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Το κόμμα μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ, ανοίγει σήμερα με την συνεδρίαση του Εθνικού 

Συμβουλίου μια από τις πιο κρίσιμες σελίδες της ιστορίας του. Αύριο η 

Κεντρική Επιτροπή, καλείται, με το κείμενο θέσεων για το διάλογο του 

Συνεδρίου, να μορφοποιήσει τα μεγάλα ερωτήματα, που περιμένουν από 

εμάς τις σαφείς απαντήσεις τους.

Όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα σήμερα στην Ευρώπη και τον κόσμο 

βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να θριαμβεύει 

παγκόσμια η κυριαρχία της αγοράς. Ταυτοχρόνως, η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας και ο έντονος ανταγωνισμός, δείχνουν να θέτουν στο 

περιθώριο, όχι απλώς την δύναμη των κομμάτων, αλλά και την εξουσία των 

εθνικών κυβερνήσεων. Η «νέα τάξη πραγμάτων» δεν είναι μόνον μια 

ασταθής παγκόσμια ισορροπία, όπου επικυριαρχεί μια μόνον υπερδύναμη. 

Η «νέα τάξη πραγμάτων» στην οικονομία, στην κοινωνία, στις ιδεολογίες 

και την πληροφόρηση, δείχνει να έχει ως κοινό παρονομαστή την 
περιθωριοποίηση και τον εξοβελισμό, κάθε διαφορετικού οράματος. Δεν 

βάλλεται μόνο ο σοσιαλισμός σε όλες του τις εκφράσεις ως ιδεολογικός 

αντίπαλος. Συμβαίνει κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό: βάλλεται η ίδια η 
έννοια της πολιτικής, λες και μπορεί να διαχωρίσει κανείς την πολιτική 

από την δημοκρατία.

Υπάρχει βεβαίως η κρίση της πολιτικής, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Όπως υπάρχει η κρίση της πολιτικής, με άλλα χαρακτηριστικά, στον 
ανατολικό κόσμο, στις αναδυόμενες δημοκρατίες από τα ερείπια του 
υπαρκτού σοσιαλισμού. Αλλά αυτή η κρίση δεν επιτρέπεται για κανέναν - 
και πολύ περισσότερο για μας, τους σοσιαλιστές- να γίνει η λαβή για την 

ιδεολογική και πολιτική υποταγή μας στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της 

αγοράς και στην ιδεολογική επικυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και των 

κοινωνικών προτύπων που προάγουν τα μέσα ενημέρωσης.



Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. 

Και, φυσικά, όπλο μεγάλο για το μέλλον είναι η αυτογνωσία μας. Είναι η 

συνείδηση που πρέπει να έχει μια παράταξη που έρχεται από πολύ μακριά 

και θέλει να πάει πολύ μακριά. Αυτογνωσία σημαίνει πριν απ’ όλα 

αυτοκριτική, έτσι ώστε να ξέρουμε που ακουμπάμε, τι πράξαμε με 
επιτυχία, που κάναμε λάθος, ποια πλεονεκτήματα μας θα αξιοποιήσουμε, 

ποια μειονεκτηματά μας θα εξαλείψουμε.

Σήμερα, κοιτώντας πίσω, αναμετρώντας τα εικοσιένα χρόνια του ΠΑ.ΣΟ.Κ, 

μπορούμε να ξεκινήσουμε, πριν απ’ όλα, από ένα αίσθημα περηφάνιας, από 

ένα αίσθημα τιμής. Το κόμμα μας, αυτά τα εικοσιένα χρόνια μπορεί να 

είναι υπερήφανο για την συμβολή του στη δημοκρατία, για την συμβολή του 

στην πρόοδο, για την συμβολή του στην εθνική ανεξαρτησία και την 
αξιοπρέπεια της χώρας.

Ξεκινήσαμε το 1974, ένα κόμμα, που πολλοί, τότε, ονόμαζαν «κίνημα 

διαμαρτυρίας». Και είμαστε πράγματι ένα κίνημα διαμαρτυρίας γιατί 
θέλαμε, να αλλάξουμε. Και αλλάξαμε πολλά, όπως το θέλησε ο λαός μας, 

που μας εμπιστεύθηκε τρεις φορές την εξουσία. Την εξουσία που θα μας 

ξαναδώσει και για μια άλλη τετραετία, καθώς θα τιμήσουμε με συνέπεια 

τους στόχους που δεσμευτήκαμε να υλοποιήσουμε.

Το κόμμα μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., υπήρξε άξιος κληρονόμος των πιο γόνιμων 

δημοκρατικών παραδόσεων του τόπου. Στο κόμμα μας έδεσαν και 
συγχωνεύτηκαν οι ελπίδες για εκδημοκρατισμό, που ιστορικά κυοφόρησε η 

δημοκρατική παράταξη, από τις αρχές του αιώνα, το όραμα της εθνικής και 
κοινωνικής απελευθέρωσης της Εθνικής Αντίστασης του 41-44, οι 
ριζοσπαστικοί αγώνες του Ανένδοτου και του 1-1-4. οι πιο προωθημένοι 
στόχοι του αντιδικτατορικού αγώνα και των οργανώσεών του.



Σ’ αυτό το δυναμικό και πρωτότυπο κράμα, έδωσε σχήμα, μορφή και 

προοπτική ο Ανδρέας Παπανδρέου, με την Διακήρυξη της 3ης του 

Σεπτέμβρη, που άλλαξε ριζικά την μορφή ενός παρωχημένου πολιτικού 

σκηνικού. Αν τότε, η Νέα Δημοκρατία, μετέβαλε την δεξιά σε ένα 
συνταγματικό συντηρητικό κόμμα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετέβαλε συνολικά την 

ισορροπία του πολιτικού συστήματος.

Το κόμμα μας μπορεί να είναι υπερήφανο για την ιστορική του διαδρομή. 

Στην περίοδο 74-81 συμβάλαμε αποφασιστικά στην εδραίωση και 

εμβάθυνση της δημοκρατίας. Ανατρέψαμε στην πράξη κάθε προσπάθεια 
αναβίωσης του κράτους της Δεξιάς.

Το 81-89 κυβερνήσαμε για δύο τετραετίες την χώρα. Για την διακυβέρνηση 

μας μπορεί να μας ασκηθεί κριτική για πολλά. Και έχουμε και εμείς να 

κάνουμε -και κάναμε- αυτοκριτική. Μπορούμε να πούμε χωρίς 

αυταρέσκεια, αλλά με επίγνωση ότι είμαστε ακριβείς, πως μεταβάλαμε τον 

κοινωνικό χάρτη της χώρας. Για πρώτη φορά, δημιουργήθηκε ο ιστός του 
κράτους πρόνοιας για τον πολίτη. Για πρώτη φορά, φέραμε στο επίκεντρο 
της πολιτικής, τις τάξεις, τα στρώματα και τις ομάδες που η συντήρηση 

διατηρούσε στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο. Ο αγρότης, ο εργάτης, 

ο μικρομεσαίος, ένιωσαν ότι υπάρχει μια πολιτική δύναμη που τους 

στηρίζει. Απέκτησαν όμως και τα όπλα, συνδικαλιστικά και θεσμικά, ώστε 

να διασφαλίσουν τις κατακτήσεις τους και να βελτιώσουν το σύνολο της 
κοινωνικής τους μοίρας.

