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L f \  Πειραιάς γνωρίζει ότι -κα ι πάλι- το ΠΑΣΟΚ, με τις διακηρυγμένες 
ί; ί του αρχές, το θετικό του έργο, τους ανθρώπους του και το ρεαλι- 
V /  σμό τους, χαράζει τη νέα προοπτική για τη χώρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σταυροδρόμι. 0  εκσυγχρονισμός της είναι δραμα
τικά αναγκαίος. Τον επιβάλλει η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά του ’92, οι κοσμο- 
γονικές αλλαγές στην τεχνολογία και το επίπεδο ανάπτυξης της πατρίδας 
μας.

Ποιος θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και τι κοινωνικό χαρακτήρα θα 
του προσδώσει; 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 αδύνατων.

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

Στον Πειραιά και στη χώρα ολόκληρη, πρέπει να επιλέξουμε.
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Με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου.
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ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ



Ο Πειραιάς αναγνωρίζει την ιστορία του Κώστα Σημίτη. Τους αγώνες, 
τη συνέπεια, την εργατικότητα, την αποτελεσματικότητα και το 
ήθος του.

Από παλιά πειραιώτικη οικογένεια, ο Κώστας Σημίτης γεννήθηκε στον 
Πειραιά το 1936. Σπούδασε νομικά κι εκλέχθηκε καθηγητής, το 71 στο 
Γκίσσεν της Γερμανίας και το 77 στην Πάντειο.

Πρωτοστάτησε το 1964 στην ίδρυση του πολιτικού ομίλου «Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου». Κυνηγημένος την περίοδο της χούντας, διέφυγε στο εξω
τερικό όπου το 1970 οργανώθηκε στο ΠΑΚ κι έγινε μέλος του Εθνικού του 
Συμβουλίου. Από τους συνιδρυτές του ΠΑΣΟΚ, συνέβαλε στη διατύπωση 
της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη.

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος όλα αυτά τα χρόνια, 
υπήρξε επανειλημμένα μέλος του Εκτελεστικού του Γραφείου.

Ηγείται του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στην Α' Πειραιά στις εκλογές του 
1985. Υπουργός Γεωργίας από το ’81 ως τον Ιούλιο του ’85, οπότε ανέλαβε 
το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από το οποίο παραιτήθηκε το Νοέμβριο 
του ’87.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στη Φραγκφούρτη το 1973.

ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

h a

Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ  
Κ Ρ Α Τ Α Ε Ι  Ψ Η Λ Α  

ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ



Πειραιάς δικαιώνει το έργο του Κώστα Σημίτη στη Βουλή και στην 
Κυβέρνηση.

Το έργο του Κώστα Σημίτη στο Υπουργείο Γεωργίας αναγνωρίσθηκε απ’ 
όλες τις πλευρές. Κατόρθωσε -εκτός των άλλων- να πετύχει νέες ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για τα ελληνικά προϊόντα στην ΕΟΚ και να πολλαπλασιάσει τις 
χρηματοδοτήσεις.

Όταν το 1985 παρουσιάστηκαν τα έντονα οικονομικά προβλήματα, ανέλα
βε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Εφάρμοσε με συνέπεια και επιτυχία 
ένα νέο πρόγραμμα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, με αποτέλεσμα 
ν’ αρχίσει ν’ αυξάνεται και πάλι, από το 1988, το εισόδημα των εργαζομένων.

Η έντονη παρουσία του στη Βουλή ήταν πάντα μαχητική-και ρεαλιστική, 
διαλλακτική και τεκμηριωμένη, στα πλαίσια των διακηρυγμένων αρχών και 
της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και δίνει τη μάχη της κάθαρσης, 
πρόσφατα δε κατέθεσε, μαζί με άλλους βουλευτές, πρόταση για την κατάρ
γηση του χουντικού νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε χωρίς εμπόδια ν’ 
αναζητηθεί η αλήθεια.
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Το σήμερα και το αύριο δεν αντιμετωπίζονται με τις συνταγές του χθες. 
Με λαϊκισμό, δημαγωγία, κομματικοποίηση κι αυταρχισμό δεν απαντιούνται 
οι προκλήσεις του ’92 και του 2000.

