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Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θα ξεκινήσω την ομιλία μου αναφερόμενος στη κρίση εμπιστοσύνης με 
το οποίο περιστοιχίζεται μεγάλο τμήμα της πολιτικής μας ζωής. 
Πρόκειται για μια γνωστή διαπίστωση. Είναι όμως σημαντικό να τονίσω 
σήμερα, σ’ αυτή την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ότι 
εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν κλαυθμηρίζει γύρω 
από την κρίση, αλλά θέλει να δώσει τολμηρές λύσεις σε μείζονα θέματα 
που αφορούν τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας μας, την 
οικονομική ανάπτυξη, τη θέση της χώρας μας στο διεθνή περίγυρο και 
τις συνθήκες ζωής του πολίτη. Εμείς δεν κάνουμε διαπιστώσεις για να 
επαναπαυόμαστε πάνω σ’ αυτές. Να καταγγέλλουμε τα κακώς κείμενα 
και να απαλλάσσουμε τους εαυτούς μας από την ευθύνη της πράξης. 
Εμείς τολμούμε, εμείς προτείνουμε, εμείς δουλεύουμε για να δώσουμε 
λύσεις στα προβλήματα. Ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για 
να προωθήσουμε τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, για να κερδίσουμε 
αξιοπιστία είναι η οργάνωση και λειτουργία της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας.

Η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί ένα ουσιώδες 
κριτήριο της ποιότητας της πολιτικής μας λειτουργίας. Είμαστε εμείς, 
λοιπόν, εκείνοι, οι οποίοι είχαμε για πολύ καιρό τη θέση ότι η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος δεν είναι, ούτε επιτρέπεται να 
είναι, ένας λόχος, στην υπηρεσία είτε του Αρχηγού, είτε των 
κυβερνητικών σκοπιμοτήτων. Είμαστε εμείς, εκείνοι, οι οποίοι 
επιμέναμε ότι στη σημερινή δημοκρατία, η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι 
ένας ουσιώδης, αυτοδύναμος πόλος παραγωγής πολιτικής, μέσα 
φυσικά στην δομή του κόμματος και των καθοδηγητικών του οργάνων. 
Είμαστε εμείς, εκείνοι, οι οποίοι έδωσαν με συνέπεια την μάχη της 
αναβάθμισης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έδωσαν με επιμονή την 
μάχη της αύξησης του κύρους των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, 
έδωσαν με κόστος την μάχη για την προάσπιση του κύρους των



εκλεγμένων οργάνων διοίκησης, της ίδιας της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας.

Αναμετρώντας το σημερινό πολιτικό τοπίο μπορούμε να είμαστε 
υπερήφανοι. Σε σύγκριση με τα άλλα κόμματα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει 
προχωρήσει πολύ πιο τολμηρά στην εσωτερική δημοκρατική του 
ανανέωση, τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην λειτουργία της 
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Η σημερινή μας συνεδρίαση είναι ήδη 
πολλά βήματα μπροστά από όσα είχαμε επιτύχει μόλις ένα χρόνο πριν 
και από όσα οι αντίπαλοι μας ούτε καν έχουν διανοηθεί ακόμα να 
δρομολογήσουν.

Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να έχουμε θετικό 
απολογισμό των έως σήμερα πρωτοβουλιών μας, για έναν και μόνο 
λόγο: Γιατί διαλέξαμε να πορευτούμε, έναν ευθύ δρόμο, τον δρόμο των 
άμεσων και καθαρών λύσεων σε όσα προβλήματα αντιμετωπίσαμε. 
Τον Ιανουάριο, δώσαμε, με την εκλογή πρωθυπουργού από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, μια καθαρή λύση στο πρόβλημα που 
δημιούργησε η ασθένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ανήκει φόρος 
τιμής σε όλους μας για την ωριμότητα που επιδείξαμε και την ευθύτητα 
με την οποία όλοι, τότε, λειτουργήσαμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έχω πολλές φορές αντιταχθεί στην άποψη εκείνων που υποστηρίζουν 
την λογική των πολιτικών ελιγμών, την λογική των τεχνασμάτων, που 
συσκοτίζουν τις προθέσεις αλλά και τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Για 
μένα, η πολιτική δράση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ευθύτητα 
έναντι των προβλημάτων, την ευθύτητα έναντι του λαού, την ευθύτητα 
των σχέσεων ανάμεσά μας. Το δικό μου δείγμα γραφής βρίσκεται σε 
αρχές και προσπάθειες, τις οποίες γνωρίζετε όλοι καλά. Οι θέσεις μου 
για την λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν ίδιες πριν από