Επιχειρήσαμε θεσμικές μεταβολές και τομές, που όχι μόνον επικυρώθηκαν 

στην κοινή συνείδηση, αλλά δεν τολμήθηκε να αναιρεθούν από την 

διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό, ότι 

χρειάστηκε να επανέλθουμε και πάλι στην εξουσία για να ολοκληρωθούν 
μεγάλες θεσμικές τομές, στις οποίες όλοι συμφωνούσαν στα λόγια, αλλά 

κανείς δεν τολμούσε στην πράξη, όπως η περιφερειακή αποκέντρωση και ο 

δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, για να αναφέρω ένα μόνον 

παράδειγμα. Εχουμε πολλούς λόγους σ’ αυτό το σημείο να θυμηθούμε τον



Γιώργο Γεννηματά με την πολύπλευρη προσφορά του μεταξύ άλλων για 

την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης.

Κρατήσαμε επίσης σταθερά, όλα αυτά τα χρόνια τα χαρακτηριστικά μας 

ως κίνημα που έμπρακτα αρνήθηκε κάθε εξάρτηση κάθε μηχανισμό 
υποκατάστασης του εθνικού συμφέροντος, κάθε προσπάθεια χειραγώγησης 

των εθνικών μας πολιτικών, εν ονόματι οποιοσδήποτε σκοπιμότητας. Όσα 

χρόνια κυβερνήσαμε και όσα χρόνια είμαστε στην αντιπολίτευση, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να είναι υπερήφανο για την πολιτική και κοινωνική του 
στάση.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Αυτή την θετική κληρονομιά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί κανείς να την 

αμφισβητήσει. Δεν μπορεί κανείς να την αναιρέσει. Στο κόμμα μας 

υπήρξε πάντοτε ο λογισμός και το όνειρο. Υπήρξε η ομορφιά και η ένταση 

της δράσης. Υπήρξαν χιλιάδες στελέχη, παντού που με αυτοθυσία, 

ανιδιοτέλεια, με πάθος και έξαρση, θυσίασαν χρόνο και απέραντη 

προσπάθεια, για να δώσουν μία νέα προοπτική στην χώρα μας. Αυτό το 

παρελθόν του αγώνα, επωνύμων και ανωνύμων είναι για όλους μας μια 

δέσμευση συνέχειας, είναι μια δέσμευση συνέπειας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θα ήταν το μεγαλύτερο μας λάθος, αν προασπίζοντας την θετική μας αυτή 

διαδρομή και συνεισφορά, δεν διακρίναμε ότι οι περιστάσεις έχουν 

αλλάξει. Ερχόμαστε, σύντροφοι από μακριά και θέλουμε να πάμε πολύ 

μακριά. Θα πάμε όχι αγνοώντας το κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον, 

κοιτάζοντας το παρελθόν αλλά χαράζοντας νέους δρόμους, ανοίγοντας 

νέες προοπτικές που αρμόζουν στη σημερινή εποχή.



Η ανανέωση είναι η ελπίδα μας.

Δεν θα μιλήσω σήμερα, ούτε έχει νόημα να αναψερθούμε σε αυτοκριτική 

επιμέρους επιλογών μας και του τρόπου λήψης των αποφάσεων που μας 

οδηγούσαν σ’ αυτές. Αν έπρεπε να διακόψουμε το σταθεροποιητικό 

πρόγραμμα το 1987, τι διαφορετικό σκηνικό θα είχαμε, αν επιμέναμε 

τολμηρά σε κάποιες πολιτικές, που φαινόταν, μεν, να έχουν πρόσκαιρο 

κόστος, αλλά που το όφελος τους θα το εισπράτταμε θετικά ως τα 

σήμερα. Αυτά και άλλα παρόμοια θέματα δεν στερούνται της σημασίας 

τους. Είναι όμως δευτερεύοντα όλα, μπροστά στο ένα και μόνο ζήτημα, 

που από αυτό κρίνονται όλα : στην δυνατότητά μας να βλέπουμε το 
μέλλον, να εργαζόμαστε για το αύριο δηλ. να παράγουμε πολιτική. Να 

παράγουμε ιδεολογία. Να παράγουμε σχέδιο για την οικονομία, την 

κοινωνία και την πολιτική. Και να μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτά τα 

σχέδια, έχοντας ένα κόμμα που πείθει και εμπνέει την κοινωνία γύρω από 

τους στόχους και τα οράματα του.

Τα πολλά και ουσιώδη ερωτήματα που μας τίθενται, σύντροφοι, εν όψει 

του Συνεδρίου, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε ένα κεντρικό ζήτημα : 

πώς θα δώσουμε στο κόμμα μας την ίδια ζωτική ορμή, την ίδια κεντρική 

θέση που επάξια κατέλαβε τα εικοσιένα χρόνια της ως τώρα ιστορίας του: 

πως θα δημιουργήσουμε δηλ. το νέο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. 

Πως θα δημιουργήσουμε το ΠΑΣΟΚ που ονειρευόμαστε, το ΠΑΣΟΚ που 
προσδοκούμε, το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε.

Αυτά τα εικοσιένα χρόνια σύντροφοι, καταβάλαμε το τίμημα της σχέσης 

μας με την εξουσία. Από κόμμα μαζών, από κόμμα κοινωνικής 
πρωτοπορίας, διολισθήσαμε στις αγκυλώσεις και τις παγιώσεις ενός 

κυβερνητικού κόμματος, με έντονα φαινόμενα επικυριαρχίας
γραφειοκρατικών κομματικών δομών και συμπεριφορών στην κομματική 
ζωή. Επιτρέψαμε να αναιρεθεί η δυναμική της σχέσης του κόμματος με 

την κοινωνία με την μεσολάβηση του κράτους μεταξύ κόμματος και 

κοινωνίας. Έτσι, όχι μόνον αναπαράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με νέο



τρόπο, το παραδοσιακό πελατειακό σύστημα, αλλά, πολλές φορές, 

μεταλλάχθηκαν και οι οργανώσεις, από πρωτοπόρα πολιτικά κύτταρα σε 

συλλογικούς κομματάρχες.

Υποστείλαμε την παραγωγή ιδεολογίας, την παραγωγή προγραμματικού 

πολιτικού λόγου και αναθέσαμε στην διαχείριση της εξουσίας το ρόλο να 

καταστεί ο προνομιακός χώρος συνοχής του κόμματος.

Ο «κυβερνητισμός» όμως της κομματικής μας ζωής είναι η μία μόνον όψη 

της γραφειοκρατικοποίησης του κόμματος. Η δεύτερη όψη ανάγεται στην 

ιδιαιτερότητα που είχε το ΠΑΣΟΚ, ο ιδρυτής και Πρόεδρός του, ο Ανδρέας 

Παπανδρέου, να αποτελεί ένα αυτοτελές και παράλληλο όργανο στην όλη 

κομματική δομή. Έτσι ώστε, να ατονήσουν διαδικασίες, οι οποίες θα μας 

επέτρεπαν σήμερα να προχωρήσουμε με πιο γοργά βήματα στο νέο 

ΠΑΣΟΚ.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Πρέπει, τώρα να δώσουμε στο ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα του Ανδρέα 

Παπανδρέου διάρκεια και υπόσταση μέσα στον χρόνο. Τούτο σημαίνει ότι 

πρέπει να θητεύσουμε σε νέες πολιτικές λειτουργίες, της πραγματικής και 

αποτελεσματικής συλλογικότητας. Ανήκει σε εμάς, τώρα, η αυτονόητη 

ιστορική πρωτοβουλία έναντι του λαού που υπήρξε η δύναμη του ΠΑΣΟΚ: 

να ανανεώσουμε καίρια τις λειτουργίες του. Να αντισταθούμε σε 

πρακτικές αντιπαλότητας και εμπάθειας που επενδύονται ιδεολογικά αλλά 
είναι στην πραγματικότητα χωρίς περιεχόμενο. Να δυναμώσουμε τους 

δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ μας, να θυμηθούμε τη συντροφικότητα. Να 
οδηγήσουμε ενωμένη και ανανεωμένη την παράταξή μας σε μια νέα νίκη. 
Αυτή την υπόσχεση δίνουμε, με αυτή την βεβαιότητα προχωρούμε. Αυτό 

είναι το έργο που αταλάντευτα δεσμευόμαστε να επιχειρήσουμε, 

εκσυγχρονίζοντας την ιδεολογία, την πολιτική και τις πρακτικές μας.