Χρειάζεται ανανέωση στους θεσμούς, στις πολιτικές, στα προγράμματα, 
στις ιδέες, στα πρόσωπα. Ανανέωση παντού, με κριτήρια την αξιοκρατία, 
την αλήθεια, το εθνικό συμφέρον. Για να πάμε μπροστά.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει διεργασίες για την ανανέωση κι ο Κώστας 
Σημίτης συμμετέχει σ’ αυτές, ενεργά και δημόσια, με όλες του τις πρωτο
βουλίες.

Πειραιάς στηρίζει την ανανέωση της πολιτικής ζωής του τόπου.
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ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ



Πειραιάς αναγνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ, με την απλή αναλογική, δημι
ούργησε μια νέα πολιτική πραγματικότητα που απαιτεί συναινετικές 
διαδικασίες και συναινετική πολιτική.

Η αλαζονεία της εξουσίας, το ύφος και ήθος του συγκεντρωτισμού, τα 
πολωτικά συνθήματα ανήκουν πια στο παρελθόν.

Η νέα πραγματικότητα χρειάζεται συναίνεση στη χάραξη της πολιτικής 
και στις διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων. Χρειάζεται ξεκάθαρες 
θέσεις, αντιπαράθεση για τα προγράμματα και τις λύσεις, εθνικό διάλογο 
για τα μεγάλα προβλήματα της πατρίδας μας.

Η νέα πραγματικότητα χρειάζεται πολιτικούς -γυναίκες και άνδρες- που 
να την έχουν κατανοήσει, να έχουν συμβάλει στον ερχομό της και έτσι να 
μπορούν να την υπηρετήσουν.

ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ  

Κ Ρ Α Τ Α Ε Ι  Ψ Η Λ Α  

ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ



Ο Πειραιάς θα αποδείξει με την ψήφο του, ότι όχι μόνο τα συμφέροντα 
της δημόσιας ζωής, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, εξυπηρετούνται αποκλει
στικά από τη διαφάνεια, την εντιμότητα, την αλήθεια, την κάθαρση.

Το Νοέμβριο του ’88, ο Κώστας Σημίτης ζήτησε να παραιτηθούν από τις 
κυβερνητικές θέσεις εκείνοι που το όνομά τους αναμίχθηκε στο σκάνδαλο 
Κοσκωτά.

Σήμερα πια όλοι συμφωνούν πως και τότε ο Κώστας Σημίτης υπερασπιζό
ταν τα συμφέροντα του ΠΑΣΟΚ, της προοδευτικής παράταξης. Υπερασπιζό
ταν την ηθική και πολιτική ακεραιότητα των εκατοντάδων χιλιάδων στελε
χών, μελών και οπαδών του Κινήματος. Υπερασπιζόταν την απερίσπαστη 
συνέχιση του έργου της Κυβέρνησης.

Τόσο η σκανδαλολογία όσο και το σκάνδαλο στην Τράπεζα Κρήτης έχουν 
δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή. Για να μη ζήσουμε ξανά τέτοιες στιγμές, 
πρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα οι δημοκρατικοί θεσμοί. Να είναι διαφα
νείς οι προϋποθέσεις για την ανάθεση ενός έργου από το Δημόσιο. Να 
είναι ξεκάθαροι οι όροι χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώ
πων. Να ελέγχονται όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα.



Με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Φρανοουά Μιττεράν. Με τον σημερινό Πρωθυπουργό της Γαλλίας Μισέλ Ροκόρ.
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ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ
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Ο Πειραιάς θέλει τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη, την οικονομι
κή πρόοδο και σταθερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και πρόνοια.

