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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργός Κώ στας Σημίτης 
είχε σήμερα στις 14.30, στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος, 
συνάντηση με τους υποψήφιους Νομάρχες του Κινήματος για τη 
Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς, κυρίους 
Ευάγγελο ' Κουλουμπή (Πρόεδρο της Δ ιευρυμένης), Δημήτρη 
Ευσταθιάδη (Νομάρχη Αθηνών) και Δημήτρη Σαράφογλου (υποψήφιο  
Νομάρχη Πειραιώ ς).

Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, ο Γραμματέας της Κ.Ε. του 
ΠΑΣΟΚ Κώ στας Σκανδαλίδης, το μέλος της Κ.Ε. και υπουργός 
Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Απ οκέντρω σης Αλέκος 
Παπαδόπουλος, καθώς και ο Γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης  
του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κ.Ε. Θανάσης Τσούρας.

Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε πέραν της ώρας, ο 
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, προέβησαν σε δηλώ σεις προς 
τους δημοσιογράφους.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, είχα μια συνεργασία σήμερα με τους 
υποψήφιους νομάρχες του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και στον Πειραιά, τον 
πρόεδρο της Δ ιευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθήνα-Πειραιά, τον 
κ.Ευ.Κουλουμπή, το Νομάρχη Αθηνών κ.Δημήτρη Ευσταθιάδη και τον 
υποψήφιο Νομάρχη Πειραιώς κ.Δημήτρη Σαράφογλου.

Συζητήσαμε για το π ώ ς μπορούμε να αναδείξουμε το έργο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή αυτή, που είναι σημαντικό. Στην 
Αθήνα και στον Πειραιά, στο Λεκανοπέδιο γενικά, η παρουσία της κεντρικής 
διοίκησης σκεπάζει το τ ί γίνεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Ομως, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει γίνει έργο σημαντικό. 
Εργο που αφορά την καθημερινή ζωή του πολίτη. Αναφέρω, για 
παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται τα επιδόματα, τα 
νοσήλια. Δεν στέκεται π ια ο κόσμος σε ουρές, παίρνει τα λεφτά στο σπίτι 
του. Επίσης έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, βρεφονηπιακοί σταθμοί και 
γενικά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει υπόσταση.
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Στόχος δικός μας είναι η αποκέντρωση. Αυτό είναι γνωστό. Γιατί 
π ιστεύουμε ότι όσο πιο κοντά είναι η διοίκηση στον πολίτη τόσο π ιο εύκολα 
αντιμετω πίζει ο πολίτης με τη συνεργασία της διοίκησης, της Αυτοδιοίκησης 
τα π ροβλήματα του.

Και η Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο πρέπει να  είναι κοντά στον 
πολίτη. Πρέπει να βοηθά για να ξεπεραστούν προβλήματα από την 
απόσταση που χωρίζει τον πολίτη από την κεντρική διοίκηση. Και έχουμε 
προχωρήσει προς αυτή τη κατεύθυνση με το θετικό έργο αυτώ ν που έχουν 
δουλέψει μέχρι τώρα.

θ έλ ω  να τονίσω ότι και οι τρεις υποψήφιοι έχουν μια μακρά θητεία 
στην Αυτοδιοίκηση, στη διοίκηση. Ο κ.Ευσταθιάδης υπήρξε δήμαρχος 
Αργυρούπ ολης από το 1975, ο κ.Σαράφογλου ήταν δήμαρχος στο 
Κερατσίνι από το 1978. Αυτό δείχνει ότι ξέρουν τα προβλήματα και γι' αυτό 
μπορούν αποτελεσματικά να εργαστούν και στο μέλλον για τη λύση τους.

Εμείς και στο Συνέδριο της ΕΝΑΕ, το οποίο θα γίνει την 
Παρασκευή και το Σάββατο (22-23/5), θα συζητήσουμε τα προβλήματα για 
να μπορέσουμε να οργανώσουμε την πολιτεία μας ακόμα καλύτερα, ακόμα 
πιο κοντά στον πολίτη. Ευχαριστώ.

ΕΥ.ΚΟΥΛΟ ΥΜ ΠΗΣ: θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο για την 
ευκαιρία αυτής της συνεργασίας που είχαμε σήμερα μαζί του. Τον 
ενημερώσαμε για την πορεία του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
ενός θεσμού χρήσιμου και απαραίτητου προς την πορεία για την 
αποκέντρωση, όπω ς είπε και ο ίδιος.

Είμαστε στο τέλος, όπως γνωρίζετε, της πρώ της μας θητείας. Μια 
θητεία με π ολλές δυσκολίες μεν, αλλά με πάρα πολλές επιτυχίες. Αν 
αναλογιστείτε όλοι σας ότι εμείς τα πρώτα 4 χρόνια έχουμε κάνει τόσο 
μεγάλο έργο και το συγκρίνετε με το έργο της Τοπ ικής Αυτοδιοίκησης 
πρώ του βαθμού, θα διαπιστώσετε ότι οι Δήμοι χρειάστηκαν πολλές 
τετραετίες για να βρουν το δρόμο τους. Εμείς παρ' όλο που δεν πιάσαμε 
τους στόχους που θέλαμε, είμαστε ευχαριστημένοι για το έργο που έχουμε 
κάνει.

Νομίζουμε ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι η κρίσιμη για μας 
τετραετία που θα βρει και το "μπόι" της η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, θα βρει 
το δρόμο του ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