Είναι γνωστό, ότι στην πορεία μας, η γραφειοκρατική στρέβλωση των 

λειτουργιών μας, είχε ως παρενέργεια, την δημιουργία εσωκομματικών 

τειχών και χαρακωμάτων.

Πολλές φορές, προσωποποιημένοι μηχανισμοί υποκατέστησαν την 

πολιτική αντιπαράθεση. Είναι, μάλιστα, οι εσωκομματικές τριβές αυτού 
του είδους, η μεγάλη ελπίδα των αντιπάλων μας. Μη έχοντας πολιτική να 

μας αντιμετωπίσουν, στηρίζονται σε τυχόν αντιπαραθέσεις, 

προσπαθώντας να δημιουργήσουν την εικόνα μιας οργάνωσης χωρίς 

πυξίδα, χωρίς πίστη και συνοχή.

Τους έχουμε δώσει ήδη μία πρώτη απάντηση. Η διαδικασία εκλογής 

πρωθυπουργού, υπήρξε ένα υπόδειγμα συλλογικής δημοκρατικής 

λειτουργίας, ένα υπόδειγμα ελεύθερης συλλογικής έκφρασης, ένα 
υπόδειγμα υγείας στην πολιτική μας λειτουργία. Αλλά και η λειτουργία της 

κυβέρνησης δείχνει ότι είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε συλλογικές 

λειτουργίες να προωθήσουμε τη συνεργασία, την μέσα από όργανα και όχι 
από αυταρχικές αποφάσεις διαμόρφωση της βούλησής μας.

Προειδοποιούμε και πάλι: αυτή την δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ θα την δουν οι 
αντίπαλοί μας πολλαπλασιασμένη στο Συνέδριο. Όχι μόνον θα είμαστε 
ενωμένοι, αλλά με τρόπο, που θα έχει τη συγκατάθεση όλων, θα 

αποφασίσουμε για τις πολιτικές και τα πρόσωπα. Η βάση και τα στελέχη 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ θα υπερβούν τα χωρίς νόημα χαρακώματα, τις χωρίς 

περιεχόμενο τεχνητές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά μας. Η βάση και 

τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ στο Συνέδριο, θα δώσουν νέα πνοή στην 

προσπάθεια να εμπλουτίσουμε την ιδεολογία μας, στον προσδιορισμό των 

περιεχομένων της πολιτικής μας. Η βάση και τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, θα 

εμπεδώσουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και τις δημοκρατικές 

κατακτήσεις του κόμματος μας και θα σαρώσουν ό,τι θέλει να μας 
καθηλώσει στο παρελθόν, ό,τι μας στερεί την μακρά πορεία στο μέλλον.



Νικητής στο Συνέδριο θα υπάρξει μόνον ένας. Είναι από τώρα γνωστός και 

εμείς ξέρουμε το όνομά του. Ας το μάθουν και οι αντίπαλοί μας. 

Σαρωτικός και μόνος νικητής στο Συνέδριο θα είναι η ενότητα του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ, θα είναι η ανανέωση του κόμματός μας, θα είναι η νίκη της 

παράταξης μας. Γιατί πιστεύουμε και μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα 

εισάγουμε δυναμικά την Ελλάδα στον 21ο αιώνα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύο χρόνια, σχεδόν, κυβερνητικής ευθύνης. 

Σ’ αυτό το διάστημα έχουμε να προσφέρουμε και να ολοκληρώσουμε 

καίριας σημασίας κυβερνητικό έργο. Σ’ αυτό το έργο θα προχωρήσουμε 

αταλάνευτοι. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης αποτελούν 

εντολή και δέσμευση. Αποτελούν για μένα γνώμονα και κριτήριο της 

δράσης μου. Δεν πρόκειται ούτε για μια στιγμή να θεωρήσουμε, όπως 

διαδίδουν όσοι ανησυχούν δήθεν για την πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι 

υπάρχουν κομματικά συμφέροντα που επηρεάζουν τις κυβερνητικές μας 

αποφάσεις και δημιουργούν σύγχυση στην πολιτική μας. Η πολιτική μας 

έχει πλαίσιο. Το πλαίσιο που καταθέσαμε στη Βουλή και εγκρίθηκε από τη 

πλειοψηφία της.

Υπάρχει πριν απ’ όλα ένα ενιαίο τρίπτυχο των μεγάλων προκλήσεων της 

χώρας, στο οποίο έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε ευθείες και 

συγκεκριμένες απαντήσεις:

Πρώτον: η διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας και η απόκρουση της 
τουρκικής επιθετικότητας και επιβουλής. Επαναλαμβάνω και από αυτό το 

βήμα και τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, γείτονες, φίλους και 

συμμάχους αλλά και επιτήδειους ουδέτερους: «Η Ελλάδα δεν διεκδικεί 
τίποτα αλλά και δεν παραχωρεί τίποτα». Αυτή είναι η αταλάντευτη εθνική 

μας γραμμή. Αυτή είναι η γραμμή της εξωτερικής μας πολιτικής. Αυτή 
είναι η γραμμή της αμυντικής μας πολιτικής. Είναι μια γραμμή συνέπειας



και σταθερότητας, που προωθούμε με όλους τους τρόπους. Διπλωματικά 

σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Αμυντικά ενισχύοντας τις Ένοπλες 

Δυνάμεις.

Δεύτερον : η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει το στοίχημα της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης. Είναι αδιανόητο οικονομικά, είναι καταστροφικό κοινωνικά, 

είναι επικίνδυνο εθνικά, η Ελλάδα να μείνει χώρα της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας, να μην μπορέσει να ακολουθήσει ισότιμα την πορεία της 

Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Τρίτον : ένα σύγχρονο ελληνικό σοσιαλιστικό κόμμα δεν έχει λόγο

ύπαρξης χωρίς μία κοινωνική πολιτική ικανή να περιορίσει τις κοινωνικές 

ανισότητες. Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει παρέμβαση στις κοινωνικές 

λειτουργίες, ώστε να αλλάξουν για να περιορισθούν ανισότητα, 

εκμετάλλευση, κατάχρηση εξουσιών. Η εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικής 

αποξένωσης, πολύ πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμων από τις μορφές του 

παρελθόντος, εγκαλεί το σοσιαλιστικό κόμμα. Όμως κοινωνικό πρόσωπο 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν σημαίνει κράτος παροχών όπως πολλοί πιστεύουν και 
θέλουν. Το κράτος των ευκαιριακών ενισχύσεων ανάλογα με τις πολιτικές 

πιέσεις σπατάλησε τους περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους και 

υπέσκαψε τα θεμέλια μιας ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής. Το κράτος 

παροχών τορπίλισε το κοινωνικό κράτος. Ας μη το ξεχνάμε. Η πολιτική 

μας οφείλει να αλλάζει κοινωνικές λειτουργίες και να υπηρετήσει την 

ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη.

