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Σύντροφοι κατ συνχρόφτόσες.1

.1
Το κόμμα μας,

το ΠαΣοΚ, ανοίγετ σήμερα με την συνεδρίαση του Εθντκού Συμβουλίου

μτα από ττς πτο κρίστμες σελίδες της τστορίας του. Αύρτο η Κεντρτκή Επττροπή,
καλείτατ, με το κείμενο θέσεων γτα τον δτάλογο του Συνεδρίου, να μορφοποτήσετ
τα μεγάλα

που περτμενουν απο εμάς ττς

σαφείς κ α τ .συγκεκρυμέν-ες απαντήσετς τους.1

.1
Ολα τα σοσταλτσττκά κόμματα σήμερα στην Ευρώπη κατ τον κόσμο βρίσκοντατ σε ένα
σταυροδρόμτ. Αυτή τη σττγμή φαίνετατ να θρταμβεύετ παγκόσμτα η neo
π^ηλώνωτη μορφή της κυρταρχί<££ της αγοράς. Ταυτοχρόνως, η παγκοσμτοποτηση της
οτκονομίας κατ ο έντονος ανταγωντσμός,

δείχνουν να θέτουν στο περτθώρτο,

όχτ

απλώς την δύναμη των κομμάτων, αλλά κατ την εξουσία των εθντκών κυβερνήσεων. Η
«νεα τάξη πραγμάτων» δεν ετνατ μονον η ασταθής παγκόσμτα τσορροπτα,

οπού

φαίν&·τατ—να επτκυρταρχεί μτα μόνον υπερδύναμη. Η «νέα τάξη πραγμάτων» στην
οτκονομία, στην κοτνωνία, σττς τδεολογίες κατ την πληροφόρηση,

δείχνετ να έχετ

ωο κοτνό παοονουαστή-^ην δυσωύυ·τβ»3· την πεοτθωοτοποίηση κατ τον εΕοβελτσπό,

CCícj aunco^íVMuo
κατ·.ιΠθλτ ττκός αντίπαλος. Συμβαίνετ κάττ ακόμα -áte νρότερβ : βέιλλετατ η ίδτα η

τ£©μ&ρό”-ΤΓ0στΌς;,' την πολτττκή από την δημοκρατία. 1

.1

¡jL-Tíi
Υπάρχετ βεβαίως η κρίση της πολτττκής, στην Ελλάδα/-'στην Ευρώπη, τον Δυτ-τκο
κόσμο. Οπως υπάρχετ η κρίση της πολτττκής, με άλλα χαρακτηρτσττκά,

στον

ανατολτκό κόσμο, σττς αναδυόμενες δημοκρατίες από τα ερείπτα του υπαρκτού

σοσιαλισμού. Αλλά αυτή η κρίση δεν επιτρέπεται, για κανέναν -και πολύ
περισότερο για μάς,

τους σοσιαλιστές- να γίνει η λαβή για την ιδεολογική και
oetio-v,oftáfcf
πολιτική υποταγή μας Οίίΐξ τυφλές^άΰναμεις της αγοράς και στην ιδεολογική
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επικυριαρχία των καταοκ^ υών- τ-ης μόδας -τφτ, μ έ σ « ^ ενημέρωσης. 1

.1
Σύντροφοι και συντρόφισες.1

.1
Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Και,
φυσικά, όπλο μεγάλο για το μέλλον είναι η αυτογνωσία μας. Είναι η συνείδηση

υυοχ θίγει
που πρέπει να έχει μια παράταξη που έρχεται από πολύ μακριά
μακριά,

Α υ τ ο γ ν ω σ ί α σημαίνει πρίν απ όλα αυτοκριτική,

που ακουμπάμε,

πάει πολύ

έτσι ώστε να ξέρουμε

τί πράξαμε με επιτυχία, που κάναμε λάθος, ποτά πλεονεκτήματα

μας θα αξιοποιήσουμε,

ποτά μειονεκτήματα μας θα εξαλείψουμε.1

.1
Σήμερα, κοιτώντας πίσω, αναμετρώντας τα εικοσιένα χρόνια του ΠαΣοΚ, μπορούμε να
ξεκινήσουμε, πρίν απ όλα, από ένα αίσθημα περηφάνιας, από ένα αίσθημα τιμής. Τό
κόμμα μας, αυτά τα εικοσιένα χρόνια μπορεί να είναι υπερήφανο για την συμβολή
του στην δημοκρατία, για την συμβολή του στην πρόοδο, για την συμβολή του στην
εθνική ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια της χ ώ ρ α ς .1

.1
Ξεκινήσαμε το 1974,

ένα κόμμα, που πολλοί,

τότε, μάς ειρωνευόντουσαν και μάς

ονόμαζαν «κίνημα διαμαρτυρίας». Και είμαστε πράγματι ένα κίνημα διαμαρτυρίας
*
IV
γιτ^'οοα θελαμε, ^κ ^ί γ π γ κγ ·''
να αλλάξουμε. Και αλλαξαμε πολλά, όπως το
θέλησε ο λαός μας, που μάς εμπιστεύθηκε τρεις φορές την εξουσία. Την εξουσία
που θα μάς ξαναδώσει και για μιά άλλη τετραετία, καθώς θα τιμήσουμε με
συνέπεια τους στόχους που δεσμευτήκαμε να υλοποιήσουμε.1

