
Η εκλογική αναμέτρηση αυτής και της προηγούμενης Κυριακής 

έδειξε ότι οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης έχουν ευρεία λαϊκή 

αποδοχή. Για περίπου 40.000 θέσεις εκλεγομένων στην Τοπική 

και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οι υποψήφιοι ξεπέρασαν τις 

150.000. Οι αριθμοί δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον των 

πολιτών να χειριστούν τα προβλήματα που τους αφορούν. Αυτό 

είναι ένα θετικό μήνυμα για τον τόπο.

Οι εκλογές αυτές ήταν οι πρώτες μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση 

που έγινε στους δήμους και κοινότητες της χώρας -το σχέδιο 

Καποδίστριας.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των δήμων εκλέγονται υποψήφιοι που 

στήριξαν τη μεταρρύθμιση και θα εξασφαλίσουν την επιτυχία των 

νέων θεσμών.

Ο ελληνικός λαός ψήφισε τη μεταρρύθμιση, επικρότησε τους νέους 

θεσμούς. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα για την αναδιοργάνωση 

του κράτους. Η Νέα Δημοκρατία που είχε εναντιωθεί στη 

μεταρρύθμιση και επανειλημμένα δηλώσει ότι θα την ανατρέψει 

δεν επέτυχε την επιδίωξή της. Αυτό είναι σημαντικό πολιτικό 

συμπέρασμα.

Οι εκλογές για τις νομαρχίες εμπέδωσαν επίσης την αντίληψη, ότι 

η μεγάλη μεταρρύθμιση που πραγματοποίησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει 

στεριώσει. Οι πολίτες επικροτούν την απεξάρτηση από το



κεντρικό κράτος και την αποκέντρωση. Αυτό αποτελεί για μας 

αναγνώριση της προσπάθειάς μας, προσπάθεια που θα 

συνεχισθεί.

Οι υποψήφιοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή οι υποψήφιοι που στήριξε το

ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξελέγησαν σ ε ....  από τις 53 νομαρχίες, δηλαδή στη

πλειοψηφία των νομαρχιών. Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τους 

μέχρι τώρα υπολογισμούς υστερεί όχι μόνο όσον αφορά τον 

αριθμό των νομαρχιών αλλά και όσον αφορά τον αριθμό των 

ψήφων.

Θέλω να συγχαρώ όλους όσους εκλέχθηκαν και να τους ευχηθώ 

επιτυχία στο έργο τους. Θα έχουν τη κυβέρνηση συμπαραστάτη 

σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας της 

αυτοδιοίκησης.

Ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων στο σύνολο της χώρας 

παραμένει περίπου ο ίδιος. Η επιδίωξη να δημιουργηθεί ένα 

πλατύ αντικυβερνητικό μέτωπο «που θα σαρώσει τους δήμους και 

τις νομαρχίες» δεν πέτυχε.

Έχω επίγνωση ότι οι ψηφοφόροι εξέφρασαν με τη ψήφο τους και 

κριτική στην πολιτική μας. Όπως ήδη ανέφερα την περασμένη 

Κυριακή θα αξιολογήσουμε τις αντιδράσεις και θα επιδιώξουμε να 

ανταποκριθούμε καλύτερα στις αναμονές των πολιτών.

Το τελευταίο σχόλιο μου έχει σκοπό να προκαταλάβει όσους 

θέλουν να δώσουν μια ευρύτερη διάσταση στο αποτέλεσμα.



Το κυβερνητικό έργο δεν κρίνεται στην εκλογική αναμέτρηση για 

την αυτοδιοίκηση. Το κυβερνητικό έργο θα κριθεί το 2000. Μέχρι 

τότε θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την πορεία μας για μια ισχυρή 

οικονομία, την ισότιμη ένταξη της Ελλάδας στις διαδικασίες της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, για μια κοινωνία με περισσότερη 

κοινωνική συνοχή και κοινωνική δικαιοσύνη.

Όσο πλησιάζουμε τους στόχους αυτούς τόσο βελτιώνουμε τις 

συνθήκες ζωής μας, αποκτούμε περισσότερη σταθερότητα, 

διασφαλίζουμε καλύτερες προοπτικές για τη χώρα και τους 

πολίτες.

Το μήνυμα των εκλογών είναι θετικό για την κυβέρνηση, είναι 

θετικό για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα μήνυμα ενθάρρυνσης 

και στήριξης μεγάλων τομών. Είναι ένα μήνυμα ότι οφείλουμε να 

συνεχίσουμε την ουσιαστική αποκέντρωση και την ανάπτυξη των 

τοπικών κοινωνιών μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης. 

