
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Προχθές ξεκίνησε η τρίτη σύνοδος των εργασιών της Βουλής 
αυτής της τετραετίας.

Μιας τετραετίας κρίσιμης για την πατρίδα μας, την ελληνική 
κοινωνία, την ατομική και συλλογική προοπτική όλων μας.

Ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια, με στόχο να δώσουμε στην 
Ελλάδα μια νέα φωνή στη διεθνή σκηνή με αυξημένο κύρος και 
ικανότητα επιρροής. Να την κρατήσουμε ισότιμο εταίρο στις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις, συμμέτοχο στα αυριανά κέντρα λήψης 
αποφάσεων, να την κάνουμε μέλος της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Να συνεχίσουμε
αδιαπραγμάτευτα την υποστήριξη των εθνικών μας συμφερόντων. 
Να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ικανότητα της άμυνάς μας, αλλά 
συγχρόνως ν' απλώσουμε το χέρι φιλίας και συνεργασίας στους 
γείτονές μας, σ' όσους πράγματι με ειλικρίνεια την αποζητούν.

Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή 
ανταγωνιστική οικονομία που η σταθερότητά της και οι 
κατευθύνσεις της θα παράγουν όλο και περισσότερο αγαθά, θα 
διασφαλίζουν θέσεις εργασίας, θα στηρίζουν και θα ενισχύουν 
εισοδήματα, θα διαχέουν όλο και περισσότερο την ευημερία στο 
σύνολο του λαού μας.

Μια προσπάθεια προώθησης μεγάλων και μικρών έργων σ' όλη 
την επικράτεια που λίγο-λίγο θ' αλλάζουν το πρόσωπο της 
ελληνικής πραγματικότητας. Μια προσπάθεια για τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών της δημοκρατίας, μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της περιφέρειας. Αλλά συγχρόνως
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να βάλουμε τα θεμέλια ενός καινούργιου κοινωνικού κράτους, να 
δημιουργήσουμε ένα νέο ιστό ασφάλειας γι' αυτούς που πράγματι 
έχουν ανάγκη, να φτιάξουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια πιο 
ανθρώπινη καθημερινότητα για όλους τους συμπολίτες μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να μη διακυβεύσουμε ό,τι πετύχαμε στο 
βωμό των εντυπώσεων, των βραχυπρόθεσμων σκοπιμοτήτων, 
των συγκυριακών ελιγμών που τίποτα δεν προσφέρουν. Είμαι 
αποφασισμένος να οδηγήσω τις εξελίξεις στην εκπλήρωση αυτών 
των στόχων με σταθερότητα, συνέπεια, επιμονή.

Η λαϊκή εντολή του ’96 ήρθε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την 
Ελλάδα. Σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση, η εισβολή των 
νέων τεχνολογιών, η πτώση των οικονομικών συνόρων, οι αλλαγές 
στο διεθνή περίγυρο είναι ριζικές και ραγδαίες. Γι' αυτό 
επιβάλλουν και σε μας ριζικές τομές και γρήγορες αποφάσεις για 
να μπορέσει η Ελλάδα, οι Έλληνες όλοι, εσείς, στο τέλος αυτής 
της πορείας να είστε στην όχθη των κερδισμένων.

Ένας κεντρικός άξονας αυτής της πολιτικής είναι η αναζωογόνηση 

της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών. Η πιο άμεση 

πραγμάτωση των επιλογών του πολίτη. Η αποκέντρωση της 

δημόσιας εξουσίας, ο Καποδίστριας, οι δημόσιοι πόροι που 

δρομολογούνται για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής 

σηματοδοτούν το ξεκίνημα μιας νέας πραγματικότητας. Κλείνουμε 

μία περίοδο 170 χρόνων ξεπερασμένων αντιλήψεων για τις 

σχέσεις κράτους με την κοινωνία και κεντρικής εξουσίας με τον 

πολίτη. Και είμαστε περήφανοι εμείς στο ΠΑΣΟΚ γιατί αυτή η 

μεγάλη αλλαγή σχεδιάστηκε, υιοθετήθηκε και υλοποιείται από 

εμάς.



Όμως πρέπει να προχωρήσουμε πάρα πέρα. Πρέπει να 

προχωρήσουμε γρήγορα. Αυτή η υπόθεση είναι κυρίως στα χέρια 

των πολιτών. Την Κυριακή θα προσέλθουν στις κάλπες για να 

αναδείξουν τις τοπικές τους ηγεσίες. Ηγεσίες που θα 

καθοδηγήσουν την αυτοδιοίκηση. Μια αυτοδιοίκηση που δεν είναι 

πια υποχείριο της κεντρικής εξουσίας, αλλά κύτταρο ανάπτυξης 

και δημιουργίας.