Τέταρτον : η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει με αποτελεσματικό τρόπο 
τις μεγάλες διοικητικές, θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας και της κοινωνίας μας στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Με βάση 
την οικονομική μας προσαρμογή και την ανάπτυξη που ήδη καθίσταται 

ορατή με την δρομολόγηση των μεγάλων έργων, οφείλουμε να αναδείξουμε 

την κοινωνική εμβέλεια της πολιτικής μας. Η διοικητική μεταρρύθμιση, η 

θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας, αποσκοπούν στο να μεταβληθεί το



κράτος από μηχανισμός αποξένωσης της εξουσίας από τον πολίτη σε 

σύστημα ταγμένο στην υπηρεσία του πολίτη και των αναγκών του.

Αυτές οι βαθιές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές χρειάζονται έναν 

νέο ιδεολογικό και προγραμματικό ορίζοντα του κόμματός μας. 

Χρειάζονται μια νέα πατριωτική ανασύνταξη της Ελλάδας. Πατριωτικό 

σήμερα είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Και ισχυρή Ελλάδα 

ταυτίζεται σήμερα με ένα ριζικό, εκ θεμελίων εκσυγχρονισμό της χώρας. 

Δεν υπάρχει αποδοτική εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει αποτελεσματική 

αμυντική στρατηγική, 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. 

Πατριωτισμός σήμερα είναι ό,τι δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να έχει 
φωνή και κύρος. Είναι πατριωτικό καθήκον να αλλάξουμε ριζικά, 

κυβέρνηση, κόμματα, κοινωνία και κάθε πολίτης νοοτροπία και πρακτική, 

να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα. Να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή για τη 
μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Καλούμαστε να δράσουμε μέσα στον ορίζοντα της κρίσης και απαξίωσης 

της πολιτικής, της κρίσης των σοσιαλιστικών οραμάτων. Ωστόσο εμείς 

διαφέρουμε καίρια από τον ρόλο ενός παρατηρητή ή σχολιαστή των 

εξελίξεων. Ως κόμμα, ως παράταξη, ως στελέχη που γεννηθήκαμε και 

ωριμάσαμε μέσα από σύνθετους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, 

ξέρουμε τον μηχανισμό της απάντησης, τον τρόπο γόνιμης υπέρβασης της 
κρίσης.

Εμείς δεν βλέπουμε την επανίδρυση της πολιτικής σε κάποιο κύκλο 
εσωστρεφών συζητήσεων. Η δύναμη μας ήταν και θα είναι στην σχέση μας 

με την κοινωνία. Η δύναμή μας προκύπτει από τις προτάσεις μας για τα 

προβλήματα και τις προοπτικές της χώρας που κατοχυρώνουν την



ανασυγκρότησή της, τον εκσυγχρονισμό, το νέο διεθνή της ρόλο. Η δύναμή 

μας είναι οι ιδέες, πρακτικές που κινητοποιούν το λαό, είναι το 
παράδειγμά μας.

Η συντηρητική πρόταση για την Ελλάδα μας γυρίζει στο παρελθόν. Η Νέα 

Δημοκρατία ταλαντεύεται και παλινδρομεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όχι 
μόνον από την ορατή ένδεια της παρούσας ηγεσίας της, αλλά από την 

πλήρη ένδεια πολιτικών προτάσεων. Φαίνεται ότι θα περιμένει πολύ ο 

ελληνικός λαός για να καταλάβει όχι τι ακριβώς θέλει ο κ. Έβερτ, αλλά τι 
τελικώς πιστεύει η Νέα Δημοκρατία για οποιοδήποτε μεγάλο θέμα.

Η παραδοσιακή αριστερά παραμένει εγκλωβισμένη σε μια αδιέξοδη 

δογματική πολιτική, ώστε να επαναπαύεται στην κλασική διατύπωση «αν 

τα γεγονότα διαφωνούν με την γραμμή μας, τόσο το χειρότερο για τα 
γεγονότα».

Το κόμμα μας έχει - εξ αντικειμένου - την κεντρική και δεσπόζουσα θέση 

στην πολιτική μας ζωή, στο πολιτικό και κομματικό μας σύστημα. Ο 
χώρος της κεντροαριστεράς είναι ο ζωτικός μας χώρος. Το ΠΑΣΟΚ είναι 

το κόμμα μας. Είναι η ψυχή μας. Η Κεντροαριστερά είναι η παράταξη των 

δυνάμεων που μπορούμε να κινητοποιήσουμε. Είναι ένα αποφασιστικό 

τμήμα μιας οργανικής δυναμικής που πάντα διαθέταμε, αλλά δεν την 
κατανοήσαμε, ούτε την σεβαστήκαμε πάντοτε αντίστοιχα. Μάλιστα, οι 

εκλογικές μας ήττες συνδέονται με την αποκοπή μας από τον ζωτικό αυτό 

χώρο. Η κεντροαριστερά είναι ο πολιτικός χώρος που καθιστά το κόμμα 
μας κάτι πολύ ευρύτερο από την οργάνωσή του. Είναι η δυναμική της 

ευρείας παράταξής μας, η δυναμική των γόνιμων συγκλίσεων και των 

αποφασιστικών διευρύνσεων της πολιτικής μας ακτινοβολίας.



Όσο προσδιορίζουμε ξανά το περιεχόμενο και τους στόχους, το σχέδιο και 

τις αξίες μας σύμφωνα με την αναμονή του ελληνικού λαού για ηθικό 

ορίζοντα, εκσυγχρονιστική πρακτική, ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθησία 

τόσο θα συγκροτούμε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Μια μεγάλη 

κοινωνική πλειοψηφία, που θα είναι σε θέση να διαμορφώσει το πρόσωπο 
της Ελλάδας του επόμενου αιώνα.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το σοσιαλιστικό κίνημα που με τρόπο ανοιχτό και 

συγκεκριμένο, πρέπει να διατηρεί πάντοτε ανοιχτό τον διάλογο, την 

κοινωνική και πολιτική διεργασία, που ανανεώνει τον ορίζοντα και την 
επιρροή της σοσιαλιστικής συνιστώσας στον ευρύτερο χώρο της 

κεντροαριστεράς. Που εισφέρει όσο και αντλεί προτάσεις και πρακτικές 

για τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες, για την κατάκτηση της ευρύτερης 

δυνατής κοινωνικής πλειοψηφίας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το ΠΑΣΟΚ με το Συνέδριό του καλείται να απαντήσει στην μεγάλη 

πρόκληση του μέλλοντος. Δεν κλείνουμε πίσω μας τον 20ο αιώνα. 
Ανοίγουμε τον δρόμο για τον 21ο αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Το ΠΑΣΟΚ 

της νέας εποχής θα είναι εκεί, ενωμένο, ανανεωμένο, δυνατό. Στις 
προκλήσεις της εποχής μας, στις ανέλεγκτες δυνάμεις του καπιταλισμού, 

στην κοινωνική αναλγησία των νόμων της αγοράς, στην κυριαρχία των 
διαπλεκομένων οικονομικών συμφερόντων με τα μέσα ενημέρωσης, 

αντιτάσσουμε την σοσιαλιστική πολιτική. Αντιτάσσουμε την 
συλλογικότητα της δράσης μας. Αντιτάσσουμε την ενεργοποίηση του 

πολίτη. Υψώνουμε το φράγμα του κοινωνικού κράτους. Απέναντι στην 
κοινωνική εξουσία των ισχυρών και στην αυτονόμηση των κρατικών 

μηχανισμών αντιτάσσουμε την δύναμη μιας ισχυρής κοινωνίας των 

πολιτών. Απέναντι στα εξουσιαστικά συστήματα στα χέρια των ολίγων, 

αντιτάσσουμε το κράτος δικαίου για όλους. Απέναντι στην αναλγησία των 

φιλελεύθερων λύσεων, υψώνουμε το κράτος πρόνοιας και την στήριξη του



αδύναμου. Απέναντι στην διαμόρφωση κλειστών προνομιούχων ομάδων, 

υψώνουμε μια κοινωνία συμμετοχής, μια κοινωνία διευρυμένης παιδείας και 
διαρκούς εκπαίδευσης.

