζεται με την Κυβέρνηση. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που αισθάνεται τα προ
βλήματα του πολίτη. Μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που δεν θέλει απλώς να υπάρχει στην 
εξουσία, αλλά θέλει να δώσει ένα άλλο πρόσωπο στην πόλη.

Κι εγώ πιστεύω ότι ο Χρήστος Φωτίου και ο Δημήτρης Σαράφογλου θέλουν να δώσουν 
ένα άλλο πρόσωπο στην πόλη.

Την Κυριακή, λοιπόν, που έρχεται να δώσουμε ένα μήνυμα. Να δώσουμε ένα μήνυμα 
ότι εδώ στον Πειραιά θέλουμε να εξακολουθήσει αυτή η πολιτική της αποκέντρωσης, η 
πολιτική της δυνατής Αυτοδιοίκησης, των ισχυρών Δήμων, των δυνατών Νομαρχιών. 
Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι θέλουμε να εξακολουθήσει η πολιτική που αλλάζει την Ελ
λάδα, της προσδίδει μια νέα διοικητική μορφή, δίνει νέες δυνατότητες στους πολίτες και 
προωθεί τη συμμετοχή.

Την Κυριακή, στον Πειραιά, να αποφασίσουμε, επίσης, όπ για μας θα δουλέψει μια ομά
δα, η οπαία θα κάνει το έργο που οραματιζόμαστε πραγματικότητα. Γιατί, χρειάζεται μια 
νέα πραγματικότητα στον Πειραιά. Κι εμείς έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση να την 
προωθήσουμε.

Εμπρός, λοιπόν, για ένα αποτέλεσμα που θα είναι αντάξιο εκείνου που θέλουμε για τον 
Πειραιά Γειά σας και σας ευχαριστώ».
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