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Κόρινθος, 5 Οκτωβρίου 2002

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, από την Κόρινθο όπου βρίσκεται 
προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του Συνεδρίου του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακών και Εθνικών Συμβουλίων 
Νεολαίας ΡΓβπ^βτ, αναφερόμενος στις επικείμενες Νομαρχιακές και 
Δημοτικές Εκλογές, είπε τα εξής:

«Δίνουμε μάχη γι’ αυτούς τους δύο θεσμούς της Νομαρχιακής και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Και δίνουμε μάχη, γιατί, όπως γνωρίζετε, οι κυβερνήσεις του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εκείνο που προώθησε τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και έδωσε νέα υπόσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και με το 
σχέδιο «I. Καποδίστριας».

Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόοδος της χώρας και η περιφερειακή ανάπτυξη 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Μπαίνουμε, λοιπόν, στην τελική ευθεία και κρίνεται τις επόμενες μέρες και 
τις δύο Κυριακές της εκλογής ποια θα είναι η ηγεσία σε τοπικό επίπεδο στη 
Νομαρχία και στο Δήμο.

Αυτό δεν είναι κάτι αδιάφορο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί με την 
αποκέντρωση όλο και περισσότερες δραστηριότητες έχουν περάσει στις 
Νομαρχίες και τους Δήμους. Πολλά απ’ αυτά που θέλουμε εξαρτώνται από 
τις Νομαρχίες και τους Δήμους.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Κορινθίας, όπου βρισκόμαστε σήμερα, είναι 
ένας θεσμός που προωθήθηκε από τη Νομαρχία και το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο Νεολαίας νομού Κορινθίας. Μπορεί μία άλλη Νομαρχία με άλλη 
πολιτική νοοτροπία, με συντηρητική νοοτροπία να μην θέλει τέτοιους 
θεσμούς, να μη θέλει νέους να κινητοποιούνται, να μη θέλει άλλες σκέψεις 
και απόψεις, αλλά να θέλει μόνο να ακολουθεί την πεπατημένη.
Ή μπορεί μια Νομαρχία, επειδή οι ζημιές που συμβαίνουν σε ένα Νομό για 
παράδειγμα και κατά την αντίληψή της ότι πρέπει να χρεώνονται 
αποκλεισπκά στην κεντρική κυβέρνηση, να μην ενδιαφέρεται να κινήσει τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς (που υπάγονται στη δικαιοδοσία της) 
αποζημίωσης των αγροτών.

Επομένως, έχει τεράστια σημασία η Νομαρχία και ο Δήμος να είναι σε 
χέρια ανθρώπων που έχουν ανοιχτό μυαλό και ανοιχτό ορίζοντα.

0 Γι’ αυτό χρειάζεται αγώνας και κινητοποίηση και συσπείρωση 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε κάθε Νομό και σε κάθε Δήμο.



Ο Χρειάζεται αγώνας για συσπείρωση και κινητοποίηση όλων 
των προοδευτικών πολιτών σε κάθε Νομό, σε κάθε Δήμο, σε 
κάθε Κοινότητα.

0 Χρειάζεται αγώνα και συσπείρωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των 
άλλων κομμάτων, τα οποία έχουν μια άποιμη της κοινωνίας 
που προωθεί την αλλαγή και την πρόοδο, για να αναδειχθεί 
μια προοδευτική ηγεσία στους Νομούς και τους Δήμους της 
χώρας.

Γιατί έτσι θα προοδεύσει η Ελλάδα, γιατί έτσι θα προχωρήσουμε τον 
εκσυγχρονισμό.

Οπως ακούσατε, η ηγεσία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης υιοθέτησε 
μια άλλη άποψη: Ενώ πριν έλεγε ότι αυτές οι εκλογές είναι εκλογές για την 
Αυτοδιοίκηση και αποφασίζουμε γι’ αυτήν, προ 15 περίπου ημερών είπε ότι 
αυτές οι εκλογές δεν είναι εκλογές για τη νομαρχιακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση, αλλά είναι -τρόπον τινά- εθνικές εκλογές και πρέπει οι 
ψηφοφόροι να απειλούν μήνυμα στην κυβέρνηση.

Γιατί αυτό; Η απάντηση είναι απλή. Γιατί εν τω μεταξύ οι ψηφοφόροι, ο 
ελληνικός λαός, η κοινή γνώμη για να πω ακριβέστερα, έστειλε ήδη 
ένα μήνυμα στην Αξιωματική Αντιπολίτευση:

> Έστειλε το μήνυμα ότι πρώτα απ’ όλα οι επιλογές της, οι 
επιλογές της σε πρόσωπα συναντούν ισχυρή αντίσταση.

> Έστειλε το μήνυμα ότι η μάχη αυτή είναι πάνω σε 
προγράμματα, είναι πάνω σε θέσεις. Και ως εκ τούτου, αυτή 
που δεν έχουν πρόγραμμα, αυτοί που δεν έχουν θέσεις δεν 
είναι αποδεκτοί.

> Έστειλε το μήνυμα ότι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριζαν 
ακροδεξιές απόψεις (π.χ. να καίγονται βιβλία) ή ήσαν 
αλλοπρόσαλλοι στα απόψεις τους, δεν μπορεί να είναι 
εκείνοι οι οποίοι καθοδηγούν τις τοπικές κοινωνίες.

Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία εγκατέλειψε την προηγούμενη στάση της και 
καταφεύγει τώρα στο διχασμό και την καταστροφολογία. Προσπαθεί 
να αποπροσανατολίσει.

Αλλά με την τακτική της, μια να προβάλλει τους υποψήφιούς της και μετά 
να λέει «δεν με ενδιαφέρουν οι υποψήφιοι, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι 
το μήνυμα στην κυβέρνηση», τι κάνει;

• Πρώτα απ’ όλα η ίδια λέει ότι οι υποψήφιοί μου δεν αξίζουν, 
ότι οι υποψήφιοί μου δεν πείθουν, δεν είναι καλοί. Σ’ αυτό 
συμφωνούμε μαζί της!!!



• Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η 
Νέα Δημοκρατία απαξιώνει χο θεσμό της Τοπικής 
Αυτοδιοίκηση. Έρχεται στην παλιά της άποψη, τη γνωστή 
της άποψη ότι «τι τη θέλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση; 
Είναι μια περιττή, αναγκαστική πολυτέλεια. Εκείνο που έχει 
σημασία είναι η κεντρική εξουσία. Εκείνο που έχει σημασία 
είναι τα πελατειακά δίκτυα. Εκείνο που έχει σημασία είναι 
τα δίκτυα εξουσίας, τα οποία θέλουμε να πάρουμε εμείς και 
χάρη σ’ αυτά τα δίκτυα εξουσία μετά θα σας 
εξυπηρετήσουμε». Αυτή είναι μια άλλη άποψη, η οποία 
υποβαθμίζει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μια 
άλλη άποψη, η οποία οδηγεί στο παρελθόν.
Και εγώ θα πω απλά: Δεν πάμε πίσω!

Φίλες και φίλοι,

Χρειάζεται, λοιπόν, μια προοδευτική πλειοψηφία που θέλει και μπορεί να 
αναδείξει στην τοπική ηγεσία ικανά πρόσωπα με δημιουργικό έργο, 
σύγχρονο όραμα και προοδευτικό πρόγραμμα».