Εμείς οι σοσιαλιστές, το ΠΑΣΟΚ στηρίζουμε την προσπάθεια για ένα 

άτομο με ελευθερίες, ικανότητες και όλο περισσότερες δυνατότητες 

δράσης. Εμείς είμαστε που θέλουμε τον πολίτη με κοινωνική ευθύνη 

επίκεντρο της κοινωνίας μας.

Στο Συνέδριό μας, θα συζητήσουμε το σχέδιό μας, τα προγράμματά μας, 
θα ορίσουμε τις διαδικασίες και τα πρόσωπα, που θα φέρουν τις μεγάλες 

αλλαγές, τους μεγάλους εκσυγχρονισμούς που έχει ανάγκη ο τόπος και η 
παράταξή μας.

Και θα πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Να ανοίξουμε τους ορίζοντες της 

ανασυγκρότησης, της ανανέωσης και της ελπίδας. Έτσι θα γιορτάσουμε 

όλοι μαζί την νίκη. Την νίκη ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ, μιας ισχυρής κοινωνίας, 
μιας ισχυρής Ελλάδας.

Μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον.
Είναι στα χέρια μας.

Ας τολμήσουμε.



ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΑΘΗΝΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996



Το κόμμα μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ, ανοίγει σήμερα με την συνεδρίαση του Εθνικού 

Συμβουλίου μια από τις πιο κρίσιμες σελίδες της ιστορίας του., Αύριο η 

Κεντρική Επιτροπή, καλείται,/με το κείμενο θέσεων για το διάλογο του 

Συνεδρίου/να μορφοποιήσει τα μεγάλα ερωτήματα, που περιμένουν από

ι
εμάς τις σαφείς απαντήσεις τους.

Όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα σήμερα στην Ευρώπη και τον κόσμο 
βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι.^ Αυτή τη στιγμή φαίνεται να θριαμβεύει 
παγκόσμια η κυριαρχία της αγοράς./ταυτοχρόνως, η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας και ο έντονος ανταγωνισμός,/ δείχνουν να θέτουν στο 

περιθώριο, όχι απλώς την δύναμη των κομμάτων, αλλά και την εξουσία των 

εθνικών κυβερνήσεων. / Η «νέα τάξη πραγμάτων» δεν είναι μόνον μια 

ασταθής παγκόσμια ισορροπία, όπου επικυριαρχεί μια μόνον υπερδύναμη. 

Η «νέα τάξη πραγμάτων» στην οικονομία, στην κοινωνία, στις ιδεολογίες 

και την πληροφόρηση, δείχνει να έχει ως κοινό παρονομαστή την 

περιθωριοποίηση και τον εξοβελισμό, κάθε διαφορετικού οράματος./ Δεν 

βάλλεται μόνο ο σοσιαλισμός σε όλες του τις εκφράσεις ως ιδεολογικός 
αντίπαλος. I  Συμβαίνει κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό: / βάλλεται η ίδια η 

έννοια της πολιτικής, λες και μπορεί να διαχωρίσει κανείς την πολιτική 

από την δημοκρατία. |

Υπάρχει βεβαίως η κρίση της πολιτικής, |στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Όπως υπάρχει η κρίση της πολιτικής, με άλλα χαρακτηριστικά, στον 

ανατολικό κόσμο, στις αναδυόμενες δημοκρατίες από τα ερείπια του
I

υπαρκτού σοσιαλισμού. / Αλλά αυτή η κρίση δεν επιτρέπεται για κανεναν - 

και πολύ περισσότερο για μας, τους σοσιαλιστές- να γίνει η λαβή για την 

ιδεολογική και πολιτική υποταγή μας στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της 

αγοράς και στην ιδεολογική επικυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και των 

κοινωνικών προτύπων που προάγουν τα μέσα ενημέρωσης.



Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε.* 

Και, φυσικά, όπλο μεγάλο για το μέλλον είναι η αυτογνωσία μας. Είναι η 

συνείδηση που πρέπει να έχει μια παράταξη που έρχεται από πολύ μακριά 

και θέλει να πάει πολύ μακριά. Αυτογνωσία σημαίνει πριν απ’ όλα 

αυτοκριτική, έτσι ώστε να ξέρουμε που ακουμπάμε,, τι πράξαμε με 

επιτυχία,/που κάναμε λάθος,< ποια πλεονεκτήματα μας θα αξιοποιήσουμε, 

ποια μειονεκτηματά μας θα εξαλείψουμε.

Σήμερα, κοιτώντας πίσω, αναμετρώντας τα εικοσιένα χρόνια του ΠΑ.ΣΟ.Κ, 
μπορούμε να ξεκινήσουμε, πριν απ’ όλα, από ένα αίσθημα περηφάνιας, από 

ένα αίσθημα τιμής. Το κόμμα μας, αυτά τα εικοσιένα χρόνια μπορεί να
* I

είναι υπερήφανο για την συμβολή του στη δημοκρατία, για την συμβολή του 

στην πρόοδο, για την συμβολή του στην εθνική ανεξαρτησία και την 

αξιοπρέπεια της χώρας. ̂

Ξεκινήσαμε το 1974, ένα κόμμα, που πολλοί, τότε, ονόμαζαν «κίνημα 

διαμαρτυρίας». Και είμαστε πράγματι ένα κίνημα διαμαρτυρίας γιατί
. / ί

θέλαμε, να αλλάξουμε./ Και αλλάξαμε πολλά, όπως το θέλησε ο λαός μας, 

που μας εμπιστεύθηκε τρεις φορές την εξουσία. Την εξουσία που θα μας 

ξαναδώσει και για μια άλλη τετραετία, καθώς θα τιμήσουμε με συνέπεια 

τους στόχους που δεσμευτήκαμε να υλοποιήσουμε./

Το κόμμα μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., υπήρξε άξιος κληρονόμος των πιο γόνιμων 

δημοκρατικών παραδόσεων του τόπου. Στο κόμμα μας έδεσαν και 
συγχωνεύτηκαν οι ελπίδες για εκδημοκρατισμό, που ιστορικά κυοφόρησε η 
δημοκρατική παράταξη, από τις αρχές του αιώνα το όραμα της εθνικής και 

κοινωνικής απελευθέρωσης της Εθνικής Αντίστασης του 41-44,; οι 

ριζοσπαστικοί αγώνες του Ανένδοτου και του 1-1-4, οι πιο προωθημένοι 

στόχοι του αντιδικτατορικού αγώνα και των οργανώσεών του.