χρόνια, ίδιες πριν από λίγους μήνες, ίδιες και σήμερα. Και χαίρομαι 
γιατί θέσεις, που έδειχναν τότε μειοψηφικές, τουλάχιστον αριθμητικά, 
είναι σήμερα ορατό πλειοψηφικό ρεύμα ανάμεσά μας. Πιστεύω σ’ έναν 
άλλο τρόπο λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε μια νέα 
ισορροπία σχέσεων Πρωθυπουργού και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε 
επίπεδο κυβέρνησης έγιναν ήδη βήματα.

Η διακυβέρνηση της χώρας έχει, πλέον, δύο σαφή χαρακτηριστικά: 
πρώτον ασκείται με πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των 
συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο διαθέτει 
όλες τις εξουσίες που το Σύνταγμα του εναποθέτει. Η Κυβερνητική 
Επιτροπή αποτελεί κορυφαίο συλλογικό όργανο επιτελικού σχεδιασμού 
αλλά και αποφάσεων. Κάθε υπουργός έχει συγκεκριμένη και πλήρη 
ευθύνη του χώρου του, υπό τον έλεγχο, φυσικά, και την καθοδήγηση 
του πρωθυπουργού.

Δεύτερον -και εξίσου σημαντικό- η κυβέρνηση σήμερα καλείται να 
ολοκληρώσει, στο ενάμιση χρόνο που μας χωρίζει από τις εκλογές, ένα 
μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο σε όλους τους τομείς: στην Οικονομία, 
την Διοίκηση, την Παιδεία, την Υγεία, την Ποιότητα της Ζωής και τα 
μεγάλα έργα. Θα επαναλάβω εδώ με έμφαση αυτό που έχω τονίσει και 
σε άλλες αφορμές. Οι εκλογές δεν είναι μέσο για να λύνουμε 
προβλήματα λειτουργίας του κόμματός μας. Αποστολή μας είναι να 
προχωρήσουμε το έργο μας. Η κυβέρνησή μας επιβάλλεται να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τις μεγάλες αλλαγές, τις μεγάλες 
ρήξεις και τομές που θα δρομολογήσουν δυναμικά την χώρα στον 21° 
αιώνα.

Λέχθηκε, ότι υπάρχουν πολλές συσκέψεις. Η δημοκρατική και 
συνθετική λειτουργία πρέπει να κατακτηθεί όπως και η ποιότητα 
δουλειάς που απαιτούν οι συνθήκες. Αλλά προπαντός πρέπει ο 
μηχανισμός παραγωγής έργου να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του. 
Η δημόσια διοίκηση δουλεύει με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και με χαμηλή



ποιότητα. Η κυβέρνηση παρ’ όλα αυτά παράγει έργο. Τους επόμενους 
μήνες κοντά στα όσα ήδη έγιναν θα φανούν και πολλά άλλα.

Στην κατεύθυνση της προετοιμασίας της Ελλάδας για τον επόμενο 
αιώνα εργαζόμαστε επίμονα και μεθοδικά. Για την δημιουργία μιας 
ισχυρής Ελλάδας, μιας Ελλάδας στην οποία θα ευημερούν και οι 
αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι, μια Ελλάδα σεβαστή σε φίλους και 
υπολογίσιμη από τους αντιπάλους. Έχουμε ένα όραμα να 
πραγματοποιήσουμε. Έχουμε να δώσουμε στην Ελλάδα κύρος και στη 
φωνή της δύναμη. Γιατί, αγαπητοί σύντροφοι, δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε, ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει δύο ουσιώδεις εθνικούς 
κινδύνους: αφενός να χάσουμε το τρένο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Να βρεθούμε στην περιφέρεια των ευρωπαϊκών εξελίξεων, πράγμα 
που θα έχει ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλά και 
εθνικές συνέπειες. Ο δεύτερος εθνικός κίνδυνος είναι η απειλή του 
τουρκικού επεκτατισμού. Αντιμετωπίζουμε την Τουρκία με βάση το 
διεθνές δίκαιο, ενεργοποιώντας προς όλες τις κατευθύνσεις το σύνολο 
των διπλωματικών μας μέσων. Ωστόσο είναι σαφές, ότι η Ελλάδα για 
να διασφαλίσει τα δίκαιά της οφείλει, ταυτοχρόνως με την ειρηνική της 
διάθεση και τα διπλωματικά της μέσα, να διατηρεί ισχυρή δύναμη 
αποτροπής, έναντι της τυχοδιωκτικής -πολλές φορές- και λογικά 
απρόβλεπτης τουρκικής πολιτικής. Και γι’ αυτό στόχος της κυβέρνησής 
μας είναι η ισχυρή Ελλάδα.

