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Ανακοίνωση Τύπου

0 καθηγητής και βουλευτής Α'Πειραιά κ. Κώστας Σημίτης ανέφερε σε σημερινή 
ομιλία του στον Πειραιά μεταξύ άλλων τα εξής :

"Κυκλοφορούν εδώ και καιρό φήμες ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στον Πειραιά, 
θα είμαι εδώ μαζί σας. Δεν ζήτησα ποτέ να Ουμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο 
Επικρατείας ούτε σε συνδυασμούς άλλης περιοχής. Οι φήμες αυτές δεν προ
έρχονται από μένα. Γιατί πιστεύω, ότι ένα προβεβλημένο στέλεχος του 
Κινήματος μπορεί και έχει υποχρέωση να διεκδικήσει την έγκριση της βάσης 
για την πολιτική του πορεία. Γιατί πιστεύω ότι ο Πειραιάς στον οποίο 
γεννήθηκα που αποτελεί το επίκεντρο της ελληνικής ναυτιλίας και πόλο 
της ελληνικής οικονομικής ζωής πρέπει να έχει και εκπροσώπους με άποψη, 
πολιτική, ιδέες για τη θετική πορεία της πατρίδας μας. Και που μπορούν 
να τις υλοποιήσουν ασκώντας ευρύτερη πολιτική προσπάθεια.

Σχετικά με το σκάνδαλο Κοσκωτά :

Έχουμε καταστήσει σαφές σε όλους ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν όποιοι 
και άν είναι. Όσο ψηλά και άν στέκονται. Ά ν  υπήρξαν άνθρωποι που 
πρόδωσαν την αποστολή τους, εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους,πρόταξαν τα 
δικά τους οικονομικά συμφέροντα στα κοινά πρέπει να τιμωρηθούν χωρίς 
ενδοιασμούς. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα που συμβιβάζεται γιατί έχει για 
στόχο την αλλαγή στις νοοτροπίες, στη κοινωνίο:, στον άνθρωπο. Και η 
κάθαρση δεν πρέπει να σταματήσει μόνο στα πρόσωπα. Αφορά τους θεσμούς 
και τις λειτουργίες^ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σταυροδρόμι . 0 εκσυγχρονισμός της είναι δραματικά 
αναγκαίος. Τον επιβάλλει η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά του '92, οι κοσμογονικές 
αλλαγές στην τεχνολογία και το επίπεδο ανάπτυξης της πατρίδας μας.
ΙΙοιός θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και τι κοινωνικό χαρακτήρα θα του 
προϋδώσει’ Αυτό κρίνουν οι εκλογές στις 18 Ιουνίου.



Το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να οδηγήσει αυτό τον εκσυγχρονισμό με κοινωνική 
δικαιοσύνη, συμμετοχή και αποκέντρωση σε όφελος του συνόλου και των 
πιο αδυνάτων.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει ένα πρόγραμμα συντηρητικό, χωρίς κοινωνική 
ευαισθησία, με τον πολίτη στο ρόλο του ανήμπορου θεατή.

Δημοκρατία, αυτονομία του ατόμου, ελεύθερη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
του κάθε πολίτη είναι πρωταρχικός στόχος του ΓΙΔΣΟΚ. Έτσι θα πετύχουμε 
όλο και πιο ελεύθερες μορςοές ζωής με λιγότερη αλλοτρίωση, εκμετάλλευση 
ή καταπίεση. Έτσι θα προωθήσουμε τη πρωτοβουλία, το διάλογο, τη γνώση. 
Κοινωνική δικαιοσύνη είναι από τα πιό σημαντικά στοιχεία της πολιτικής 
του ΠΑΣΟΚ. Τη κοινωνική δικαιοσύνη δεν την επιβάλλουν μόνο σοσιαλιστική 
ιδεολογία και λόγοι στοιχειώδους ηθικής. Είναι και προϋπόθεση για την 
οικονομική αποτελεσματικότητα, για την κοινωνική εξέλιξη και ηρεμία.
Η κοινωνική δικαιοσύνη και μία πολιτεία που προσπαθεί να εξισορροπήσει 
τις δυσλειτουργίες στην αγορά και την κοινωνία αποτελεί πρού'πόθεση για 
ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις και τη συμπαράσταση των εργαζομένων 
σε μία πολιτική κοινωνικών αλλαγών.
Πρέπει να δημιουργήσουμε μία β^θ|£^αν_ία όπου η έμφαση είναι στη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα, υψηλή παραγωγικότητα, νέες τεχνολογίες, έρευνα, 
υψηλό ποσοστό αξιοποίησης εγχωρίων πόρων. Πρέπει να δημιουργήσουμε μία 
χεω£χ_ία με ανταγωνιστικές καλλιέργειες και τυποποιημένα προϊόντα, υψηλής 
ποιότητας με αποδοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα της 
εμπορίας και μεταποίησης, με αναπτυγμένη αγροτική έρευνα.