.1
Τό κόμμα μας,

το ΠαΣοΚ, υπήρξε άξιος κληρονόμος των πιο γόνιμων δημοκρατικών

παραδόσεων του τόπου. Στο κόμμα μας έδεσαν κατ συγχωνεύτηκαν στ ελπίδες γτα
εκδημοκραττσμό, που τστορτκά κυοφόρησε η δημοκρατνκή παράταξη, από ττς αρχές
του α ν ώ ν α ^-ΐτω κόμμα μας έδεσαν κατ ■β«γκων·ευτηκ«ν το όραμα της εθντκής κατ
κοννωννκής απελευθέρωσης της Εθννκής Αντίστασης του 41-44^. 5-ν-ο .κόμμα
·κοτ·-βυγχωνεύτηκβν-οτ ρτζοσπασττκοί αγώνες του Ανένδοτου κατ του 1-1-4.
κόμμα μας έδεαο^-ι^τ

οτ πτο προωθημένου στόχον του

Πολυτεχνείου.1

.1
Σ αυτό το

'

δυναμνκό καν πρωτότυπο κράμα,

έδωσε σχήμα, μορφή καν

προοπττκή ο Ανδρέας Παπανδρέου, με την ν-θ^βρν-κή-πρωτοβουλί-α—τ-ης Α ν α κ ή ρ υ ξ ή της
3ης του Σεπτέμβρη, που άλλαξε ρνζτκά την μορφή ενός παρωχημένου πολντνκού
σκηντκού. Αν τότε, η Νέα Δημοκρατία, μετέβαλε την δεξτά σε ένα συνταγματνκό
συντηρηττκό κόμμα,

το ΠαΣοΚ μετέβαλε συνολνκά την νσορροπία του πολντνκου

κομμά μας μπορεν να ενναν υπερήφανο γνα την νστορνκη του

Α

^

5ο 74-81 συμβάλαμε αποφασνστνκά στην εδρανωση καν εμβάθυνση της

δημοκρατίας. Ανατρέψαμε στην πράξη κάθε προσπάθενα αναβίωσης του κράτους της
Δεξνάς

καν την ολοκλήρωση της πολντνκής

δημοκρ<

Αντίστασης καν την άρση κάθε

δνάκρν<

νους λόγους να θυμόμαστε τον Γνώργο

Γεννημι

νας. Αλλά ας θυμηθούμε καν ας

τνμήσοι

3άρος της πρώτης του πράξης τότε, ως

υπουργ<

ϊθννκής Αντνστασης.1

To 81-89 κυβερνήσαμε γτα δύο τετραετίες την χώρα. Γτα την δτακυβέρνηση μας
μπορεί να μας ασκηθεί κρτττκή γτα πολλά. Κατ έχουμε κατ εμείς να κάνουμε -κατ
κάναμε- αυτοκρτττκή^ γτα πολύ1■π€·ρτοοτ·& ρ α . Αλλά, ο·τον μακρό χρόνο—της τοτο ρίας,$ιέ^ a ^ m r-rispet-tjohq--τα--λάΘη-μος-y μπορούμε να πούμε χωρίς αυταρέσκετα,

αλλά με

επίγνωση όττ είμαστε ακρτβείς, πώς μεταβάλαμε τον κοτνωντκό χάρτη της χώρας.
Γτα πρώτη φορά, δημτουργήθηκε ο τστός του κράτους πρόνοτας γτα τον πολίτη. Γτα
πρώτη φορά, φέραμε στο επίκεντρο της πολτττκής,

ττς τάξετς,

τα στρώματα κατ ττς

ομάδες που η συντήρηση δτατηρούσε στο κοτνωντκό κατ πολτττκό περτθώρτο. Ο
6 μ υ ω α ρρςίΛ
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αγρότης, ο εργάτης, ο μτκρομεσαίος, έ ν τ ω ε φ ^ pc.·*&··ίϊ&&θΚτ ένβ-~·δτ·κτ·υ -πρόνοτ-βς
(Λβί> c&oi οιηρίζεί
uni·/·
κ<μ,-~κοτνωντκής πραστααίας-. Απέκτηο^^όμως κατ τα όπλα, συνδτκαλτσττκά, θεσμτκά
Kent^κατνων·τκά| ώστε να δτασφαλίag^^zτς κατακτήσετς του κατ να βελττώσπ.^ το
σύνολο της κοτνωντκής του μ ο ί ρ α ς .1

.1
Επτχετρήσαμε θεσμτκές μεταβολές κατ τομές, που όχτ μόνον επτκυρώθηκαν στην
κοτνή συνείδηση,

αλλά δεν τολμήθηκε να ανατρεθούν από την δτακυβερνηση της Νέας

Δημοκρατίας. Κατ είνατ χαρακτηρτσττκό,

όττ χρετάστηκε να επανέλθουμε κατ πάλτ

στην εξουσία γτα να ολοκληρωθούν μεγάλες θεσμτκές τομές, σττς οποίες όλοτ
συμφωνούσαν στα λόγτα, αλλά κανείς δεν τολμούσε στην πράξη,

