
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1996

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, 

ανακοινώνοντας σήμερα το μεσημέρι προς τους δημοσιογράφους την 

εκλογική στρατηγική του Κινήματος, είπε τα εξής:

Ξεκινάμε ένα δημιουργικό και θετικό εκλογικό αγώνα, αντάξιο της ελπίδας 

που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του λαού μας.

Χωρίς κίβδηλες και άγονες αντιπαραθέσεις. Χωρίς πολωτικά και μειωτικά 

συνθήματα. Χωρίς αρνητική προπαγάνδα που φέρνει τη δημόσια ζωή πίσω, 

σ’ ένα ξεπερασμένο πια παρελθόν. Έναν εκλογικό αγώνα, ο οποίος θα 

στοχεύει να ανεβάσει την ποιότητα της πολιτικής ζωής.

ΠΟΡΕΙΑ ΝΙΚΗΣ, ΕΛΠΙΔΑΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Ξεκινάμε, σήμερα και μέχρι τις εκλογές της 22 Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη 

πορεία στο λαό.

Πορεία Νίκης, Ελπίδας, Προοπτικής.

Πορεία που θα αγκαλιάσει όλη τη χώρα. Πορεία διαλόγου με θέσεις και 

προτάσεις.

Πορεία Αλήθειας, Ευθύνης.
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Πορεία που αφετηρία θα έχει τη συνεδρίαση του Εθνικού μας Συμβουλίου 

στις 3 του Σεπτέμβρη, θα περάσει παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτή 

η πορεία θα ολοκληρωθεί την τελευταία Παρασκευή πριν τις εκλογές με την 

γιορτή της νίκης, της ελπίδας και της προοπτικής στην Αθήνα. Στην Αθήνα 

θα πραγματοποιήσουμε τη μόνη μεγάλη συγκέντρωση ολόκληρης 
προεκλογικής περιόδου.

ΜΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ 

ΜΑΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΣΕΩΝ, ΗΘΟΥΣ

Θα ήθελα με δύο λόγια να περιγράφω τους σταθμούς αυτής της πορείας. Η 3 
Σεπτεμβρίου 1996 για το ΠΑΣΟΚ είναι ημέρα μνήμης και αφετηρίας. 

Τελειώνει ένας ιστορικός κύκλος 22 χρόνων με μεγάλες νίκες και κατακτήσεις. 

Ταυτόχρονα ανοίγει μπροστά μας μια νέα εποχή. Τα βήματα πρέπει να 

γίνουν άλματα. Θα συνεχίσουμε την πορεία που χάραξε ο ιδρυτής και ηγέτης 

μας ο Ανδρέας Παπανδρέου και πορευτήκαμε μαζί 22 ολόκληρα χρόνια. Γιατί 

το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του 

ελληνικού λαού. Εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών που έρχεται από 

πολύ μακριά και πρέπει να πάει πολύ μακριά. Μαζί θα γυρίσουμε τη σελίδα 

για τη νέα εποχή που βρίσκεται μπροστά μας. Μια εποχή με μεγάλες 

προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Τώρα η Ελλάδα μπορεί.

Το Εθνικό Συμβούλιο στις 3 του Σεπτέμβρη θα αποτελέσει την αφετηρία της 

προσπάθειάς μας με όλες τις δυνάμεις μας ενωμένες, συντεταγμένες, 

αποφασισμένες. Όλα τα μέλη και στελέχη μαζί με τους φίλους και 

ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ έχουν μπει στη μάχη με ενθουσιασμό, με 

αυτοπεποίθηση και δημιουργική δράση. Τα ψηφοδέλτια σε κάθε νομό θα είναι 

ψηφοδέλτια νίκης, ελπίδρς και προοπτικής. Θα είναι ψηφοδέλτια που έχουν 

την έμπνευση και την προοπτική του νέου ΠΑΣΟΚ. Θα είναι ψηφοδέλτια για 

τη μεγάλη νίκη.
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Στη Θεσσαλονίκη στις 6-8 Σεπτεμβρίου θα δώσουμε την πρότασή μας, για 

την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την 

κοινωνική δικαιοσύνη και το θεσμικό εκσυγχρονισμό της χώρας.