Μόλις πριν λίγες ημέρες περιοδέυσα στην Θράκη. Είδα εκεί μια Ελλάδα 
μάχιμη. Είδα εργατικούς και περήφανους έλληνες πολίτες, γεμάτους 
διάθεση για γόνιμη δράση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ακρίτες, αλλά και ο 
ελληνικός λαός απ’ άκρη σ’ άκρη στην χώρα, δεν θέλουν από εμάς τους 
πολιτικούς άλλα πατριωτικά συνθήματα. Βαρέθηκαν πια από τις ενέσεις 
πατριωτισμού από την Αθήνα. Δεν τις έχουν ανάγκη. Αυτό που έχει 
ανάγκη ο λαός μας είναι έργα. Είναι να λύνονται τα μεγάλα προβλήματα 
της χώρας. Αυτό που έχει ανάγκη ο λαός μας είναι η γλώσσα της



αλήθειας, η γλώσσα της δράσης, η γλώσσα της ανανέωσης και της 
προόδου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί σύντροφοι.

Με τις αποφάσεις μας σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, με τις 
αποφάσεις μας αύριο στο Συνέδριο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο 
πραγματικός μας τελικός κριτής δεν είναι οι τέσσερις τοίχοι των 
αιθουσών στις οποίες συνεδριάζουμε. Είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός ο 
λαός περιμένει από μας λύσεις στα προβλήματα, τόλμη στις αποφάσεις, 
καινοτομία στην σκέψη και την δράση. Δεν ενδιαφέρουν τον λαό μας οι 
ενδοκομματικές ίντριγκες και οι προσωποποιήσεις των προβλημάτων. 
Ο λαός μας απεχθάνεται τα συντροφικά μαχαιρώματα. Ο λαός μας 
αηδιάζει από την εικόνα μαχών για την νομή κομματικών και 
κυβερνητικών αξιωμάτων. Ο λαός μας απωθείται από τους 
διαγκωνισμούς προσωπικών φιλοδοξιών.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως δήλωσα η συζήτηση για τα εσωκομματικά θέματα είναι ελκυστική. 
Ελκυστική γιατί συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και εξασφαλίζει 
προβολή. Είναι όμως μία παγίδα γιατί αποτρέπει από την ενασχόληση 
με τα προβλήματα του τόπου. Είναι μία παγίδα γιατί παρέχει 
επιχειρήματα στους αντιπάλους μας, ότι μόνη μας ενασχόληση είναι τα 
εσωτερικά του κόμματός μας. Η κυβέρνηση ασχολείται και θα 
ασχολείται με τη πραγματοποίηση του έργου της. Σας καλώ εσείς να 
στραφείτε αποκλειστικά στο κύριο αντικείμενο του Συνεδρίου τις θέσεις 
μας, τη πολιτική, το πρόγραμμά μας. Να καταφέρουμε να 
αντιστρέφουμε την εικόνα προσωπικών αντιπαραθέσεων και να 
δώσουμε την εικόνα της κοινής προσπάθειας.



Σας καλώ να μη συμβάλλουμε στην γελοιοποίηση των θεσμών και 
λειτουργιών του κόμματος μας. Καλώ όλους να σταματήσει αμέσως η 
γενικότερη παρασυνεδριακή παραφιλολογία και να επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στα μεγάλα προβλήματα του τόπου, που πρέπει να είναι 
και τα μόνα πραγματικά προβλήματα του Συνεδρίου μας. Σ’ αυτά ένα 
έχω να τονίσω: όπως έως σήμερα κερδίσαμε όπου και όταν δώσαμε 
καθαρές λύσεις, έτσι πρέπει να κάνουμε και στο Συνέδριο. Να δώσουμε 
καθαρές και αποφασιστικές λύσεις στα προβλήματα της χώρας. 
Καθαρές και αποφασιστικές λύσεις σε όποιο ζήτημα και εάν τεθεί. Μόνο 
τότε θα επιτελέσουμε τον ιστορικό μας ρόλο. Μόνο τότε νικητής θα είναι 
η σύνθεση και η Ενότητα. Νικητής θα είναι η ανανέωση του κινήματος 
μας. Τότε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα κερδίσει και τη νέα νίκη για μια νέα τετραετία.

