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0 Πρωθυπουργός κ.Ανδρέας Γ .Παπανδρέου στην καταληκτική του 
ομιλία στη Σύσκεψη του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Λεκανοπεδίου 
Αττικής είπε τα εξής:

"Θα ήθελα, πριν κλείσουμε, νο. αναφερθώ σε μερικά συγκεκρι

μένα ερωτήματα ή θέματα που τέθηκαν από τους Συνέδρους.
I

Ο κ.Τριάντης αναφέρθηκε στα πυρηνικά όπλα και στον κίνδυνο 

της ακτινοβολίας. Συμφωνούμε μαζί του. Είναι απόφαση της Κυβέρνη 

σής μας να διώξει από τον τόπο μας κάθε πυρηνικό όπλο. Στο μεταξύ 

όπως ξέρετε, η πρωτοβουλία μας για απυρηνική ζώνη στα Βαλκάνια 

προχωρεί και προχωρεί καλά. Αλλά, πέρα και από αυτό, κάναμε 

παρεμβάσεις με κάποια αποτελέσματα στον ευρωπαϊκό χώρο, προωθών

τας την ύφεση και τον αφοπλισμό. Επομένως, παραβιάζει ανοικτές 

πόρτες ο κ.Τριάντης.

Μπήκε ένα σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τις συγκοινωνίες στην

ξεχασμένη Ελλάδα, δηλαδή στα νησιά μας. Και πρέπει να πω ότι τώρα 
αυτό είναι υπο μελέτη και προχωρεί και ένας διόιλογος μεταξύ του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των εφοπλιστών μέσα στα πλαίσια 

του μακροπρόθεσμου στόχου μας που είναι η κοινωνικοποίηση της 

ακτοπλοΐας.

Έχουν δίκιο οι δήμαρχοι που ζητούν την άμεση μεταφορά στην 

κυριότητα των δήμων όλων των παραδοσιακών κτιρίων ιδιοκτησίας του 

δημοσίου. Πρέπει η ΚΕΔΚΕ να το προχωρήσει αμέσως.

Σχετικά με το Πέραμα,θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση: Στα 

πλαίσια των καλών σχέσεων Κυβέρνησης και Εκκλησίας, σύντομα θα 

μπορούμε να αναγγείλουμε λύση που θα αφορά την παραχώρηση ταυ 

Περάματος" από την Εκκλησία, για την οικιστική αποκατάσταση των



κατοίκων του Περάματος.

Και κάτι για την κα Αντωνακάτου: Η Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου δίνει το κτήμα της οδού Βαλτετσίου για σπίτι των καλλι- 

τεχνών για να γίνει Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών.

Οι μικρές λεπτομέρειες που ανέφερε ο Νομάρχης Αττικής συνθέ

τουν αθροιστικά τα μεγάλα προβλήματα ποιότητας ζωής των κατοίκων 

της περιοχής. Την ίδια τη ζωή σε μια περιοχή που ήταν πραγματικά 

ανοχύρωτη, έργο των δεκαετιών της Δεξιάς. Για να βελτιώσουμε την 

ποιότητα ζωής, πρέπει να οχυρώσουμε την Αττική, με υποδομή και με 

εξοπλισμό. Και το πράττουμε. Πάνω απ'όλα, να δώσουμε την δυνατό

τητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να λύσει τα προβλήματα η ίδια.

Γι'αυτό πρέπει το άλλοθι της αναποτελεσματικότητας της Τοπι

κής Αυτοδιοίκησης,που χρησιμοποιότάν επί χρόνια από το σύστημα, 

από το κατεστημένο, να εξαλειψθεί οριστικά. Πρέπει, ταυτόχρονα, 

οι δημοτικοί άρχοντες να βοηθήσουν οι ίδιοι, ώστε η αποκέντρωση 

να μην σταματά σ'αυτούς, να γίνει πράξη και στον Δήμο η λαϊκή 

συμμετοχή.

Και τέλος,η ισχυροποίηση του 'Εθνους και του Λαού δεν σημαί

νει ισχυροποίηση του Κράτους. Προϋποθέτει ισχυροποίηση των θεσμών · 

για να περάσουμε από το αυταρχικό Κράτος σε μια αποκεντρωμένη 

δημοκρατική πολιτεία.

Προσωπικά βρήκα αυτή τη Συνεδρίαση σήμερα πάρα πολύ αποκα

λυπτική. Πιστεύω ότι πραγματικά υπήρξε μια ειλικρινής ανταλλαγή 

απόψεων.Ίσως παρασχέθηκαν υποσχέσεις για άμεσες λύσεις σε ορισμέ

να θέματα. Τα άλλα θα απασχολήσουν την Κυβέρνηση. Εκείνο που
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θέλω να τονίσω και εγώ, όπως και ο Υπουργός των Εσωτερικών, 

είναι ότι αυτή δεν είναι η τελευταία φορά που βλεπόμαστε.

Αυτά τα Νομαρχιακά Συμβούλια κατά διαμερίσματα ή στην περίπτωσή 

μας που είναι ένα και μόνο Νομαρχιακό Συμβούλιο, δεν γίνονται 

για προεκλογικές εντυπώσεις - το τονίζω αυτό - αποτελούν 

νέο θεσμό άμεσης επαφής Κυβέρνησης και Λαού μέσα από τους εκπρο

σώπους του.

Εγκαινιάζουμε μία διαδικασία, που η Κυβέρνηση πηγαίνει στο 

Λαό και όχι ο Λαόίστην Κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ.