όπως η

περτφερετακή αποκέντρωση κατ ο δεύτερος βαθμός τοπτκής αυτοδτοίκησης, γτα να
αναφέρω ένα μόνον παράδετγμα. 1
U>\J ¿¡¿¿ft»
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Κρατήσαμε επίσης σταθερά,
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8D h u *^ Aouόλα αυτά τα χρόντα τα χαρακτηρτσττκό μας ως κίνημα
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πατρτωττκό, ως κόμμα που έμπρακτα αρνήθηκε κάθε τ*θτό- εξάρτησές* κάθε μηχαντσμό
υποκατάστασης του εθντκού συμφέροντος,
μας πολτττκών,

t
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κάθε προσπάθετα χετραγώγησης των εθντκών

εν ονόματτ οποτασδήποτε σκοπτμότητας. Οσα χρόντα κυβερνήσαμε κατ

όσα χρόντα είμαστε στην ανττπολίτευση,

το ΠαΣοΚ μπορεί να είνατ υπερήφανο γτα

την πολτττκή κατ κοτνωντκή του στάση# γτα την— ^βντκή -κατ τιολτττκή ευθττνη που τ©
δυέκρτνε, σττς με-γάλες ΐπτλσγές του >-ί— ·

.1
Σύντροφοι, κατ συντρόφτσες .1

.1
Αυτή την θεττκή κληρονομτά του ΠαΣοΚ δεν μπορεί κανείς να την αμφτσβητήσετ. Δεν
μπορεί κανείς να την ανατρέσετ. Δεν μπορ&ί-καν£ίς νη-την λοτδωρήσ ε τ . Στο κόμμα
μας υπήρξε πάντοτε ο λογτσμός κατ το όνετρο. Υπήρξε -ο-βγώνβς κατ η αυτοθυσία.^
ίνιαβο
Υπήρξε η ομορφτά κατ η δτακτνδύνευση της δράσης. Υπήρξε ο· Γεν νήματό ς--κ α τ -^·
Μελίν». Υπήρξαν χτλτάδες και

δεκάδες χτλλάδες στελέχη, -βχτ μόνον στα κεντρικά

όργανα, αλλά κατ στες πνο μακρτνές περτφέρετες της χώρας, στο πτο μτκρό χωρτό-,
που με αυτοθυσία, αντδτοτέλετα, με πάθος κατ έξαρση, θυσίασαν προσωπτκή ζωήγ
ΰΙ^ΟΦΟ» για Ο ΙΟ ι ο μ ο ί^ιΐαίϊ
θυσίασαν χρόνο κατ απέραντη προσπάθετα, γτα να γυρίσουν τον ήλυο στην χώρα μάς.
Αυτό το παρελθόν του αγώνα,

επωνύμων κατ ανωνύμων^.,δτατρέχετ την τοτορία-μας.

Ι.ίνατ γτα όλους μας μτα δέσμευση συνέχετας. Είνατ μτα δέσμευση συνέπεταςΕίνατ μτα υπερήφανη κατ απαττηττκή πολτττκή παρακαταθήκη,-ΐ
.1
Σύντροφοτ κατ συντρόφτσες.1

.1
Βίμοβτε υπερήφανου γτα την -τστορία ^μας. Α λ λ ά ^ ά ήταν το μεγαλύτερο μας λάθος,
αο( η
β ει οι
αν προασπίζοντας την |θεττκή μας/δταδρομή κατ συνετσφορά, δεν δτακρίναμε κατ ·τ&
μεγάλα μας λάθη κατ ττς μεγάλες μας αδυναμίεα/»Ερχόμαστε. σύντροφοτ άπό μακρτά
Α ί ο ο ^ θ Μ φ ί·.
α¿Ζ ιΑ ζοιχάί ^
κατ θβ»πάμε πολύ μακρτά. Θα πάμε όχτ συγκαλύπτοντας, αλλβ— υπερβαίνοντας ττς»
,
οποτες αδυναμτες μας, ανατρεποντας ττς λάθος επτλογες μας, —χαράζοντας νέους
δρόμους, ανοίγοντας νέες προοπττκές .(ί)ου

^
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.1
Η συνέχετα μας περνάετ μέσα από την ανανέωση μ α ς .1