Την προσπάθεια αυτή για ένα κράτος κοντά στους πολίτες θα 

συνεχίσουμε.



Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από την εκλογική 

αναμέτρηση είναι ότι οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης έχουν την ευρεία 

λαϊκή αποδοχή. Για τις περίπου 40.000 θέσεις των εκλεγομένων 

στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση οι υποψήφιοι 

ξεπέρασαν τις 150.000. Οι αριθμοί δείχνουν το αυξημένο 

ενδιαφέρον των πολιτών να χειριστούν τα προβλήματα που τους 

αφορούν.

Οι εκλογές αυτές ήταν οι πρώτες μετά τη μεγάλη μεταρρύθμιση 

που έγινε στους δήμους και κοινότητες της χώρας -το σχέδιο 

Καποδίστριας. Ο ελληνικός λαός ψήφισε τη μεταρρύθμιση, 

επικρότησε τους νέους θεσμούς.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των δήμων εκλέγονται υποψήφιοι που 

στήριξαν τη μεταρρύθμιση και θα εξασφαλίσουν την επιτυχία των 

νέων θεσμών. Αυτό είναι το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα.

Η Νέα Δημοκρατία που είχε εναντιωθεί στη μεταρρύθμιση και 

επανειλημμένα δηλώσει ότι θα την ανατρέψει είναι μειοψηφία.

Το δεύτερο πολιτικό συμπέρασμα προκύπτει από το αποτέλεσμα 

των εκλογών για τις νομαρχίες. Οι υποψήφιοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή οι

υποψήφιοι που στήριξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξελέγησαν σ ε ....  από τις

53 νομαρχίες, δηλαδή στη πλειοψηφία των νομαρχιών. Οι αριθμοί 

αυτοί δείχνουν ότι στις εκλογές αυτές υποστήριξαν την πολιτική 

της αποκέντρωσης. Η Νέα Δημοκρατία είναι σύμφωνα με τους



μέχρι τώρα απολογισμούς όχι μόνο όσον αφορά τον αριθμό των 

νομαρχιών αλλά και όσον αφορά τον αριθμό των ψήφων 

μειοψηφία. Ο ελληνικός λαός απορρίπτει τις συγκεντρωτικές και 

διχαστικές της απόψεις.

Το τρίτο πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι αν συγκρίνουμε το 

ποσοστό κάθε κόμματος -όσο αυτό είναι δυνατό- στο σύνολο των 

ψηφοφόρων ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων παραμένει ο 

ίδιος. Υπάρχουν μετατοπίσεις ψηφοφόρων στα μητροπολιτικά 

κέντρα αλλά και μετατοπίσεις σε αντίθετη κατεύθυνση στην 

περιφέρεια.

Έχω επίγνωση ότι οι ψηφοφόροι εξέφρασαν με τη ψήφο τους και 

κριτική στην πολιτική μας. Όπως ήδη ανέφερα την περασμένη 

Κυριακή θα αξιολογήσουμε τις αντιδράσεις και θα επιδιώξουμε να 

ανταποκριθούμε καλύτερα στις αναμονές των πολιτών.

Το τελευταίο σχόλιο μου έχει σκοπό να προκαταλάβει όσους 

θέλουν να δώσουν μια ευρύτερη διάσταση στο αποτέλεσμα και να 

επιδιώξουν με αυτό να επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Το κυβερνητικό έργο δεν κρίνεται στην εκλογική αναμέτρηση για 

την αυτοδιοίκηση. Το κυβερνητικό έργο θα κριθεί το 2000. Μέχρι 

τότε θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την πορεία μας για μια ισχυρή 

οικονομία, την ισότιμη ένταξη της Ελλάδας στις διαδικασίες της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, για μια κοινωνία με περισσότερη 

κοινωνική συνοχή και κοινωνική δικαιοσύνη.



Όσο επιτυγχάνουμε ή πλησιάζουμε τους στόχους αυτούς τόσο 

βελτιώνουμε τις συνθήκες ζωής μας, αποκτούμε περισσότερη 

σταθερότητα, διασφαλίζουμε καλύτερες προοπτικές για τη χώρα 

και τους πολίτες.

Το μήνυμα των εκλογών είναι θετικό για την κυβέρνηση, είναι 

θετικό για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα μήνυμα ενθάρρυνσης 

και στήριξης μεγάλων τομών. Είναι ένα μήνυμα ότι οφείλουμε να 

συνεχίσουμε την ουσιαστική αποκέντρωση και την ανάπτυξη των 

τοπικών κοινωνιών μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης. 

Την προσπάθεια αυτή για ένα κράτος κοντά στους πολίτες θα 

συνεχίσουμε.