Ο εκσυγχρονισμός είναι το μέσο για την ανάπτυξη και την οικονομική 
πρόοδο. Για να γίνουμε ανταγωνιστικοί στο εξωτερικό., να πετύχουμε καλύ
τερες συνθήκες διαβίωσης και συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος.

Με το πετυχημένο πρόγραμμα που εφάρμοσε το ’85-’87 ο Κώστας Σημί
της, φάνηκε καθαρά ότι ανάπτυξη και πρόοδος δεν έρχονται με ελλείμματα 
και πληθωρισμό, αλλά μόνο με συνθήκες οικονομικής σταθερότητας.

Το ΠΑΣΟΚ δίνει εγγυήσεις ότι ακολουθώντας πολιτική εκσυγχρονισμού 
και ανάπτυξης θα νοιάζεται παράλληλα για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύ
νη. Με την πολιτική του περιόρισε αισθητά τις κοινωνικές ανισότητες. 
Χειροπιαστά παραδείγματα είναι τα Κέντρα Υγείας, τα νέα πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία, τα νέα σχολικά κτίρια.

Κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ανάπτυξη είναι σίγουρα κάτι εφήμερο και 
παροδικό. Από την άλλη όμως, παρά τα συντηρητικά κηρύγματα της Ν.Δ., 
πρέπει να γίνει συνείδηση πως την κοινωνική δικαιοσύνη δεν την επιβάλ
λουν μόνο η σοσιαλιστική ιδεολογία και λόγοι στοιχειώδους ηθικής. Είναι 
και προϋπόθεση για την οικονομική αποτελεσματικότητα και ευρωστία, για 
την κοινωνική εξέλιξη και ηρεμία.

Στις 18 Ιουνίου, στον Πειραιά και στη χώρα ολόκληρη, πρέπει να 
επιλέξουμε.
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Ο Πειραιάς γνωρίζει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί ν’ απαντήσει θετικά 
στην πρόκληση του ’92 και να συζητήσει με τους εταίρους της ΕΟΚ 
στο ίδιο επίπεδο.

Ο εκσυγχρονισμός κι η κοινωνική αλλαγή μόνο μέσα από τις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις θα γίνουν πραγματικότητα. Εκεί πρέπει να δοθεί η μάχη.

Η ενιαία αγορά του ’92 δημιουργεί ελπίδες αλλά και κινδύνους για τους 
εργαζόμενους, γυναίκες και άνδρες, για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας. 
Χρειάζεται λοιπόν πολιτική και συμμαχίες που θα εξασφαλίζουν την αλλη
λεγγύη του Ευρωπαϊκού Βορρά στις χώρες του Νότου και, φυσικά, στον 
τόπο μας. Χρειάζεται και γενναία πολιτική ανάπτυξης κι εκσυγχρονισμού 
στην πατρίδα μας. Μόνο έτσι θα οδηγηθούμε όλοι-όλες στο ’92, χωρίς τα 
χιλιάδες «θύματα» που υπόσχεται ο συντηρητισμός κι η έλλειψη κοινωνικής 
ευαισθησίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κώστας Σημίτης ως υπουργός Γεωργίας επαναδιαπραγματεύθηκε με 
επιτυχία τους όρους της ένταξης. Ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας εξα
σφάλισε πόρους από την ΕΟΚ, για να ξεπεράσει η οικονομία μας την κρίση, 
και πέτυχε ρυθμίσεις που επέτρεψαν την οικονομική ανάκαμψη.

Στην ΕΟΚ δεν χωράνε ούτε αλόγιστες υποχωρητικότητες, ούτε άστοχοι 
απομονωτισμοί. Πρέπει να συζητάμε στο ίδιο επίπεδο, με γνώση, άποψη και 
ρεαλισμό.
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Ο Πειραιάς ενισχύει εκείνους που αγωνίζονται για την ανάπτυξή του 
και για την πρόοδο της Ναυτιλίας.

