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Ανακοίνωση Τύπου

Συνεκάλεσα σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο προς το οποίο εξέθεσα 

τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η προσφυγή στη λαϊκή 

ετυμηγορία και εζήτησα την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η 

οποία εδόθη ομοφώνως.

Εξήγησα αναλυτικά στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι η κρίσιμη καμπή 
στην οποία βρίσκονται τα βασικά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα 

της χώρας καθιστούν αναγκαία την ανανέωση της λαϊκής εντολής, έτσι 

ώστε, η νέα κυβέρνηση, να χειριστεί τα θέματα αυτά σε συνθήκες 
σταθερότητας, ελεύθερη από τους περισπασμούς που προκαλεί μια 
παρατεταμένη προεκλογική περίοδος.

Θα επισκεφθώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του εισηγηθώ την 

πρόωρη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για την 

Κυριακή 22α Σεπτεμβρίου 1996.

Η επόμενη τετραετία είναι η περίοδος των μεγάλων προκλήσεων και 

των μεγάλων ευκαιριών της χώρας μας. Η Ελλάδα πρέπει να 

συμμετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η χώρα μας πρέπει εγκαίρως και αποφασιστικά να λάβει όλα 

τα μέτρα και όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, ώστε να μην αποκοπεί από 
τις εξελίξεις και να μην περιθωριοποιηθεί στην διαδικασία οικονομικής 

και πολιτικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτακτική ανάγκη 

καθίσταται ο ριζικός εκσυγχρονισμός της οικονομίας και της κοινωνίας 

μας. Χρειάζεται να λάβουμε ταχύτατα όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις 
που θα θέσουν την χώρα στην τροχιά αυτοτροφοδοτούμενης



οικονομικής ανάπτυξης, χρειάζεται να αναμορφωθεί το κοινωνικό κράτος 

ώστε να καταστεί δικαιότερο. Χρειάζεται να δρομολογήσουμε άμεσα τις 

μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις στην Διοίκηση, την Παιδεία, τους 

θεσμούς, στην ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και των 
μηχανισμών της πρόνοιας.

Χρειάζονται πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή μας, 

που θα εμπεδώσουν την συνεργασία και την ειρήνη και θα 
κατοχυρώσουν τα ελληνικά συμφέροντα. Η ενδυνάμωση του 
εσωτερικού μετώπου και η αναβάθμιση της ισχύος της χώρας είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική στήριξη της ολόπλευρης 

διπλωματικής δραστηριότητας και της αμυντικής θωράκισης απέναντι 

στην τουρκική επιβουλή και την προάσπιση των εθνικών δικαίων και 

δικαιωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το σύνολο αυτών των λόγων που αποτελούν το μέγιστο εθνικό θέμα, 

καθιστά επιτακτική την αποφυγή μιας μακρόσυρτης προεκλογικής 

περιόδου που θα μεταβαλόταν σε παράγοντα τριβών, περισπασμών και 

αποπροσανατολισμού από τα καίρια και τα σημαντικά. Η μακρά 

προεκλογική περίοδος θα ήταν καταστροφική για τα ουσιώδη 

συμφέροντα της χώρας και του λαού μας.

Η περίοδος που διανοίγεται μπροστά μας απαιτεί άμεσες, αλλά 

ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες επιλογές και αποφάσεις. Το εθνικό 

συμφέρον απαιτεί πολιτικές με βάθος χρόνου. Τα μικρά βήματα δεν 
αρκούν χρειάζονται άλματα. Θεωρώ ότι μόνον μια κυβέρνηση που θα 
έχει την έγκριση της λαϊκής ετυμηγορίας θα είναι εις θέσιν να λάβει το 

σύνολο των μέτρων και των πρωτοβουλιών που είναι αναγκαία για την 

δυναμική απάντηση της χώρας στις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες 

στο τέλος του 20ου και στην αρχή του 21ου αιώνα.



Το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο και το όραμα της ισχυρής Ελλάδας. Της 

Ελλάδας της ευημερίας, της ασφάλειας, της προόδου και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Αυτό το σχέδιο θα το θέσουμε στην κρίση του ελληνικού 

λαού. Και θα ζητήσουμε την έγκριση και την συμμετοχή του στην 

δημιουργία μιας νέας εποχής για την χώρα, στην δημιουργία μιας 

ισχυρής Ελλάδας, ισότιμου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας 

χώρας σεβαστής και με κύρος απέναντι σε φίλους και αντιπάλους. Και 

αυτό θα το πετύχουμε.