.1
Δεν θα μτλήσω σήμερα,

ούτε έχετ νόημα να αναφερθούμε σε αυτοκρτττκή επτμέρους

επτλογών μας κατ του τρόπου λήψης των αποφάσεων που μας οδηγούσαν σ αυτές. Αν

α ο ιιχ ο υ ιτ ιο ' ιλ ο ι

έπρεπε να δχακόψουμε χο σχαθεροποχηχχκό πρόγραμμα χο 1987,
σκηνχκό θα είχαμε,

χί δχαφορεχχκό

αν επχμέναμε χολμηρά σε κάποχες πολχχχκές, που φαχνόχαν,

μεν, να έχουν πρόσκαχρο κόσχος, αλλά που χο όφελος χους θα χο εχσπράχαμε
θεχχκά ως χα σήμερα. Αυχά καχ άλλα παρόμοχα θέμαχα δεν σχερούνχαχ χης σημασίας
χους. Είναχ όμως δευχερεύονχα όλα, μπροσχρ σχο ένα καχ μόνο ζήχημα, που από
αυχό κρίνονχαχ όλα: σχην δυναχόχηχα μας δηλ.^να παράγουμε πολχχχκη
παράγουμε χδεολογία. Να παράγουμε σχέδχο γχα χην οχκονομία,
χην πολχχχκή. Καχ να μπορούμε να εφαρμόζουμε αυχά χα σχέδχα,

Να

χην κοχνωνία καχ
έχονχας ένα κόμμα

που πείθεχ καχ εμπνέεχ χην κοχνωνία γύρω από χους σχόχους καχ χα οράμαχα χ ο υ .1

.1
Τα πολλά καχ ουσχώδη ερωχήμαχα που μάς χίθενχαχ, σύνχροφοχ,
Συνεδρίου,

εν όψεχ χου

θα μπορούσαν να συνοψχσχούν σε ένα κενχρχκό ζήχημα: πώς θα δώσουμε

σχο κόμμα μας χην ίδχα ζωχχκή ορμή,

χην ίδχα κενχρχκή θέση που επάξχα καχέλαβε

χα εχκοσχένα χρόνχα χης ως χώρα χσχορίας χου£ ^¡γγ
πώς θα δημχουργήσουμε δηλ. χο νέο ΠαΣοΚ,

μέΛΛο^7;

χο ΠαΣοΚ χου 21ου αχώνα.1

.1
Αυχά χα εχκοσχένα χρόνχα σύνχροφοχ, καχαβάλαμε χο χίμημα χης σχέσης μας με χην
εξουσία. Από κόμμα μαζών, από κόμμα κοχνωνχκής πρωχοπορίας,

δχολχσθήσαμε σχχς

αγκυλώσεχς καχ χχς παγχώσεχς ενός κυβερνηχχκού κόμμαχος, με ένχονα φαχνόμενα
επχκυρχαρχίας γράφεχοκραχχκών κομμαχχκών δομών καχ συμπερχφορών σχην κομμαχχκή
ζωή. Επχχρέψαμε ν α .ακυρωθοί·καν να αναχρεθεί η δυναμχκή χης σχέσης χου
κόμμαχος με χην κοχνωνία με χην μεσολάβηση χου κράχους μεχαξύ κόμμαχος καχ
κοχνωνίας. Εχσχ, όχχ μόνον αναπαράχθηκ

" "

'

παραδοσχακό πελαχεχακό σύσχημα, αλλά,

), χο
απο

πρωχοπόρα πολχχχκά κύχαρα μεχαλλάχθηκβν σε συλλογχκούς κομμαχάρχες.1

.1
Υποσχείλαμε χην παραγωγή χ~
λόγου καχ αναθέσαμε σχην κ

'

ιχχκού πολχχχκού
:εί ο προνομχακός

χώρος συνοχής του κόμματός.1

.1

0 «κυβ ερνητ τσμό ς » όμως της κομματτκής μας ζωής είνατ η μτα μόνον όψη της
γράφετοκραττκοποίησης του κόμματος. Η δεύτερη όψη ανάγετατ στην τδταττερότητα
που είχε το ΠαΣοΚ, ο τδρυτής κατ Πρόεδρος του, ο Ανδρέας Παπανδρέου, να
αποτελεί ένα αυτο^ελ^ς κατ παράλληλο όργανο στην όλη κομματτκή δομή. Ετστ ώστε,
ν α «ιχονη'βονν ίι«
ο
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λατκές κοτνωντκές. δυνάμετς του ΠαΣοΚ, τόσο αυτό να μεταβαλόταν σε αδυναμία,
όταν επττρέπαμε, να μεταβάλλετατ η συλλσγτκότητα των οργάνων σε απολογητικό~
μηχαντβμό- τϋτ^ ε ^ λσγών·αχτσ^ ρ ο έδρο^ '^ ~·""^~'^^-^^_
.1
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Σύντροφοτ κατ συντρόφτσες.1
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<0 Ανδρέας Παπανδρέου κέρδταε·γτα άλλη .μτα φορά την μάχη της ζωής. Κατ εμείς*
πρέβετ -να -ΐΓερδίοουμε-την - μ ά ^ της -Ί-αταρτας. -κατ της. δτκής του τστορίας- .
'-·* t\
d t o U A f OU,CÉo u e y y a
Πρέπετ, το κάμμα που τ·
δ ρυσε -β·-Ανδρεας -Ηαπανδρέου να ν&» δώσουμε ίΒ’ταρκε’τα κατ
Zoo
Α οδ^έα
υπόσταση μέσα στον χρόνο. Τούτο σηματνετ όττ πρέπετ να θητεύσουμε σε νέες
πολτττκές λεττουργίες,
Ανήκετ σε έμάς,

της πραγματτκής κατ αποτελεσματτκής συλλογτκότητας.