Στην Αθήνα την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου μπροστά σε όλο το λαό θα 

επαναλάβουμε τις δεσμεύσεις μας για το τί ακριβώς πρόκειται να γίνει την 

επόμενη μέρα της νίκης. Πώς θα κυβερνήσουμε, τί καινοτομίες θα 
προτείνουμε, ποιες είναι οι μεγάλες μας προτεραιότητες.

Σε όλο αυτό το διάστημα από κάθε νομό της χώρας θα περάσουν τα εξπρές 

της νίκης με κλιμάκια στελεχών του ΠΑΣΟΚ, σε μια νέου τύπου εκλογική 

μάχη, μάχη ποιότητας και θέσεων, μάχη ήθους και σύγχρονης επικοινωνίας.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ο λαός, οι πολίτες, πρέπει να πληροφορηθούν, να γνωρίσουν, να 

συμμετάσχουν ενεργά, στην προσπάθεια για τη λύση των πραγματικών τους 

προβλημάτων για μια σύγχρονη πορεία της Ελλάδας και του Ελληνισμού.

Ούτε οι πλαστικές σημαίες, ούτε οι ψεύτικες και απατηλές εικόνες, ούτε οι 

πολυδάπανες και τεχνητές συγκεντρώσεις είναι στη θέληση και την πράξη 

μας.

Δεν θα μείνουμε μόνο στο ραδιοτηλεοπτικό διάλογο που ασφαλώς θα είναι 

και πλούσιος και πλήρης.

Θέλουμε πάνω απ’ όλα τη ζωντανή επικοινωνία και επαφή. Για να 

αφουγκραστούμε το σφυγμό του λαού.

Δεν θέλουμε τη δαπανηρή, ατελέσφορη και σπάταλη προεκλογική καμπάνια 

που προσβάλλει τον πολίτη και καθιστά άνισες τις συνθήκες της πολιτικής 

αντιπαράθεσης.
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Το κόμμα μας εισηγήθηκε και η κυβέρνησή μας ψήφισε το νόμο που 
προβλέπει ανώτατο ύψος δαπανών, τόσο για τα κόμματα όσο και για τους 

υποψήφιους βουλευτές και αυστηρές κυρώσεις για την παράβαση των 
κανόνων του παιγνιδιού.

Δεν θέλουμε την αφισορρύπανση, τις προσωπικές αφίσες των υποψηφίων σε 
χώρους εκτός των εκλογικών κέντρων.

Δεν θέλουμε την πλήρη εμπορευματοποίηση των ιδεών, των προτάσεων και 

προ παντός των προσώπων.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΙ 
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ

* Λέμε ναι στη ζωντανή επαφή, με φορείς και πολίτες.

* Λέμε όχι στις μεταφερόμενες και πολυέξοδες συγκεντρώσεις.

* Λέμε ναι στο σοβαρό, υπεύθυνο, ραδιοτηλεοπτικό διάλογο, στη σοβαρή 

έντυπη ενημέρωση.
* Λέμε όχι κατηγορηματικά στις κοκορομαχίες, στην εκτόξευση ύβρεων, 

στη μέθοδο των προσωπικών επιθέσεων, στη λεγάμενη «μαύρη» 

διαφήμιση, στα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη.

* Λέμε ναι στη διαφάνεια, τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών, στην 

αυστηρή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του νόμου και στο σεβασμό των 

αποφάσεων της διακομματικής επιτροπής.

* Λέμε όχι στην ανεξέλεγκτη σχέση των υποψηφίων με τις οικονομικές 

δυνάμεις και τις πολύπλευρες εξαρτήσεις που αυτή συνεπάγεται.
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Καλώ τα κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές να τηρήσουν με ιδιαίτερη 

προσοχή όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας. Καλώ όλους τους πολίτες να 
προσέξουν και να εφαρμόσουν το νόμο.