Η σημερινή διαδικασία είναι ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της 
δημοκρατίας. Αγγίζει την ταυτότητα του Κοινουβουλευτισμού και 
σηματοδοτεί τις αντιλήψεις μας για δημοκρατικές διαδικασίες, για 
ποιοτικές αλλαγές για άλλους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας των 
θεσμών.

Γυρίζουμε μια σημαντική σελίδα. Η ατομική υπευθυνότητα και ή 
συλλογική προσπάθεια ζητούν νέα δείγματα γραφής. Πιστεύω ότι θα 
ανταποκριθούμε αναδεικνύοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα σε 
σημαντικό θεσμικό παράγοντα της δημοκρατίας μας και της συλλογικής 
μας δράσης.

Το νόημα της δικής μου συμβολής στην πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ένα 
και μοναδικό και στηρίζεται στο τρίπτυχο: Ενότητα, Ανανέωση, Νίκη. 
Το τρίπτυχο αυτό συνδέεται με το παρόν και το μέλλον του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αλλά και της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 
η ψυχή μας, ανήκει σε όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος. Και θα 
πετύχουμε όλους τους στόχους μας, γιατί το απαιτεί ο λαός, γιατί το 
ζητά επιτακτικά η ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα δεν θα ταξιδέψει στο 
αύριο, με χθεσινό εισιτήριο, με οδηγό μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία του κ. 
Έβερτ. Η νέα νίκη, η ενότητα και η ανανέωση του κόμματός μας, είναι η 
ιστορική αποστολή μας. Είναι χρέος μας. Σ’ αυτό τον αγώνα σας καλώ, 
με την βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε.



Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θα ξεκινήσω την ομιλία μου αναφερόμενος στη κρίση εμπιστοσύνης με 
το οποίο περιστοιχίζεται μεγάλο τμήμα της πολιτικής μας ζωής. 
Πρόκειται για μια γνωστή διαπίστωση. Είναι όμως σημαντικό να τονίσω 
σήμερα, σ’ αυτή την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ότι 
εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν κλαυθμηρίζει γύρω 
από την κρίση, αλλά θέλει να δώσει τολμηρές λύσεις σε μείζονα θέματα 
που αφορούν τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας μας, την 
οικονομική ανάπτυξη, τη θέση της χώρας μας στο διεθνή περίγυρο και 
τις συνθήκες ζωής του πολίτη. Εμείς δεν κάνουμε διαπιστώσεις για να 
επαναπαυόμαστε πάνω σ’ αυτές. Να καταγγέλλουμε τα κακώς κείμενα 
και να απαλλάσσουμε τους εαυτούς μας από την ευθύνη της πράξης. 
Εμείς τολμούμε, εμείς προτείνουμε, εμείς δουλεύουμε για να δώσουμε 
λύσεις στα προβλήματα.|Ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για 
να προωθήσουμε τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, για να κερδίσουμε 
αξιοπιστία είναι η οργάνωση και λειτουργία της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας.

Η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί ένα ουσιώδες 
κριτήριο της ποιότητας της πολιτικής μας λειτουργίας. Είμαστε εμείς, 
λοιπόν, εκείνοι, οι οποίοι είχαμε για πολύ καιρό τη θέση ότι η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος δεν είναι, ούτε επιτρέπεται να 
είναι, ένας λόχος, στην υπηρεσία είτε του Αρχηγού, είτε των 
κυβερνητικών σκοπιμοτήτων. Είμαστε εμείς, εκείνοι, οι οποίοι 
επιμέναμε ότι στη σημερινή δημοκρατία, η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι 
ένας ουσιώδης, αυτοδύναμος πόλος παραγωγής πολιτικής, μέσα 
φυσικά στην δομή του κόμματος και των καθοδηγητικών του οργάνων. 
Είμαστε εμείς, εκείνοι, οι οποίοι έδωσαν με συνέπεια την μάχη της 
αναβάθμισης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έδωσαν με επιμονή την 
μάχη της αύξησης του κύρους των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, 
έδωσαν με κόστος την μάχη για την προάσπιση του κύρους των