τώρα, η αυτονόητη τστορτκή πρωτοβουλία ένανττ του λαού που

υπήρξε η δύναμη του ΠαΣοΚ: να ©yvesíí-θθυμε το-έργο ταυ κόμματος μας>.
ανανεώτ^φτοςίκαίρτα ττς λεττουργίες του. Να οδηγήσουμε ενωμένη κατ ανανεωμένη

U

την παράταξη μας σε μτά νέα νίκη. Αυτή την υπόσχεση δίνουμε, με αυτή την
βεβατότητα προχωρούμε. Αυτό είνατ το έργο που αταλάντευτα δεσμευόμαστε να
επτχετρήσουμε, ζωογονώντας τα οράματα μας^ εκσυγχρονίζοντας την τδεολογία,

την

πολτττκή κατ ττς πρακττκές μ α ς .1
.1
Είνατ γνωστό, όττ στην πορεία μας, η γραφετοκραττκή στρέβλωση των λεττουργτών
μας,

είχε ως παρενέργετα,

την δημτουργία εσωκομματτκών τετχών κατ χαρακωμάτων.

Πολλές φορές, προσωποποχημένοχ μηχανισμοί υποκαχέσχησαν χην πολχχχκή
ανχχπαράθεση. Είναχ, μάλχσχα,

οχ εσωκομμαχχκές χρχβές αυχού χου είδους, η

μεγάλη ελπίδα χων ανχχπάλων μας. Μη έχονχας πολχχχκή να μάς ανχχμεχωπίσουν,
ΟΙΗςΙζονΧΛΚΧ
Ι*»υ £ΐα.ο'ορ
πονχαρουν· σε χυχόν ανχχπαραθέσεχς, προσπαθώνχας να μάς εξομοχώσουν- -με.χην~δχκή
« ¿«ΙΟ αββ οΟυοχή
ΐους αχερμονη .~ ~ -----"

.1
α£ε#>
Τους έχουμε δώσεχ ήδη μχά απάνχηση. Δχαφέρουμε καίρχα από χα κόμμαχα χωνβαρώνων καχ χων χοπαρχών χης συνχηρηχχκής παράδοσης^ Η δχαδχκασία εκλογής
πρωθυπουργού,

υπήρξε ένα υπόδεχγμα συλλογχκής δημοκραχχκής λεχχουργίας,

υπόδεχγμα αχεχρογώγηχων δχαδχκασχών,

ένα·

ένα υπόδεχγμα ανεπηρέασχης. συλλογχκής

έκφρασης, ένα υπόδεχγμα υγείας σχην πολχχχκή μας λεχχουργία.:
ουργία.1
1\τ>\ ( ι ν ^ ο η ο η ι «Λθ£*οί χ-Ά ©¿»οι ίχ
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Τ&φ ¡^οεχδοποχούμε καχ π ά λ χ : αυχή χην δύναμη χου ΠαΣοΚ θα χην δούν ο ν «*ην «©«¿οι
*

6 4 10 © ^
πολλαπλασχασμένη σχο Συνέδρχο. Οχχ μόνον θα πάμε καχ θα βγούμε ενωμένοχ, αλλά

<·?οο8«ί ίχ»\ εη ο ^ ΐΜ α «0 ι·η < ^ «\ »
με καθαρά χρόπο, θα αποφασίσουμε γχα χχς πολχχχκές καχ χα πρόσωπα. Η βάση καχ
χα σχελέχη χου ΠαΣοΚ θα υπερβούν χα χωρίς νόημα χαρακώμαχα,

χχς χωρίς

περχεχόμενο χεχνηχές δχαχωρχσχχκές γραμμές ανάμεσα μας. Η βάση καχ χα σχελέχη
χου ΠαΣοΚ σχο Συνέδρχο €*α ββαναπολχχχκοΗοχήσουν χην πολχχχκή,
πνοή σχηνχ χδεολογχα μας,

θα δώσουν νέα

ν£ρ /προσδχορχσμό φ ^ ί ι ερχεχόμενς^χης πολχχχκής μας. Η

βάση καχ χα σχελέχη χου ΠαΣοΚ,

θα εμπεδώσουν χχς δημοκραχχκές λεχχουργίες καχ

χχς δημοκραχχκές καχακχήσεχς χου κόμμαχος μας καχ θα σαρώσουν ο,χχ θέλεχ να μάς
καθηλώσεχ σχο παρελθόν,

ό,χχ μας σχερεί χην μακρά πορεία σχο μέλλον.1

.1
Νχκηχής σχο Συνέδρχο θα υπάρξεχ μόνον ένας. Είναχ από χώρα γνωσχός καχ εμείς
ξέρουμε χο όνομα χου. Ας χο μάθουν καχ οχ ανχίπαλοχ μας. Σαρωχχκός καχ μόνος
νχκηχής σχο Συνέδρχο θα είναχ η ενόχηχα χου ΠαΣοΚ,
κόμμαχος μας,

