
14/10/98

Συνεδρίασε σήμερα στις 10.00 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, η
Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Νομαρχιακών και Δημοτικών
Εκλογών του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και
Προέδρου του Κινήματος Κώστα Σημίτη, με αντικείμενο την
αποτίμηση των αποτελεσμάτων του α’ γύρου των εκλογών για την
Τοπική και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

• Ο Πρωθυπουργός, στην τοποθέτησή του, επεσήμανε:

1. Οι εκλογές της περασμένης Κυριακής υπήρξαν σαφώς μια σημαντική 
αναμέτρηση, η οποία εξέπεμψε τα δικά της μηνύματα. Θα τα 
αξιολογήσουμε και θα ανταποκριθούμε σ’ αυτά.

2. Το συνολικό αποτέλεσμα του α' γύρου δείχνει ότι οι δυνάμεις που 
στήριξαν και στηρίζουν τη μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση 
αποτελούν την πλειοψηφία. Πλειοψηφία που θα κατοχυρώσει το 
παρόν και το μέλλον της Νομαρχιακής και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

3. Η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη δεν αντανακλούν το γενικό 
κλίμα των αποτελεσμάτων του α' γύρου.

4. Οι απώλειες, που σημειώθηκαν σε κάποιες περιοχές, δεν 
στοιχειοθετούν καταδίκη ή αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής.

5. Γιατί, επίσης, γνωρίζουν καλά ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τα 
καθημερινά τους προβλήματα και ποιος επιζητεί τη συμμετοχή τους 
με κρίσεις και προτάσεις για θέματα που αφορούν το χωριό τους, την 
πόλη τους, τη συνοικία τους, τη γειτονιά τους, το σχολείο των παιδιών 
τους, τον ελεύθερο χρόνο τους.

6. Στην κρίσιμη μάχη του β’ γύρου χρειάζεται η στράτευση και η 
συσπείρωση όλων των μεταρρυθμιστικών, προοδευτικών και 
εκσυγχρονιστικών δυνάμεων για τη στήριξη - εδραίωση και περαιτέρω 
αναβάθμιση του θεσμού της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

7. Το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να συσπειρώσει στο β' γύρο, γύρω από 
υποψηφιότητες, όλους εκείνους που στηρίζουν την πολιτική των 
ισχυρών Δήμων και των αυτόνομων Νομαρχιών με προσιτή και 
ανθρώπινη διοίκηση. Όλους εκείνους, που στηρίζουν την πολιτική της 
αποκέντρωσης.



8. Η Κυβέρνηση βρίσκεται στο μέσο της θητείας της και θα κριθεί στις 
Βουλευτικές Εκλογές του 2000. Τότε, όταν οι πολίτες τεθούν ενώπιον 
του κεντρικού πολιτικού διλήμματος για το ποιος πολιτικός φορέας 
έχει και πρόγραμμα και ιδέες και λύσεις για την πορεία της χώρας 
στην τρίτη χιλιετία, ασφαλώς και θα επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ.