Η μικρή σε διάρκεια προεκλογική περίοδος επιτρέπει να ανοίξουμε οριστικά 

το δρόμο στις νέες σύγχρονες μορφές εκλογικού αγώνα. Θα ήμασταν 

ανακόλουθοι αν εμείς πρώτοι δεν κατοχυρώναμε τη νέα σελίδα για να 

περιορίσουμε τα αρνητικά φαινόμενα που εμφανίζει η δημόσια ζωή. Είμαστε 

το καινούργιο, το σύγχρονο και το προοδευτικό κόμμα και σ’ αυτόν τον τομέα.

Ο ΛΑΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ, ΗΓΕΤΕΣ

Ο πολιτικός και επικοινωνιακός σχεδιασμός του εκλογικού μας αγώνα έχει 

ήθος και θετικό περιεχόμενο και θα στηρίζεται σε θέσεις, επιχειρήματα και 
προτάσεις.

Την συνάντησή μου με τον κ. Έβερτ δεν την βλέπω σαν μία μονομαχία αλλά 

σαν μία δυνατότητα διαλόγου και αντιπαράθεσης για τις μεγάλες προκλήσεις 

που έχουμε μπροστά μας. Την βλέπουμε σαν μία δυνατότητα που έχει ο 

ελληνικός λαός να κρίνει και να συγκρίνει ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ, ΗΓΕΤΕΣ.

Τον κ. Έβερτ δεν το βλέπω ως μονομάχο, ούτε την πολιτική ζωή ως ένα 

ρινγκ, όπου κάποιος πρέπει να ρίξει τον άλλο στο καναβάτσο. Ο λαός δεν 

έχει ανάγκη από παλαιστές και μονομαχίες. Έχει ανάγκη από δημιουργική 

σκέψη, λύσεις, προτάσεις. Ο χαμένος από μονομαχίες όπου υπερισχύει το 

θέατρο και οι υβριστικές αναμετρήσεις είναι η πολιτική και η χώρα. 

Υποχρέωση και ευθύνη .μας είναι να ανεβάζουμε το επίπεδο και όχι να το 

κατεβάζουμε. Υποχρέωσή μας και ευθύνη μας είναι να δώσουμε στους 

πολίτες νηφάλια, με σοβαρότητα, χωρίς εμπάθεια τα στοιχεία, τα 

επιχειρήματα.
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ΠΑΣΟΚ : Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Εμείς πιστεύουμε ότι ο λαός είναι αναγκαίο να πληροφορηθεί ποια παράταξη 

έχει σύγχρονες προτάσεις για τις μεγάλες και ζωτικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε ως χώρα ως κοινωνία και ως πολίτες. Ποια παράταξη και 

ποιο κόμμα έχει την ενότητα, τη συνοχή και τη βούληση να προωθήσει με 

ρεαλισμό τις απαραίτητες λύσεις. Ποια παράταξη μπορεί να δημιουργήσει μια 

ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Ποια παράταξη μπορεί με σιγουριά και με 
όραμα να βάλει την Ελλάδα στον 21° αιώνα.

Ο λαός πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί ποια ακριβώς θα 

είναι η επόμενη μέρα.

Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει στα αρμόδια όργανα το Εθνικό 

Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και τη Διακομματική Επιτροπή οι όποιες 

τηλεοπτικές συζητήσεις θα γίνουν με όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν 

τη νηφάλια και καθαρή αντιπαράθεση και ανάδειξη θέσεων, για να υπάρχει 

στον πολίτη το δικαίωμα και η κρίση της προσωπικής επιλογής.

Καλώ κάθε πολίτη, όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να 

απομονώσουν και να απορρίψουν τον αναχρονιστικό λόγο, τη συνειδητή 

παραπλάνηση, την άκριτη υποσχεσιολογία, την προεκλογική ύβρη.

* Να αποδεχθούν τη θετική πρόταση, τον ήπιο και πολιτισμένο εκλογικό 

αγώνα, την επιδίωξη ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων στα μεγάλα και 

σύγχρονα αιτήματα της χώρας και του λαού, να αναζητήσουν τους 

μεγάλους δρόμους που πρέπει να ανοίξουν η Ελλάδα και ο Ελληνισμός.

*

Είμαι σίγουρος και αισιόδοξος.

Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει.

Τώρα η Ελλάδα μπορεί.

Το νέο ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για μεγάλη Νίκη.
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