θα είναχ η ανανέωση χου

είναχ η νίκη χης παράχαξης μας. Γχαχί πχσχεύουμε καχ μπορούμε να

εγγυηθούμε όχχ θα εχσάγουμε δυναμχκά χην Ελλάδα σχον 21ο αχώνα.1
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Σύντροφον κατ συνχρόφτσες.1
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.1
Εχουμε ακόμα μπροστά μας δυο χρόντα, σχεδόν, κυβερνηττκής ευθύνης. Σ αυτό το
δτάστημα έχουμε να προσφέρουμε κατ να ολοκληρώσουμε καίρτας σημασίας
κυβερνητικό έργο. Σ αυτό το έργο θα προχωρήσουμε αταλάνευτοτ/ Δεν πρόκετττπξ)*^
£ΐ«.<ίι5©ονι ο ο ο ι ο υ η ο>ΐΟΑϋ«^^\ν ) ΐ ο ΧΛ υ αίΟΓΙΙΟ
060 ΠΐΓί**
ούτε γτα μτα σττγμή να θεωρήσουμε -όπως ανεύθυνο κάναν οτ αντίπαλου μας
οττ
υπάρχουν κομματτκά συμφέροντα που Θ® επηρεάσουν ττς κυβερνηττκές μας
αποφάσετς.& α ι

ο V*ιχοοξ^οάν

91>

»,Αίιιαη μαχ· Η ΦΟΛΖΙίΑίΛ.
^
,
ι©ι> ©ιο^
,ν^κΐύΐα.ί€>Κθ.χΤοίύιοαοιο οοοο κ α ΐσ . 0 & © α ρ * οι» ν ο ο ^ α
^

.1

^

^αι

ο ω © 1 χ©

Υπάρχετ πρίν απ όλα ένα ενταίο τρίπτυχο των μεγάλων προκλήσεων της χώρας, στο
οποίο έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε ευθείες κατ συγκεκρτμένες απαντήσετς:

.1
-Πρώτον: η διαφύλαξη της ακερατότητας της χώρας κατ η απόκρουση της τουρκτκής
επτθεττκότητας κατ επτβουλής. Επαναλαμβάνω κατ από αυτό το βήμα κατ τούτο
πρέπετ να γίνετ κατανοητό από όλους, γείτονες, φίλους κατ συμμάχους αλλά κατ
επττήδετους ουδέτερους:

«Η Ελλάδα δεν δτεκδτκετ τίποτα αλλά κατ δεν παραχωρεί

τίποτα». Αυτή είνατ η αταλάντευτη εθντκή μας γραμμή. Αυτή είνατ η γραμμή της
εξωτερτκής μας πολτττκής. Αυτή είνατ η γραμμή της αμυνττκής μας πολτττκής.
Είνατ μτα γραμμή συνέπετας κατ σταθερότητας,

που προωθούμε με όλους τους

τρόπους. Δτπλωματτκ£Χ_σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Αμυνττκ©^. εντσχύοντας
έμΗρβκτα ττς Ενοπλες Δυνάμετς.κατ·την γραμμή- των—συνόρων μας— 1

.1
Δεύτερον: η Ελλάδα πρέπετ να κερδίσετ το στοίχημα της Ευρωπατκής Ενοποίησης.
Είνατ αδτανόητο οτκονομτκά,

είνατ καταστροφτκό κοτνωντκά,

είνατ επτκτνδυνο

εθντκά, η Ελλάδα να μετνετ χώρα της ευρωπατκής περτφέρετας, να μην μπορέσετ να
ακολουθήσετ τσόττμα την πορεία της Ευρωπατκής Ενοποίησης.1
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Τρίττβν: η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει με αποτελεσματικό τρόπο ττς μεγάλες
δτοτκηττκές,

θεσμτκές,

οτκονομτκές κατ κοτνωντκές μεταρρυθμίσετς,

οτ οποίες θα

αποκαταστήσουν την ανταγωντσττκότητα της οτκονομίας κατ της κοτνωνίας μας στον
ευρωπατκό ανταγωντσμό. Με βάση την οτκονομτκή μας προσαρμογή κατ την ανάπτυξη
που ήδη καθτστατατ ορατή με την δρομολόγηση των μεγάλων έργων, οφείλουμε να

£ον αοι\>α»νιαη
αναδείξουμε τα^-ϋ£ΩΐΛίων*.·κές·-·θψ€*ς της πολτττκής μας. Η δτοτκηττκή μεταρρύθμτση,
η θεσμτκή ανασυγκρότηση της χώρας, αποσκοπούν στο να μεταβληθεί το κράτος από
μηχαντσμός αποξένωσης της εξουσίας από τον πολίτη σε σύστημα ταγμένο στην
υπηρεσία του πολίτη κατ των αναγκών του.1

.1
Αυτές οτ βαθτές κατ μεγάλες μεταρρυθμίσετς κατ τομές χρετάζοντατ έναν νέο
τδεολογτκό κατ προγραμματτκό ορίζοντα του κόμματος μας. Χρετάζοντατ μτά νέα
πατρτωττκή ανασύνταξη της Ελλάδας. Πατρτωττκό σήμερα είνατ ό,ττ καθτστό την
Ελλάδα τσχυρή. Κατ τσχυρή Ελλάδα ταυτίζετατ σήμερα με ένα ρτζτκό,