Σ’ αυτό το δυναμικό και πρωτότυπο κράμα, έδωσε σχήμα, μορφή και 

προοπτική ο Ανδρέας Παπανδρέου, με την Διακήρυξη της 3ης του 

Σεπτέμβρη, που άλλαξε ριζικά την μορφή ενός παρωχημένου πολιτικού 

σκηνικού. Αν τότε, η Νέα Δημοκρατία, μετέβαλε την δεξιά σε ένα 

συνταγματικό συντηρητικό κόμμα,, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετέβαλε συνολικά την 

ισορροπία του πολιτικού συστήματος.

Το κόμμα μας μπορεί να είναι υπερήφανο για την ιστορική του διαδρομή. 

Στην περίοδο 74-81 συμβάλαμε αποφασιστικά στην εδραίωση και 

εμβάθυνση της δημοκρατίας. Ανατρέψαμε στην πράξη κάθε προσπάθεια 

αναβίωσης του κράτους της Δεξιάς. I

Το 81-89 κυβερνήσαμε για δύο τετραετίες την χώρα.ί Για την διακυβέρνηση 

μας μπορεί να μας ασκηθεί κριτική για πολλά. Και έχουμε και εμείς να 

κάνουμε -και κάναμε- αυτοκριτική. Μπορούμε να πούμε χωρίς 

αυταρέσκεια, αλλά με επίγνωση ότι είμαστε ακριβείς, πως μεταβάλαμε τον

κοινωνικό χάρτη της χώρας. Για πρώτη φορά, δημιουργήθηκε ο ιστός του 
κράτους πρόνοιας για τον πολίτη. Για πρώτη φορά, φέραμε στο επίκεντρο 

της πολιτικής, τις τάξεις, τα στρώματα και τις ομάδες που η συντήρηση 

διατηρούσε στο κοινωνικό και πολιτικό περιθώριο. Ο αγρότης, ο εργάτης, 

ο μικρομεσαίος, ένιωσαν ότι υπάρχει μια πολιτική δύναμη που τους 

στηρίζει. Απέκτησαν όμως και τα όπλα, συνδικαλιστικά και θεσμικά, ώστε 

να διασφαλίσουν τις κατακτήσεις τους και να βελτιώσουν το σύνολο της 

κοινωνικής τους μοίρας.

Επιχειρήσαμε θεσμικές μεταβολές και τομές^ που όχι μόνον επικυρώθηκαν 

στην κοινή συνείδηση, αλλά δεν τολμήθηκε να αναιρεθούν από την 

διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό, ότι 
χρειάστηκε να επανέλθουμε και πάλι στην εξουσία για να ολοκληρωθούν 
μεγάλες θεσμικές τομές, στις οποίες όλοι συμφωνούσαν στα λόγια, αλλά 

κανείς δεν τολμούσε στην πράξη,'όπως η περιφερειακή αποκέντρωση και ο 

δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, για να αναφέρω ένα μόνον 

παράδειγμα. Εχουμε πολλούς λόγους σ’ αυτό το σημείο να θυμηθούμε τον



Γιώργο Γεννηματά με την πολύπλευρη προσφορά του μεταξύ άλλων για 

την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης.^

Κρατήσαμε επίσης σταθερά, όλα αυτά τα χρόνια τα χαρακτηριστικά μας 
ως κίνημα που έμπρακτα αρνήθηκε κάθε εξάρτηση κάθε μηχανισμό 

υποκατάστασης του εθνικού συμφέροντος, κάθε προσπάθεια χειραγώγησης 

των εθνικών μας πολιτικών, εν ονόματι οποιοσδήποτε σκοπιμότητας. Όσα 
χρόνια κυβερνήσαμε και όσα χρόνια είμαστε στην αντιπολίτευση, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να είναι υπερήφανο για την πολιτική και κοινωνική του 

στάση.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Αυτή την θετική κληρονομιά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί κανείς να την 

αμφισβητήσει. Δεν μπορεί κανείς να την αναιρέσει., Στο κόμμα μας 

υπήρξε πάντοτε ο λογισμός και το όνειρο. Υπήρξε η ομορφιά και η ένταση 
της δράσης. Υπήρξαν χιλιάδες στελέχη, παντού που με αυτοθυσία, 

ανιδιοτέλεια, με πάθος και έξαρση, θυσίασαν χρόνο και απέραντη 

προσπάθεια, για να δώσουν μία νέα προοπτική στην χώρα μας. Αυτό το 
παρελθόν του αγώνα, επωνύμων και ανωνύμων είναι για όλους μας μια 

δέσμευση συνέχειας, είναι μια δέσμευση συνέπειας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θα ήταν το μεγαλύτερο μας λάθος, αν προασπίζοντας την θετική μας αυτή 
διαδρομή και συνεισφορά, δεν διακρίναμε ότι οι περιστάσεις έχουν 

αλλάξει. Ερχόμαστε, σύντροφοι από μακριά και θέλουμε να πάμε πολύ 

μακριά. } Θα πάμε όχι αγνοώντας το κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον,, 

κοιτάζοντας το παρελθόν αλλά χαράζοντας νέους δρόμους, ανοίγοντας 

νέες προοπτικές που αρμόζουν στη σημερινή εποχή.
V



Η συνέχειά uac περνάει μέσα. αηό.την ανανέωσή μαο. Η a o a o tco o *  tcocu

Δεν θα μιλήσω σήμερα, ούτε έχει νόημα να αναφερθούμε σε αυτοκριτική 

επιμέρους επιλογών μας και του τρόπου λήψης των αποφάσεων που μας 

οδηγούσαν σ’ αυτές. έπρεπε να διακόψουμε το σταθεροποιητικό

πρόγραμμα το 1987, τι διαφορετικό σκηνικό θα είχαμε, αν επιμέναμε 

τολμηρά σε κάποιες πολιτικές, που φαινόταν, μεν, να έχουν πρόσκαιρο 
κόστος, αλλά που το όφελος τους θα το εισπράτταμε θετικά ως τα 

σήμερα. Αυτά και άλλα παρόμοια θέματα δεν στερούνται της σημασίας 
τους. Είναι όμως δευτερεύοντα όλα, μπροστά στο ένα και μόνο ζήτημα, 

που από αυτό κρίνονται όλαι: στην δυνατότητά μας να βλέπουμε το 

μέλλον, να εργαζόμαστε για το αύριο δηλ. να παράγουμε πολιτική. Να 

παράγουμε ιδεολογία. /  Να παράγουμε σχέδιο για την οικονομία, την 

κοινωνία και την πολιτική. Και να μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτά τα 

σχέδια, έχοντας ένα κόμμα που πείθει και εμπνέει την κοινωνία γύρω από 

τους στόχους και τα οράματα του. ^

Τα πολλά και ουσιώδη ερωτήματα που μας τίθενται, σύντροφοι, εν όψει 

του Συνεδρίου, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε ένα κεντρικό ζήτημα : 
πώς θα δώσουμε στο κόμμα μας την ίδια ζωτική ορμιχ την ίδια κεντρική 

θέση που επάξια κατέλαβε τα εικοσιένα χρόνια της ως τώρα ιστορίας του: 
πως θα δημιουργήσουμε δηλ. το νέο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα.