Σας καλώ να μη συμβάλλουμε στην γελοιοποίηση των θεσμών και 
λειτουργιών του κόμματος μας. Καλώ όλους να σταματήσει αμέσως η 
γενικότερη παρασυνεδριακή παραφιλολογία και να επικεντρώσουμε την 
προσοχή μας στα μεγάλα προβλήματα του τόπου, που πρέπει να είναι 
και τα μόνα πραγματικά προβλήματα του Συνεδρίου μας. Σ’ αυτά ένα 
έχω να τονίσω: όπως έως σήμερα κερδίσαμε όπου και όταν δώσαμε 
καθαρές λύσεις, έτσι πρέπει να κάνουμε και στο Συνέδριο. Να δώσουμε 
καθαρές και αποφασιστικές λύσεις στα προβλήματα της χώρας. 
Καθαρές και αποφασιστικές λύσεις σε όποιο ζήτημα και εάν τεθεί. Μόνο 
τότε θα επιτελέσουμε τον ιστορικό μας ρόλο. Μόνο τότε νικητής θα είναι 
η σύνθεση και η Ενότητα. Νικητής θα είναι η ανανέωση του κινήματος 
μας. Τότε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα κερδίσει και τη νέα νίκη για μια νέα τετραετία.

Η σημερινή διαδικασία είναι ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της 
δημοκρατίας. Αγγίζει την ταυτότητα του Κοινουβουλευτισμού και 
σηματοδοτεί τις αντιλήψεις μας για δημοκρατικές διαδικασίες, για
ποιοτικές αλλαγές για άλλους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας των , 
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Γυρίζουμε μια σημαντική σελίδα. Η ατομική υπευθυνότητα και ή 
συλλογική προσπάθεια ζητούν νέα δείγματα γραφής. Πιστεύω ότι θα 
ανταποκριθούμε αναδεικνύοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα σε 
σημαντικό θεσμικό παράγοντα της δημοκρατίας μας και της συλλογικής 
μας δράσης.

Το νόημα της δικής μου συμβολής στην πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ένα 
και μοναδικό και στηρίζεται στο τρίπτυχο: Ενότητα, Ανανέωση, Νίκη.
Το τρίπτυχο αυτό συνδέεται με το παρόν και το μέλλον του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αλλά και της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 
η ψυχή μας, ανήκει σε όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος. Και θα 
πετύχουμε όλους τους στόχους μας, γιατί το απαιτεί ο λαός, γιατί το 
ζητά επιτακτικά η ελληνική κοινωνία. Η Ελλάδα δεν θα ταξιδέψει στο 
αύριο, με χθεσινό εισιτήριο, με οδηγό μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία του κ.
Έβερτ. Η νέα νίκη, η ενότητα και η ανανέωση του κόμματός μας, είναι η 
ιστορική αποστολή μας. Είναι χρέος μας. Σ’ αυτό τον αγώνα σας καλώ, 
με την βεβαιότητα ότι θα κερδίσουμε.



εκλεγμένων οργάνων διοίκησης, της ίδιας της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας.

Αναμετρώντας το σημερινό πολιτικό τοπίο μπορούμε να είμαστε 
υπερήφανοι. Σε σύγκριση με τα άλλα κόμματα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει 
προχωρήσει πολύ πιο τολμηρά στην εσωτερική δημοκρατική του 
ανανέωση, τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στην λειτουργία της 
Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Η σημερινή μας συνεδρίαση είναι ήδη 
πολλά βήματα μπροστά από όσα είχαμε επιτύχει μόλις τνα χρό·υ»6-ιτρτν 
και από όσα οι αντίπαλοι μας ούτε καν έχουν διανοηθεί ακόμα να 
δρομολογήσουν.

Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να έχουμε θετικό 
απολογισμό των έως σήμερα πρωτοβουλιών μας, για έναν και μόνο 
λόγο: Γιατί διαλέξαμε να πορευτούμε, έναν ευθύ δρόμο, τον δρόμο των 
άμεσων και καθαρών λύσεων σε όσα προβλήματα αντιμετωπίσαμε. 
Τον Ιανουάριο, δώσαμε, με την εκλογή πρωθυπουργού από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, μια καθαρή λύση στο πρόβλημα που 
δημιούργησε η ασθένεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ανήκει φόρος 
τιμής σε όλους μας για την ωριμότητα που επιδείξαμε και την ευθύτητα 
με την οποία όλοι, τότε, λειτουργήσαμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έχω πολλές φορές αντιταχθεί στην άποψη εκείνων που υποστηρίζουν 
την λογική των πολιτικών ελιγμών, την λογική των τεχνασμάτων, που 
συσκοτίζουν τις προθέσεις αλλά και τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Για 
μένα, η πολιτική δράση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ευθύτητα 
έναντι των προβλημάτων, την ευθύτητα έναντι του λαού, την ευθύτητα 
των σχέσεων ανάμεσά μας. Το δικό μου δείγμα γραφής βρίσκεται σε 
αρχές και προσπάθειες, τις οποίες γνωρίζετε όλοι καλά. Οι θέσεις μου 
για την λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν ίδιες πριν από



χρόνια, ίδιες πριν από λίγους μήνες, ίδιες και σήμερα. Και χαίρομαι 
γιατί θέσεις, που έδειχναν τότε μειοψηφικές, τουλάχιστον αριθμητικά, 
είναι σήμερα ορατό πλειοψηφικό ρεύμα ανάμεσά μας. Πιστεύω σ’ έναν 
άλλο τρόπο λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε μια νέα 
ισορροπία σχέσεων Πρωθυπουργού και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε 
επίπεδο κυβέρνησης έγιναν ήδη βήματα.

Η διακυβέρνηση της χώρας έχει, πλέον, δύο σαφή χαρακτηριστικά: 
πρώτον ασκείται με πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των 
συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο διαθέτει 
όλες τις εξουσίες που το Σύνταγμα του εναποθέτει. Η Κυβερνητική 
Επιτροπή αποτελεί κορυφαίο συλλογικό όργανο επιτελικού σχεδιασμού 
αλλά και αποφάσεων. Κάθε υπουργός έχει συγκεκριμένη και πλήρη 
ευθύνη του χώρου του, υπό τον έλεγχο, φυσικά, και την καθοδήγηση 
του πρωθυπουργού.

Δεύτερον -και εξίσου σημαντικό- η κυβέρνηση σήμερα καλείται να 
ολοκληρώσει, στο ενάμιση χρόνο που μας χωρίζει από τις εκλογές, ένα 
μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο σε όλους τους τομείς: στην Οικονομία, 
την Διοίκηση, την Παιδεία, την Υγεία, την Ποιότητα της Ζωής και τα 
μεγάλα έργα. Θα επαναλάβω εδώ με έμφαση αυτό που έχω τονίσει και 
σε άλλες αφορμές. Οι εκλογές δεν είναι μέσο για να λύνουμε 
προβλήματα λειτουργίας του κόμματός μας. Αποστολή μας είναι να 
προχωρήσουμε το έργο μας. Η κυβέρνησή μας επιβάλλεται να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τις μεγάλες αλλαγές, τις μεγάλες 
ρήξεις και τομές που θα δρομολογήσουν δυναμικά την χώρα στον 21° 
αιώνα.

Λέχθηκε, ότι υπάρχουν πολλές συσκέψεις. Η δημοκρατική και 
συνθετική λειτουργία πρέπει να κατακτηθεί όπως και η ποιότητα 
δουλειάς που απαιτούν οι συνθήκες. Αλλά προπαντός πρέπει ο 
μηχανισμός παραγωγής έργου να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του. 
Η δημόσια διοίκηση δουλεύει με πολύ χαμηλούς ρυθμούς και με χαμηλή



ποιότητα. Η κυβέρνηση παρ’ όλα αυτά παράγει έργο. Τους επόμενους 
μήνες κοντά στα όσα ήδη έγιναν θα φανούν και πολλά άλλα.