εκ θεμελίων

εκσυγχροντσμο της χωράς. 1 >-%

Εδώ μπορούν νά>Ηΐ0Ρξουν ορτσμένες παράγραφοτ γτα συγκεκρτμένα ζητήματα
πολτττκής που έχουμε ^ ¿ Ο ν & ^ υ π ρ ο σ τ ά

(οτκονομτα κτλ) . Κατά την γνώμη μου είνατ

καλύτερο ο λόγος'να παραμείνετ σάδ^ιολτττκό σκέλος το γεντκό, χωρίς
εξετδτκ&ύάετς. Πάντως αν κρτθούν αναγκαίεζ^'^δώ είνατ ο χώρος τους) .1

.1
Σύντροφοτ κατ συντρόφτσες.1
.1
Καλούμαστε να δράσουμε μέσα στον ορίζοντα της κρίσης κατ απαξίωσης της
πολτττκής,

της κρίσης κ&4. λοτδώρηι^ης των σοσταλτσττκών οραμάτων. Ωστόσο εμείς

δταφέρουμε καίρτα από τον ρόλο ενός παρατηρητή ή σχολταστή των εξελίξεων. Ως

\

Τούτο όμως σημαίνει μια ριζική αλλαγή; μια επανάσταση στο εσωτερικό
της χώρας,-----Ισχυρή Ελ,

σημαίνει- ένας σαρωτικ-βς·, - ε·κ θεμελίων,

^κσιιγχρονισμος της χωραςΓ~Δεν υπάρχει αποδοτική εξωτερική πολιτική,
«μίΑΙΜΒ»'

δεν υπάρχει αποτελεσματική στρατηγική -»«©ΐρ©«ής, εάν η χώρα δεν
αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων, των δυνάμεων και δυνατοτήτων της με
έναν νέο τρόπο. Χρειάζεται να δώσουμε σύγχρονο νόημα και περιεχόμενο
στον πατριωτισμό, τ-ο- μνγάλο κεφάλαιο της..

«*> ¿ « ¿ ¿ Γ ο Υ « « υβί ίϊΙ\

&01Ι

ανασόνταξης. Πατριωτισμός σήμερα είναι ό,τι κα&στάΛτην Ελλάδα ιβχυρή:
Είναι πατριωτικό καθήκον να αλλάξουμε ριζικά, κυβέρνηση, κόμματα,
κοινωνία και κάθε πολίτης νοοτροπία και πρακτικής ο α ΐυ.οο\χρ ΟΟΙ 6οο ρι
χ ω ρ ά .ξ

Ό

°Ρβ*

κόμμα, ως παράταξη, ως στελέχη που γεννηθήκαμε κατ ωρτμάσαμε μέσα από σύνθετους
κοτνωντκούς κατ πολτττκοΰς αγώνες,

ξέρουμε τον μηχαντσμό της απάντησης,

τον

τρόπο γόντμης υπέρβασης της κρίσης:.1

.1
U</tt£0 LOtar«HÇk<tu»v> O d | i > c n e ^
Εμείς δεν βλέπουμε την επανίδρυση της πολτττκής σε κάποτο ©ε-ρμβκήπτο τ-δεχόν ί Η

Η tu?«;

w^ou.ôvmc«*>o

δύναμη μας ήταν κατ θα είνατ στην σχέση μας με την κοτνωνία* ο£τς προτάσετς
μας γτα τα προβλήματα κατ ττς προοπττκές της χώρας
t n j l COU

¿Jboo

ιάοφ o u
»t'o û u B >li Cf»£

.

H συντηρηττκή πρόταση γτα την Ελλάδα μας γυρίζετ στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία
ταλαντεύετατ κατ παλτνδρομεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα,

όχτ μόνον από την ορατή

ένδετα των παρούσας ηγεσίας της, αλλά από την πλήρη ένδετα πολτττκών προτάσεων.
Φαίνετατ όττ θα περτμένετ πολύ ο ελληντκός λαός γτα να καταλάβετ όχτ τί ακρτβώς
θέλετ ο κ. Εβερτ, αλλά τί τελτκώς πτστεύετ η Νέα Δημοκρατία γτα οποτοδήποτε
μεγάλο θέμα.1

.1
Η παραδοστακή αρτστερά παραμένετ εγλωβτσμένη σε μτα αδτέξοδη δογματτκή
πολτττκή, ώστε να επαναπαύετατ στην κλαστκή δτατύπωση «αν τα γεγονότα
δταφωνούν με την γραμμή μας,

τόσο το χετρότερο γτα τα γεγονότα».1

.1
Το κόμμα μας έχετ -εξ ανττκετμένου- την κεντρτκή κατ δεσπόζουσα θέση στην
πολτττκή μας ζωή, στο πολτττκό κατ κομματτκό μας σύστημα. 0 χώρος της
κεντροαρτστεράς είνατ ο ζωττκός μας χώρος. Είνατ ένα αποφαστσττκό τμήμα μτάς
οργαντκής δυναμτκής που πάντα δταθέταμε, αλλά δεν την κατανοήσαμε,