Με σημαντική προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, η φυσιογνωμία του Πειραιά και 
του Αργοσαρωνικού άρχισε σιγά-σιγά ν’ αλλάζει.

Υπάρχουν πολλά να γίνουν ακόμη. 0  Πειραιάς πρέπει να καταστεί παγκό
σμιο ναυτιλιακό κέντρο. Κι αυτό θα επιτευχθεί με τη χρηματοδότηση και 
την ασφάλιση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, με την ανάπτυξη των τηλε
πικοινωνιών, με την αναβάθμιση της ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Το Πανεπι
στήμιο του Πειραιά με κλάδο για ναυτιλιακές σπουδές, θα συμβάλει αποφα
σιστικά όταν γίνει πραγματικότητα.

Πειραιάς όμως είναι πρώτα-πρώτα οι Πειραιώτες και Πειραιώτισσες. 
Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των 
ναυτεργατών καθώς και του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΝΑΤ. Χρειά
ζεται να προστατευθεί το περιβάλλον. Σ’ αυτό θα βοηθήσει η προώθηση και 
ολοκλήρωση των έργων για να γίνει και πάλι καθαρός ο Σαρωνικός, η 
δημιουργία του περιφερειακού δρόμου και χώρων στάθμευσης. Χρειάζεται 
να αναπτυχθεί εντονότερη πνευματική ζωή και να πηγάσουν απ’ αυτήν 
αυτοδύναμες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Πρέπει όλες να αξιοποιηθούν. Ο Κώστας 
Σημίτης ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας συνέβαλε ώστε να περιληφθούν 
σημαντικά έργα για τον Πειραιά, όπως η αποχέτευση των νησιών του 
Αργοσαρωνικού, στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) της 
ΕΟΚ.



Στις 18 Ιουνίου πρέπει να θυμηθούμε ότι μια περιοχή -και μάλιστα τον 
Πειραιά που είναι το εθνικό μας λιμάνι- δεν την εξυπηρετούν όσοι «τάζουν 
γιοφύρια». Αλλά εκείνοι που έχουν άποψη, πολιτική, ιδέες για τη θετική 
πορεία της πατρίδας μας στο σύνολό της. Και μπορούν να τις υλοποιήσουν 
ασκώντας ευρύτερο εθνικό ρόλο. Μόνο μέσα απ’ αυτή τη συνολική θετική 
πορεία έρχεται κι η προκοπή της περιοχής.

Κ Ρ Α Τ Α Ε Ι  Ψ Η Λ Α  
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ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ



Ο Πειραιάς, με το σταυρό προτίμησης, μπορεί να δώσει πρώτος το 
μήνυμα της αξιοκρατίας.

Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους άλλους αξιοκρατία, όταν εμείς οι ίδιοι 
-εκ ε ί που περνά απ’ το χέρι μας- δεν την εφαρμόζουμε.

Και αξιοκρατία θα πει:
•  Ψηφίζω εκείνους που μπορούν να με εκπροσωπήσουν καλύτερα στη 

Βουλή και στην Κυβέρνηση, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τα συμφέ
ροντα του συνόλου.

•  Αναγνωρίζω πως ο βουλευτής που ψηφίζω δεν έχει μόνο τοπικό αλλά 
ευρύτερο εθνικό ρόλο.
Μπορεί ο σταυρός προτίμησης, παλαιότερα, να συντήρησε τον παλαιοκομ- 

ματισμό, το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις. Όμως τώρα, το 1989, ο 
σταυρός μπορεί και πρέπει να φέρει αξιοκρατία και ανανέωση.

Για το καλό της Ελλάδας και του Πειραιά.

Κ Ρ Α Τ Α Ε Ι  Ψ Η Λ Α  

ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ





Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ  

Κ Ρ Α Τ Α Ε Ι  Ψ Η Λ Α  

ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

ΚΟΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

•  ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ 
ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

•  ΓΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
•  ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
•  ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
•  ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
•  ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ
•  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ’92 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ
•  ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
•  ΓΙΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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