Su p io o f ji^ooopi «> ω ο ο  o M n ^ io o ^ ta in ij <*> ΤΓΑ Cot*, coot»

Αυτά τα εικοσιένα χρόνια σύντροφοι, καταβάλαμε το τίμημα της σχέσης 

μας με την εξουσία. Από κόμμα μαζών, από κόμμα κοινωνικής 

πρωτοπορίας, διολισθήσαμε στις αγκυλώσεις και τις παγιώσεις ενός 

κυβερνητικού κόμματος, με έντονα φαινόμενα επικυριαρχίας 
γραφειοκρατικών κομματικών δομών και συμπεριφορών στην κομματική 

ζωή. Επιτρέψαμε να αναιρεθεί η δυναμική της σχέσης του κόμματος με 

την κοινωνία με την μεσολάβηση του κράτους μεταξύ κόμματος και 

κοινωνίας. Έτσι, όχι μόνον αναπαράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με νέο 
τρόπο, το παραδοσιακό πελατειακό σύστημα, αλλά, πολλές φορές,
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μεταλλάχθηκαν και οι οργανώσεις,/από πρωτοπόρα πολιτικά κύτταρα σε
ι

συλλογικούς κομματάρχες.

Υποστείλαμε την παραγωγή ιδεολογίας, την παραγωγή προγραμματικού 

πολιτικού λόγου και αναθέσαμε στην διαχείριση της εξουσίας το ρόλο να 

καταστεί ο προνομιακός χώρος συνοχής του κόμματος.

Ο «κυβερνητισμός» όμως της κομματικής μας ζωής είναι η μία μόνον όψη
της γραφειοκρατικοποίησης του κόμματος. Η δεύτερη όψη ανάγεται στην

ι 1
ιδιαιτερότητα που είχε το ΠΑΣΟΚ,/ο ιδρυτής και Πρόεδρός του, ο Ανδρέας 

Παπανδρέου, να αποτελεί ένα αυτοτελές και παράλληλο όργανο στην όλη 

κομματική δομή. / Έτσι ώστε, να ατονήσουν διαδικασίες, οι οποίες θα μας 

επέτρεπαν σήμερα να προχωρήσουμε με πιο γοργά βήματα στο νέο 

ΠΑΣΟΚ.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Πρέπει, τώρα να δώσουμε στο ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα του Ανδρέα . ι 

Παπανδρέου διάρκεια και υπόσταση μέσα στον χρόνο. Τούτο σημαίνει ότι ' 

πρέπει να θητεύσουμε σε νέες πολιτικές λειτουργίες, της πραγματικής και βι ωραιαι- 
αποτελεσματικής συλλογικότητας./Ανήκει σε εμάς, τώρα, η αυτονόητη 

ιστορική πρωτοβουλία έναντι του λαού που υπήρξε η δύναμη του ΠΑΣΟΚ: αοα ¿ρα&α 

να ανανεώσουμε καίρια τις λειτουργίες του. , Ν<ά οδηγήσουμε ενωμένη και 

ανανεωμένη την παράταξή μας σε μια νέα νίκη./ Αυτή την υπόσχεση 

δίνουμε, με αυτή την βεβαιότητα προχωρούμε. Αυτό είναι το έργο που 
αταλάντευτα δεσμευόμαστε να επιχειρήσουμε, εκσυγχρονίζοντας την/

Νβ οϋν/αρϋ'/
Είναι γνωστό, ότι στην πορεία μας, η γραφειοκρατική στρέβλωση των 

λειτουργιών μας, είχε ως παρενέργεια, την δημιουργία εσωκομματικών 

τειχών και χαρακωμάτων. η Λ ]

ιδεολογία, την πολιτική και τις πρακτικές μας.



Πολλές φορές, προσωποποιημένοι μηχανισμοί υποκατέστησαν την

πολιτική αντιπαράθεση. Είναι, μάλιστα, οι εσωκομματικές τριβές αυτού 
ι !

του είδους, η μεγάλη ελπίδα των αντιπάλων μας. Μη έχοντας πολιτική να
μας αντιμετωπίσουν, στηρίζονται σε τυχόν αντιπαραθέσεις,

προσπαθώντας να δημιουργήσουν την εικόνα μιας οργάνωσης χωρίς

πυξίδα, χωρίς πίστη και συνοχή.

Τους έχουμε δώσει ήδη μία πρώτη απάντηση. Η διαδικασία εκλογής 

πρωθυπουργού, υπήρξε ένα υπόδειγμα συλλογικής δημοκρατικής 

λειτουργίας, ένα υπόδειγμα ελεύθερης συλλογικής έκφρασης, . ένα 

υπόδειγμα υγείας στην πολιτική μας λειτουργία.. Αλλά και η λειτουργία της 

κυβέρνησης δείχνει ότι είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε συλλογικές 

λειτουργίες να προωθήσουμε τη συνεργασία» την μέσα από όργανα και όχι 

από αυταρχικές αποφάσεις διαμόρφωση της βούλησής μας. /

Προειδοποιούμε και πάλι: αυτή την δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ θα την δουν οι 

αντίπαλοί μας πολλαπλασιασμένη στο Συνέδριο, ι Όχι μόνον θα είμαστε 

ενωμένοι, αλλά με τρόπο, που θα έχει τη συγκατάθεση όλων, θα 

αποφασίσουμε για τις πολιτικές και τα πρόσωπα.^ Η βάση και τα στελέχη 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ θα υπερβούν τα χωρίς νόημα χαρακώματα, τις χωρίς 

περιεχόμενο τεχνητές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά μας. Η βάση και 
τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ στο Συνέδριο, θα δώσουν νέα πνοή στην 

προσπάθεια να εμπλουτίσουμε τΓ|ν ιδεολογία μας, στον προσδιορισμό των 

περιεχομένων της πολιτικής μαςί Η βάση και τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, θα 
εμπεδώσουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και τις δημοκρατικές

κατακτήσεις του κόμματος μας και θα σαρώσουν ό,τι θέλει να μας
I ' '  *

καθηλώσει στο παρελθόν, ό,τι μας στερεί την μακρά πορεία στο μέλλον.
(

Νικητής στο Συνέδριο θα υπάρξει μόνον ένας. Είναι από τώρα γνωστός και 

εμείς ξέρουμε το όνομά του. Ας το μάθουν και οι αντίπαλοί μας. 

Σαρωτικός και μόνος νικητής στο Συνέδριο θα είναι η ενότητα του
θα είναι η νίκη τηςΠΑ.ΣΟ.Κ, θα είναι η ανανέωση του κόμματός

I
μας,



παράταξης μας. Γιατί πιστεύουμε και μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα 

εισάγουμε δυναμικά την Ελλάδα στον 21ο αιώνα. !

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύο χρόνια, σχεδόν, κυβερνητικής ευθύνης. 

Σ’ αυτό το διάστημα έχουμε να προσφέρουμε και να ολοκληρώσουμε 

καίριας σημασίας κυβερνητικό έργο. Σ’ αυτό το έργο θα προχωρήσουμε 

αταλάνευτοι. Οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης αποτελούν 

εντολή και δέσμευση. Αποτελούν για μένα γνώμονα και κριτήριο της 

δράσης μου. Δεν πρόκειται ούτε για μια στιγμή να θεωρήσουμε,/όπως 

διαδίδουν όσοι ανησυχούν δήθεν για την πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κί, ότι 

υπάρχουν κομματικά συμφέροντα που επηρεάζουν τις κυβερνητικές μας 

αποφάσεις και δημιουργούν σύγχυση στην πολιτική μαςγ Η πολιτική μας 

έχει πλαίσιο. Το πλαίσιο που καταθέσαμε στη Βουλή και εγκρίθηκε από τη 

πλειοψηφία της.

