
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

(Το βράδυ των Εκλογών 11/10/98)

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΑΧΗ

Η διεύρυνση και η εμβάθυνση της Ελληνικής Δημοκρατίας προϋποθέτουν μια 
ισχυρή αυτοδιοίκηση.
Μια αυτοδιοίκηση ικανή να συμμετάσχει στην πανεθνική προσπάθεια για τη 
σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα.
Οι πολίτες της χώρας με την ψήφο τους στις δημοτικές και νομαρχιακές 
Εκλογές έδειξαν πως εμπιστεύονται και στηρίζουν το μεταρρυθμιστικό σχέδιο 
της Κυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι νέοι θεσμοί βρίσκονται στα χέρια των πολιτών.
Συνεχίζουμε αταλάντευτοι το κυβερνητικό πρόγραμμα των διαρθρωτικών 
αλλαγών που εξυπηρετούν ταυτόχρονα τους στόχους της σύγκλισης και της 
συνοχής, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας 

και της πρόνοιας.
Συνεχίζουμε συνεπείς στην εντολή τετραετίας που πήραμε από τον Ελληνικό 
Λαό για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας.
Δημιουργούμε ένα επιτελικό αποκεντρωμένο κράτος που κάνει καθημερινά 

πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη.
Η δημοκρατία, η ανάπτυξη, η δικαιοσύνη είναι συνυφασμένες με ολοένα 
περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους τους πολίτες σε όλες τις 

περιοχές της χώρας.
Αυτή η νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στη χώρα.
Στην αλλαγή του αιώνα, στις ισχυρές Νομαρχίες, στους νέους ισχυρούς 
Δήμους, η Ελλάδα κερδίζει μια ακόμα μάχη.



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Χρειάζεται ένας κοινός κορμός δήλωσης σ’ όλα τα ενδεχόμενα.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί εξαιτίας 
και της προοπτικής του Β’ γύρου.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος δεν νοείται απολογητικό ύφος.
Με βάση αυτό το σκεπτικό προτείνω μια συνισταμένη θέσεων που κατά 
καιρούς τον τελευταίο χρόνο διατυπώσαμε (το σχέδιο δήλωσης μετά 
συνεννόηση και με Γ. Πανταγιά).

2. Σε περίπτωση πανηγυρισμών Ν.Δ. να τονισθεί πως η Ν.Δ. παραμένει 
αιχμάλωτη της αντίφασης να διεκδικεί Δήμους που αναγγέλλει πως θα 

καταργήσει.
3. Το κόμμα ακολούθησε μια περιπτωσιολογική πρακτική χρισμάτων 

καταμέτρησης κομματικών δυνάμεων.
Είσθε ηγέτης μιας ευρύτερης προσπάθειας και είναι λάθος αυτή η 
προσπάθεια να παγιδεύεται και να συρρικνώνεται στα όρια ενός κόμματος με 
πολλά προβλήματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες ισορροπίες.
Η δική μου σκέψη είναι πιο κοντά σ’ αυτά που αναπτύξατε στην κοινή 

εκδήλωση με Ζοσπέν αποδοκιμάζοντας την αποικιοκρατική αντίληψη των 

κομμάτων απέναντι στους θεσμούς.
4 . Εκτιμώ πως στον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ δημοτικών εκλογών και 

συνεδρίου αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει είναι η προσήλωση στους 
στόχους του κυβερνητικού προγράμματος που τα αποτελέσματά του θα 
αποτελέσουν και τα ίχνη Σημίτη στην εποχή που περνάμε.
Θεωρώ, λοιπόν, αναγκαία τη γρήγορη επαναφορά του ενδιαφέροντος σ’ αυτά 

ακριβώς τα ζητήματα.
Θεωρώ πως είναι η τελευταία φορά που ενδώσαμε στον πειρασμό 
επικέντρωσης στο παιχνίδι των τριών μεγάλων Δήμων που ο εκλογικός 

πληθυσμός τους δεν συνιστά αξιόπιστο δείγμα για πολιτικά συμπεράσματα.