Στην κατεύθυνση της προετοιμασίας της Ελλάδας για τον επόμενο 
αιώνα εργαζόμαστε επίμονα και μεθοδικά. Για την δημιουργία μιας 
ισχυρής Ελλάδας, μιας Ελλάδας στην οποία θα ευημερούν και οι 
αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι, μια Ελλάδα σεβαστή σε φίλους και 
υπολογίσιμη από τους αντιπάλους. Έχουμε ένα όραμα να 
πραγματοποιήσουμε. Έχουμε να δώσουμε στην Ελλάδα κύρος και στη 
φωνή της δύναμη. Γιατί, αγαπητοί σύντροφοι, δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε, ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει δύο ουσιώδεις εθνικούς 
κινδύνους: αφενός να χάσουμε το τρένο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 
Να βρεθούμε στην περιφέρεια των ευρωπαϊκών εξελίξεων, πράγμα 
που θα έχει ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλά και 
εθνικές συνέπειες. Ο δεύτερος εθνικός κίνδυνος είναι η απειλή του 
τουρκικού επεκτατισμού. Αντιμετωπίζουμε την Τουρκία με βάση το 
διεθνές δίκαιο, ενεργοποιώντας προς όλες τις κατευθύνσεις το σύνολο 
των διπλωματικών μας μέσων. Ωστόσο είναι σαφές, ότι η Ελλάδα για 
να διασφαλίσει τα δίκαιά της οφείλει, ταυτοχρόνως με την ειρηνική της 
διάθεση και τα διπλωματικά της μέσα, να διατηρεί ισχυρή δύναμη 
αποτροπής, έναντι της τυχοδιωκτικής -πολλές φορές- και λογικά 
απρόβλεπτης τουρκικής πολιτικής. Και γι’ αυτό στόχος της κυβέρνησής 
μας είναι η ισχυρή Ελλάδα.

Μόλις πριν λίγες ημέρες περιοδέυσα στην Θράκη. Είδα εκεί μια Ελλάδα 
μάχιμη. Είδα εργατικούς και περήφανους έλληνες πολίτες, γεμάτους 
διάθεση για γόνιμη δράση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ακρίτες, αλλά και ο 
ελληνικός λαός απ’ άκρη σ’ άκρη στην χώρα, δεν θέλουν από εμάς τους 
πολιτικούς άλλα πατριωτικά συνθήματα. Βαρέθηκαν πια από τις ενέσεις 
πατριωτισμού από την Αθήνα. Δεν τις έχουν ανάγκη. Αυτό που έχει 
ανάγκη ο λαός μας είναι έργα. Είναι να λύνονται τα μεγάλα προβλήματα 
της χώρας. Αυτό που έχει ανάγκη ο λαός μας είναι η γλώσσα της



αλήθειας, η γλώσσα της δράσης, η γλώσσα της ανανέωσης και της 
προόδου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί σύντροφοι.

Με τις αποφάσεις μας σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, με τις 
αποφάσεις μας αύριο στο Συνέδριο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο 
πραγματικός μας τελικός κριτής δεν είναι οι τέσσερις τοίχοι των 
αιθουσών στις οποίες συνεδριάζουμε. Είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός ο 
λαός περιμένει από μας λύσεις στα προβλήματα, τόλμη στις αποφάσεις, 
καινοτομία στην σκέψη και την δράση. Δεν ενδιαφέρουν τον λαό μας οι 
ενδοκομματικές ίντριγκες και οι προσωποποιήσεις των προβλημάτων. 
Ο λαός μας απεχθάνεται τα συντροφικά μαχαιρώματα. Ο λαός μας 
αηδιάζει από την εικόνα μαχών για την νομή κομματικών και 
κυβερνητικών αξιωμάτων. Ο λαός μας απωθείται από τους
διαγκωνισμούς προσωπικών φιλοδοξιών.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως δήλωσα η συζήτηση για τα εσωκομματικά θέματα είναι ελκυστική. 
Ελκυστική γιατί συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και εξασφαλίζει 
προβολή. Είναι όμως μία παγίδα γιατί αποτρέπει από την ενασχόληση 
με τα προβλήματα του τόπου. Είναι μία παγίδα γιατί παρέχει 
επιχειρήματα στους αντιπάλους μας, ότι μόνη μας ενασχόληση είναι τα 
εσωτερικά του κόμματός μας. Η κυβέρνηση ασχολείται και θα 
ασχολείται με τη πραγματοποίηση του έργου της. Σας καλώ εσείς να 
στραφείτε αποκλειστικά στο κύριο αντικείμενο του Συνεδρίου τις θέσεις 
μας, τη πολιτική, το πρόγραμμά μας. Να καταφέρουμε να 
αντιστρέφουμε την εικόνα προσωπικών αντιπαραθέσεων και να 
δώσουμε την εικόνα της κοινής προσπάθειας.