Πρέπει να φροντίσου^ για οργανωμένες με σύγχρονες μεθόδους
και χαμηλό κόστος για ένα εκσυγχρονισμένο τραπεζικό σύστημα, για 
τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, για διεύρυνση της ναυτιλιακής 
υποδομής.
Πρέπει προπαντός με την εκπαΈευσ^_των_ε£χαζο|ΐενων, τη βελτίωση των 
συνθηκών απασχόλησης^τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων^την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου, να δώσουμε στους εργαζόμενους την ευκαιρία να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.



Ενισχύουμε κοινωνικά κινήματα και αυτόνομους φορείς ελέγχου. Χρειάζεται 
να εξασφαλίσουμε ατομικές ελευθερίες στον πολίτη, το δικαίωμα πληροφόρησης, 
την ελευθερία επικοινωνίας, να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων.

Η Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να αναφέρεται στο πρόγραμμά της. Το μόνο 
μήνυμά της πιά είναι ότι αξίζει στους Έλληνες μιά καλύτερη τύχη από 
εκείνη που τους επιφύλαξε το ΠΑΣΟΚ. Βέβαιο είναι ότι οι Έλληνες αξίζουν 
μία καλύτερη αξιωματική αντιπολίτευση. Αξίζουν ένα πρόγραμμα που παρου
σιάζει ουσιαστικές λύσεις και όχι χυδαιολογίες, προσωπικές επιθέσεις 
και συνεχείς διαβεβαιώσεις ότι έχουν επιλέξει ήδη πρα)θυπουργό προτού 
κάν ψηφίσουν. Αξίζουν μία εναλλακτική ηγεσία που δεν καιροσκοπεί και 
κενολογεί.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Το ΠΑΣΟΚ παλεύει. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί.
Σε όλους τους τομείς έχουν ήδη γίνει πρώτα ή και περισσότερα βήματα, 
υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν άνθρωποι που πασχίζουν, υπάρχει προπαντός ή 
θέληση να οδηγήσουμε τη χώρα από την εξάρτηση βαθμιαία στην αυτονομία, 
την οικονομία από τις σημερινές ανισορροπίες στην αυτοτροφοδοτούμενη 
ανάπτυξη, τη κοινωνία από τις ανισότητες σε δικαιότερη κατανομή εισο
δημάτων και παροχών, τη πολιτεία μας σε περισσότερη δημοκρατία.
Η συντηρητική παράταξη βλέπει προς τα πίσω και σχεδιάζει το μέλλον για 
να διατηρήσει το παρελθόν. Δεν έχει γι’αυτό πολλές αβεβαιότητες. Εμείς 
σχεδιάζουμε το μέλλον για ν'απαλλαγούμε από το παρελθόν, εμείς κτίζουμε 
πάνω στη σημερινή κοινωνία αλλά για να την αναμορφώόουμε ριζικά. Γι’ 
αυτό και τα λάθη, οι αβεβαιότητες, οι καθυστερήσεις. Εμείς όμως έχουμε τις 
κοινωνικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις να δημιουργήσουμε το 
καινούργιο που χρειάζεται ο τόπος και θα το δημιουργήσουμε. Οι εκλογές 
του '89 Θα μας δώσουν και πάλι τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την πορεία 
της αλλαγής.


