
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 1998

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, από
τα Κεντρικά γραφεία του Κόμματος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για 
τα αποτελέσματα του α’ γύρου των Νομαρχιακών και Δημοτικών 
Εκλογών:

“Ο α’ γύρος των Δημοτικών και Νομαρχιακών Εκλογών 
πραγματοποιήθηκε σήμερα με απόλυτη ομαλότητα σε ολόκληρη τη 
χώρα.
Το κεντρικό πολιτικό ερώτημα αυτών των εκλογών ήταν: Έχουν ή όχι τη 
λαϊκή συμπαράσταση οι δυνάμεις, οι οποίες στηρίζουν τη 
μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης που θέλουν τους 
δυνατούς Δήμους και τις αυτόνομες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις;
Από τα αποτελέσματα σε ολόκληρη τη χώρα -και θέλω να τονίσω, σε 
ολόκληρη τη χώρα- προκύπτει ότι η πολιτική μας για την αυτοδιοίκηση, 
για την αποκέντρωση έχει τη στήριξη του ελληνικού λαού.
Όσον αφορά το κομματικό σκηνικό: Στη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων 
και των Νομαρχιών ολόκληρης της χώρας, το ΠΑΣΟΚ έχει καθοριστική 
παρουσία.
Το εκλογικό αποτέλεσμα της Αθήνας δεν αναιρεί αυτό το γεγονός. Η 
Αθήνα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η Μαρία Δαμανάκη έδωσε τη 
μάχη με εμμονή και συνέπεια.
Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στο μέσο της τετραετίας. Θα 
μείνουμε σταθεροί στην ολοκλήρωση των επιταγών και στόχων, για την 
πραγματοποίηση των οποίων μας έχει δώσει εντολή ο Ελληνικός Λαός 
στις Γενικές Εκλογές του 1996.
Είναι φανερό, ότι τα αποτελέσματα των εκλογών του α’ γύρου, εκτός 
από την κυρίαρχη επιλογή των προσώπων και των τοπικών ηγεσιών, 
εκπέμπουν και μηνύματα για επιμέρους πλευρές της πολιτικής μας. Θα 
αξιολογήσουμε τα μηνύματα αυτά και θα ανταποκριθούμε σ’ αυτά.
Το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να συσπειρώσει στο β’ γύρο, γύρω από ενιαίες 
υποψηφιότητες, όλους εκείνους που στηρίζουν την πολιτική των 
δυνατών Δήμων, που στηρίζουν την πολιτική της αποκέντρωσης.
Είναι σαφές, από το σημερινό αποτέλεσμα, ότι όλοι αυτοί, οι δυνάμεις 
αυτές αποτελούν την πλειοψηφία. Πλειοψηφία που θα κατοχυρώσει και 
το παρόν και το μέλλον της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης: 
Ένα κράτος κοντά στον πολίτη”.