Στο ξεκίνημα αυτό παίζονται πολλά και οι πολίτες πρέπει να το 

έχουν ξεκάθαρο. Οι νέοι θεσμοί πρέπει να ριζώσουν. Οι 

αναγκαίες υποδομές να ολοκληρωθούν. Οι πόροι να πιάσουν 

τόπο. Να μπει το νερό στ’ αυλάκι. Πρέπει να επιλέξουν γι’ αυτό 

τους σωστούς ανθρώπους.

Ένα είναι σίγουρο:

Η συντηρητική παράταξη και ο κατ’ εξοχήν εκφραστής της η Νέα 

Δημοκρατία πάντοτε υπήρξε ξένη με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, 

που θα αποδυνάμωναν το συγκεντρωτικό, μεροληπτικό και 

κομματικό κράτος που οι ίδιοι έκτισαν και συντήρησαν για 

δεκαετίες. Και στον τελευταίο πολίτη είναι γνωστό ότι πολέμησε 

την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και δεν έχει 

συμβιβαστεί ακόμη και σήμερα με το ρόλο της.

Οι προοδευτικές απόψεις, ιδέες, προτάσεις και λύσεις θα είναι οι 

πραγματικοί νικητές και αυτών των εκλογών. Και σ’ αυτή την 

κατεύθυνση πρέπει να συσπειρώσουμε και να στηρίξουμε τους 

συμπολίτες μας.



Θέλουμε τον λαό πρωταγωνιστή και την κοινωνία ενεργή. Γι’ αυτό 

επιμένουμε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχουμε μπροστά μας 

ένα μεγάλο παράδειγμα, τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. 

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ερχόμαστε σ’ αυτές τις εκλογές με την 

υπερηφάνεια ενός μεγάλου θεσμικού έργου.

Εμείς εφαρμόσαμε πρώτοι τις πολιτικές ενίσχυσης των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης το ‘81-‘89. Εμείς 

προχωρήσαμε το ‘94 στην εγκαθίδρυση της νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης.

Εμείς, τώρα, το ‘97-“98, ολοκληρώσαμε ένα πλέγμα 

μεταρρυθμίσεων στην περιφέρεια και δώσαμε ισχύ στην 

πρωτοβάθμια μονάδα, με τους νέους ισχυρούς δήμους του 

«Καποδίστρια». Ερχόμαστε σ’ αυτές τις εκλογές, όχι με στενή 

κομματική λογική, αλλά με την δύναμη των μεγάλων θεσμικών 

μεταρρυθμίσεων που έχουμε επιφέρει.

Φυσικά και επιδιώκουμε οι δυνάμεις που εκφράζονται από την 

λογική αυτών των μεταρρυθμίσεων να βάλουν την σφραγίδα τους 

στις εκλογές του Οκτώβρη.

Φυσικά και επιθυμούμε η διοικητική μεταρρύθμιση που άλλαξε τον 

διοικητικό χάρτη της χώρας να στεριώσει.

Πολύ μελάνι χύθηκε για το κατά πόσο είναι ή όχι πολιτική 

αναμέτρηση αυτή η εκλογική μάχη. Αναμέτρηση για την 

κυβέρνηση και το έργο της ασφαλώς και δεν είναι. Αναμέτρηση



αντιλήψεων στρατηγικών προγραμμάτων και πρακτικών για τη 

αποκέντρωση, τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του 

κράτους, την διαμόρφωση μιας σύγχρονης και δημοκρατικής 

πολιτείας, όπου οι πολίτες της έχουν τον πρώτο λόγο, ασφαλώς 

είναι και μάλιστα βαθύτατα πολιτική.

Η συντηρητική παράταξη και ο κατ’ εξοχήν εκφραστής της, η Νέα 

Δημοκρατία πάντοτε υπήρξε ξένη με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις 

που θα αποδυνάμωναν το συγκεντρωτικό, μεροληπτικό και 

κομματικό κράτος που οι ίδιοι έκτισαν και συντήρησαν για 

δεκαετίες. Ακόμη και σήμερα, όταν η Νέα Δημοκρατία 

διατυμπανίζει, την υποστήριξή της προς το θεσμό της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην πράξη αδιαφορεί όταν δεν τον 

υπονομεύει. Και στον τελευταίο πολίτη είναι γνωστό ότι πολέμησε 

την ίδρυση του θεσμού και δεν συμβιβαστεί ακόμη και σήμερα με 

τον ρόλο του.


