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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 16 Φεβρουάριου 2000

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
Κώστα Σημίτη συνεδρίασε σήμερα στις 13.30, στο Μέγαρο 
Μαξίμου, η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Κινήματος.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος προς 
τα μέλη της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, είπε τα εξής:

“Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς τις πρώτες εθνικές εκλογές της 
νέας χιλιετίας, στην τελική ευθεία προς μια πραγματικά κρίσιμη εκλογική 
μάχη. Απ’ αυτή θα αναδειχθεί μια κυβέρνηση με νωπή εντολή, μια 
κυβέρνηση επομένως ισχυρή.

Το καλό του τόπου, το συμφέρον του ελληνικού λαού επέβαλε την 
άμεση προσφυγή στις εκλογές. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται να ξεκαθαρίσει 
ποιος την εκπροσωπεί στην κρίσιμη διαπραγμάτευση για την ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ και με ποιες θέσεις. Αλλοι έχουν την τάση να 
υποτιμούν αυτό το θέμα. Οσοι πριν μερικά χρόνια έλεγαν ότι είναι 
αδύνατη η ένταξή μας στην ΟΝΕ, σήμερα την εμφανίζουν περίπου ως 
αυτονόητη, τις δε διαπραγματεύσεις άνευ περιεχομένου. Στην τελική 
διαπραγμάτευση όμως θα κριθεί η πολιτική την οποία θα 
ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Και αυτό έχει τεράστια σημασία 
σήμερα.

Το δίλημμα των επομένων εκλογών είναι σαφές. Αφορά το αύριο. 
Αφορά το πώς πορευόμαστε μέσα στην ΟΝΕ. Αφορά τη μετά την ένταξη 
εποχή.

Τα ερωτήματα, στα οποία καλείται να απαντήσει ο ελληνικός λαός είναι:

• Ποια πολιτική παράταξη μπορεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τη 
χώρα κατά τη διαπραγμάτευση;

• Ποια πολιτική παράταξη εγγυάται τον πολλαπλασιασμό των 
ευκαιριών που δημιουργεί το νέο τοπίο της χώρας μέσα στην ΟΝΕ;

• Οα συνεχίσουμε την τροχιά της ανάπτυξης και της ευημερίας ή θα 
αρκεστούμε σε όσα ήδη πετύχαμε;

• Οα διευρύνουμε τους μηχανισμούς κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης ή θα χάσουμε και όσα κερδίσαμε από τους άπειρους 
οπαδούς του νεοφιλελευθερισμού;



• Θα προχωρήσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά στο ριζικό 
εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους, θα θεραπεύσουμε τις 
αδυναμίες του ή θα γυρίσουμε στο παρελθόν του κομματικού 
κράτους;

Η απάντησή μας θα είναι σύντομη και απλή.

Το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που θα κερδίσει τις εκλογές του 2000 και θα 
οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στη νέα εποχή.

Είμαι πράγματι αισιόδοξος. Σ’ αυτή την εκλογική μάχη προσερχόμαστε 
με “όπλα” το έργο μας, τη σοβαρότητα και τη συνέπειά μας, τις 
προτάσεις μας για το μέλλον.

Τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν δρομολογήσαμε τις μεγάλες γραμμές 
του ριζικού εκσυγχρονισμού της χώρας. Με όραμα και σχέδιο φέρνουμε 
την Ελλάδα σε μια νέα εποχή. Μια εποχή ειρήνης, ασφάλειας, 
ανάπτυξης και ευημερίας.

Θα ήθελα ξεχωριστά να σημειώσω κάτι που έχω τονίσει επανειλημμένα: 
Η ελληνική κοινωνία απαιτεί από τα κόμματα συνέπεια στις θέσεις 
και ευθύνη στις πράξεις.

Ιδιαίτερα αυτό αποκτά σημασία εν όψει των εκλογών. Η συμπεριφορά 
των κομμάτων οφείλει να προάγει τη συνολική ποιότητα της δημόσιας 
ζωής. Και νια άλλη μια (οοοά ο δρόμος που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία 
είναι πολύ αρνητικός.

Η διαστρέβλωση της αλήθειας, η παραποίηση των στοιχείων και η 
αντιστροφή της πραγματικότητας υποβαθμίζουν το διάλογο και οξύνουν 
άκαιρα και αδικαιολόγητα το πολιτικό κλίμα.

Η κυβέρνησή μας, η παράταξή μας δεν πρόκειται να ακολουθήσουν την 
τεχνική όξυνση, την οποία επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία.

Για μας, οι ερχόμενες εκλογές είναι μια κρίσιμη και αποφασιστική στιγμή 
για τη συνολική πορεία του τόπου.

Η ελληνική κοινωνία περιμένει να ακούσει θέσεις και προτάσεις για την 
πορεία της χώρας. Ο Έλληνας πολίτης ζητά απαντήσεις' στα 
προβλήματα και προοπτικές στις προσδοκίες του.

Εμείς δεσμευόμαστε σε μια εκλογική αναμέτρηση, όπου θα 
κυριαρχούν οι θέσεις και οι προτάσεις. Καλούμε όλα τα κόμματα 
σε ένα διάλογο επιχειρημάτων και προτάσεων, χωρίς κραυγές, 
καταγγελίες και μεγαλοστομίες.



Είμαστε αυστηροί στο ζήτημα των εκλογικών δαπανών. Η 
ελληνική κοινωνία δεν κατανοεί ούτε δικαιολογεί τη μετατροπή της 
πολιτικής ζωής σε ανταγωνισμό οικονομικό, είτε μεταξύ των 
κομμάτων, είτε μεταξύ των υποψηφίων.

Έχουμε δείξει αυτή την αυστηρότητά μας με συγκεκριμένα μέτρα. 
Έχουμε προωθήσει ένα καθεστώς διαφάνειας στις χρηματοδοτήσεις των 
κομμάτων.

Είμαστε έτοιμοι για την επιβολή κάθε πρόσθετου μέτρου, που θα κριθεί 
αναγκαίο μέσα από τη διακομματική συνεννόηση και συμφωνία. 
Εύχομαι και τα άλλα κόμματα να ακολουθήσουν τις προτάσεις μας.

Δηλώνω κατηγορηματικά: Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα δώσει το υπόδειγμα του 
μέτρου σ' αυτόν τον εκλογικό αγώνα. Αναλαμβάνω τη δέσμευση 
ότι στην ερχόμενη Βουλή, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του 
Συντάγματος, ότι εμείς θα προωθήσουμε πάγιες και οριστικές 
ρυθμίσεις σε όλο το πλέγμα σχέσεων που διασφαλίζει τη 
διαφάνεια και αξιοπιστία στη λειτουργία των κομμάτων.

Εμείς δεσμευόμαστε σε μια αναμέτρηση ποιότητας, μέτρου 
επιχειρημάτων σ' αυτή την εκλογική μάχη. Και καλούμε όλα τα κόμματα 
σ' αυτό τον ευγενή στίβο, όπου μετρούν τα επιχειρήματα, όπου μετρά ο 
πολίτης.

Εχω την πεποίθηση ότι οι ερχόμενες εκλογές. Θα είναι μια νίκη των 
δυνάμεων της προόδου και της δημιουργίας. Οι ερχόμενες εκλογές θα 
δώσουν την εντολή της διακυβέρνησης και πάλι στο ΠΑΣΟΚ”.


