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23
■—  Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Θ. Ρουσόπουλος έκανε τη 

ακόλουθη δήλωση:
■

"Χρειάζεται πράγματι απύθμενο θράσος για να ορίζει ο κ. Σημίτης ως "πολιτικό τρίπτυχ 
για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη διαφάνεια, τον εκσυγχρονισμό τω 
υπηρεσιών της και την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Κι αυτό γιατί η εξαετία Σημίτη και η εικοσαετία ΠΑΣΟΚ ταυτίζονται με:

ένα οπό σένα
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- Το καθεστώς της αδιαφάνειας και της ατιμωρησίας
- Την αναξιοπιστία και την αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής 
-Τη διόγκωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Ο κ. Σημίτης είναι ο Πρωθυπουργός που συστηματικά:

- Επιχειρεί να φορτώσει στην Αυτοδιοίκηση τα λάθη, τις παραλείψεις και τις αδυναμίες τη 
Κυβέρνησής του.
- Υβρίζει τους αιρετούς άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως μάλιστα όσους δε 
υποκύπτουν στις μικροκομματικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις της Κυβέρνησης.
- Αρνείται να αποδώσει στην Αυτοδιοίκηση θεσμοθετημένους πόρους, καθιστώντας έτσι τι 
αυξημένες αρμοδιότητές της κενό γράμμα.

Ο κ. Σημίτης είναι ο Πρωθυπουργός που περιόρισε δραματικά την αυτονομία κι 
ανεξαρτησία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, ω 
κομματικού τοποτηρητή της Κυβέρνησης.

Ο κ. Σημίτης είναι αναξιόπιστος. Με τους λόγους και τις πράξεις του, όλα αυτά τα χρόνι 
κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη θέση και τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης

Είναι βέβαιο ότι οι τοπικές κοινωνίες, οι Έλληνες πολίτες, κρίνουν και αξιολογούν του 
πάντες. Στις Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές του Οκτωβρίου θα δώσουν στον 
Σημίτη τη δέουσα, καταλυτική απάντησή τους".

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Αναζητήστε τα δελτία τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας, ανάλογα με την ημερομηνία 
έκδοσής τους. Το αρχείο των Δελτίων Τύπου 
που έχετε στη διάθεσή σας ξεκινάει από τον 
Ιανουάριο του 1998.

Επιλέξτε ημερομηνία καταχώρησης:
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