ούτε την

σεβαστήκαμε πάντοτε αντίστοτχα. Μάλτστα, στ εκλογτκές μας ήττες συνδέοντατ με
την αποκοπή μας από τον ζωττκό αυτό χώρο. Η κεντροαρτστερά είνατ ο πολτττκός
χώρος που καθτστά το κόμμα μας κάττ πολύ ευρύτερο από την οργάνωση του. Είνατ
η δυναμτκή της ευρείας παράταξης μας, η δυναμτκή των γόντμων συγκλίσεων κατ των
iuu(uv0tuv
αποφαστσττκών μετβτ-oniaeo^ του κέντρου βάρους της πολτττκής μας ακττνοβολτας.1
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Το ΠαΣοΚ είναι χο σοσχαλχσχχκό κίνημα που με χρόπο ανοχχχό καχ συγκεκρχμένο,
πρέπεχ να δχαχηρεί πάνχοχε ανοχχχό χον δχάλογο,

χην κοχνωνχκη καχ πολχχχκή

δχεργασία, που ανανεώνεχ χον ορίζονχα καχ χην επχρροή χης σοσχαλχσχχκής
συνχσχώσας σχον ευρύχερο χώρο χης κενχροαρχσχεράς. Που εχσφέρεχ όσο καχ ανχλεί
προχάσεχς καχ πρακχχκές γχα χχς ευρύχερες δυναχές συμμαχίες, γχα χην καχάκχηση
χης ευρύχερης δυναχής κοχνωνχκής πλεχοψηφίας.1

.1
1 Σύνχροφοχ καχ συνχρόφχσες.1

.1
Το ΠαΣοΚ με χο Συνέδρχο χου καλείχαχ να απανχήσεχ σχην μεγάλη πρόκληση χου
μέλλονχος. Δεν κλείνουμε πίσω μας χον 20 αχώνα. Ανοίγουμε χον δρόμο γχα χον 21
αχώνα. Το ΠαΣοΚ είναχ εδώ. Καχ θα είναχ εκεί,

ενωμένο, ανανεωμένο,

δυναχό.

Σχχς προκλησεχς χης εποχής μας, σχχς χυ^.^ ς ./^υνάμεχς χου καπχχαλχσμού,

σχην

χων νόμων χης αγοράς, σχην κυρχαρχία χων δχαπλόκών χ<βκ, μέσ<φη
ενημέρωσης,

ανχχχάσσουμε χην α«χιία:..χικ/1ιολχχχκιί^. 1

.1
Ανχχχάσσουμε χην συλλογχκόχηχα χης δράσης μας. Ανχχχάσσουμε χην ενεργοποίηση
χου πολίχη. Απένανχ-χ σχαν κυνχαμό-^ης,αχκανομχκής δύναμης Ιψώνουμε χο φράγμα
χου κοχνωνχκού κράχους. Απένανχχ σχην κοχνωνχκη εξουσία χων χσχυρών χ μ λ ι βΙΛί!
χιοί) (*£βιτΗκ©\> ^Γ>£αϋΜ»μ*^ν
ανχχχάσσουμε χην δύναμη μχάς χσχυρής κοχνωνίας χων πολχχών. Απένανχχ σχοι
I ©<>©€« «η ι,*»' »οαυΛ γοηα
4σύβ^ημβ-δύναμης χων ολίγων, ανχχχάσουμε χο κράχος δχκαίου γχα όλους. Απένανχχ
σχην αναλγησία χων φχλελεύθερων λύσεων, υψώνουμε χο κράχος πρόνοχας καχ χην
¿ ¿ 9 · ιο ο ^ *
σχήρχξη χου αδύναμου. Απένανχχ σχην δχαμόρφωση κλεχσχών &&%%.,''"ύψωνουμε μχα
κοχνωνία συμμεχοχής, μχα κοχνωνία δχευρυχιςνης παχδείας καχ δχαρκούς
© .
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Είμασχε σοσχαλχσχές γχαχχ δεν υπάρχεχ χίποχα πχο μονχέρνο από μχα ανθρώπχνη

κοινωνία καν μια ζωή άξια να χην ζήσεχ κανεί-ς. Σχο Συνέδριο μας, θα
»
*·®ι
οικοδομήσουμε- χο σχεδχο ^ χφ ί. προγραμμαχ£$ά. πολχχχκό λ ό γ © , θα ορίσουμε χχς
δχαδχκασίες καχ μβ*χά χα πρόσωπα, που θα φέρουν χχς μεγάλες αλλαγές,

χους

μεγάλους εκσυγχρονχσμους που έχεχ ανάγκη ο χόπος καχ η παράχαξη μας.1

.1
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Καχ θα πάμε όλοχ μαζί ενωμένου. Θα ανοίξουμε χους ορίζονχες/χης ανανέωσης. Καχ
^ --- "-------- 7
ν»ι^1
όλοχ μαζί θα γορχάσουμε χην νίκη. Την νίκη ενός χσχυρού ΠαΣοΚ, μχάς χσχυρής
Ελλάδας.1
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