Υπάρχει πριν απ’ όλα ένα ενιαίο τρίπτυχο των μεγάλων προκλήσεων της 

χώρας, στο οποίο έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε ευθείες και 
συγκεκριμένες απαντήσεις:

Πρώτον: η διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας και η απόκρουση της 
τουρκικής επιθετικότητας και επιβουλής. Επαναλαμβάνω και από αυτό το 

βήμα και τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, γείτονες, φίλους και 

συμμάχους αλλά και επιτήδειους ουδέτερους: «Η Ελλάδα δεν διεκδικεί 

τίποτα αλλά και δεν παραχωρεί τίποτα». Αυτή είναι η αταλάντευτη εθνική 
μας γραμμή. Αυτή είναι η γραμμή της εξωτερικής μας πολιτικής. Αυτή 

είναι η γραμμή της αμυντικής μας πολιτική«/. Είναι μια γραμμή συνέπειας 

και σταθερότητας, που προωθούμε με όλους τους τρόπους. Διπλωματικά 
σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. /  Αμυντικά ενισχύοντας τις Ένοπλες 
Δυνάμεις.



Δεύτερον : η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει το στοίχημα της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης, ί Είναι αδιανόητο οικονομικά, είναι καταστροφικό κοινωνικά,, 

είναι επικίνδυνο εθνικά, η Ελλάδα να μείνει χώρα της ευρωπαϊκής
I '

περιφέρειας, να μην μπορέσει να ακολουθήσει ισότιμα την πορεία της 

Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Τρίτον : ένα σύγχρονο ελληνικό σοσιαλιστικό κόμμα δεν έχει λόγο
ύπαρξης χωρίς μία κοινωνική πολιτική ικανή να περιορίσει τις κοινωνικές 

ανισότητες. Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει παρέμβαση στις κοινωνικές 

λειτουργίες, ώστε να αλλάξουν για να περιορισθούν ανισότητα, 

εκμετάλλευση, κατάχρηση εξουσιών.^ Η εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικής 
αποξένωσης, πολύ πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμων από τις μορφές του 

παρελθόντος, ίτνκαλεί το σοσιαλιστικό κόυυα. /'Ομως κοινωνικό πρόσωπο 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν σημαίνει κράτος παροχών όπως πολλοί πιστεύουν και 

θέλουν.^ Το κράτος των ευκαιριακών ενισχύσεων ανάλογα με τις πολιτικές 
πιέσεις σπατάλησε τους περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους και 

υπέσκαψε τα θεμέλια μιας ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής/ Το κράτος 

παροχών τορπίλισε το κοινωνικό κράτος. Ας μη το ξεχνάμε, Η πολιτική 

μας οφείλει να αλλάζει κοινωνικές λειτουργίες και να υπηρετήσει την 

ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη.

Τέταρτον : η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει με αποτελεσματικό τρόπο 

τις μεγάλες διοικητικές, θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές 

μεταρρυθμίσεις/, οι οποίες θα αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας και της κοινωνίας μας στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό./ Με βάση 

την οικονομική μας προσαρμογή και την ανάπτυξη που ήδη καθίσταται 

ορατή με την δρομολόγηση των μεγάλων έργων, οφείλουμε να αναδείξουμε 

την κοινωνική εμβέλεια της πολιτικιάς μας. Η διοικητική μεταρρύθμιση/ η 

θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας, αποσκοπούν στο να μεταβληθεί το
ί

κράτος. από μηχανισμός αποξένωσης της εξουσίας από τον πολίτη σε 

σύστημα ταγμένο στην υπηρεσία του πολίτη και των αναγκών του.

ίο



Αυτές οι βαθιές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές χρειάζονται έναν 

νέο ιδεολογικό και προγραμματικό ορίζοντα του κόμματός μας, 

Χρειάζονται μια νέα πατριωτική ανασύνταξη της Ελλάδας. Πατριωτικό 

σήμερα είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Και ισχυρή Ελλάδα 

ταυτίζεται σήμερα με ένα ριζικό, εκ θεμελίων εκσυγχρονισμό της χώρα«/ 

Δεν υπάρχει αποδοτική εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει αποτελεσματική 

αμυντική στρατηγική, 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. 

Πατριωτισμός σήμερα είναι ό,τι δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να έχει 

φωνή και κύρος. Είναι πατριωτικό καθήκον να αλλάξουμε ριζικά, 
κυβέρνηση, κόμματα, κοινωνία και κάθε πολίτης νοοτροπία και πρακτική, 

να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα. Να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή για τη 

μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Καλούμαστε να δράσουμε μέσα στον ορίζοντα της κρίσης και απαξίωσης 

της πολιτικής, της κρίσης των σοσιαλιστικών οραμάτων. Ωστόσο εμείς 

διαφέρουμε καίρια από τον ρόλο ενός παρατηρητή ή σχολιαστή των 

εξελίξεων. Ως κόμμα, ως παράταξη, ως στελέχη που γεννηθήκαμε και 
ωριμάσαμε μέσα από σύνθετους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, 

ξέρουμε τον μηχανισμό της απάντησης, τον τρόπο γόνιμης υπέρβασης της 

κρίσης.

Εμείς δεν βλέπουμε την επανίδρυση της πολιτικής σε κάποιο κύκλο 
εσωστρεφών συζητήσεων. Η δύναμη μας ήταν και θα είναι στην σχέση μας 

με την κοινωνία. Η δύναμή μας προκύπτει από τις προτάσεις μας για τα 

προβλήματα και τις προοπτικές της χώρας που κατοχυρώνουν την 

ανασυγκρότησή της, τον εκσυγχρονισμό, το νέο διεθνή της ρόλο. J  Η
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Η συντηρητική πρόταση για την Ελλάδα μας γυρίζει στο παρελθόν. Η Νέα 

Δημοκρατία ταλαντεύεται και παλινδρομεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όχι 

μόνον από την ορατή ένδεια της παρούσας ηγεσίας της, αλλά από την 

πλήρη ένδεια πολιτικών προτάσεων. Φαίνεται ότι θα περιμένει πολύ ο 

ελληνικός λαός για να καταλάβει-ιόχι τι ακριβώς θέλει ο κ. Έβερτ,^αλλά τι 

τελικώς πιστεύει η Νέα Δημοκρατία για οποιοδήποτε μεγάλο θέμα.·

Η παραδοσιακή αριστερά παραμένει εγκλωβισμένη σε μια αδιέξοδη 
δογματική πολιτική, ώστε να επαναπαύεται στην κλασική διατύπωση «αν 

τα γεγονότα διαφωνούν με την γραμμή μας, τόσο το χειρότερο για τα 

γεγονότα».

Το κόμμα μας έχει - εξ αντικειμένου - την κεντρική και δεσπόζουσα θέση 

στην πολιτική μας ζωή, στο πολιτικό και κομματικό μας σύστημα. Ο 
χώρος της κεντροαριστεράς είναι ο ζωτικός μας χώρος. Είναι ένα ΠΑ£όί( 

αποφασιστικό τμήμα μιας οργανικής δυναμικής που πάντα διαθέταμε, ^

αλλά δεν την κατανοήσαμε, ούτε την σεβαστήκαμε πάντοτε αντίστοιχα. h 
Μάλιστα, οι εκλογικές μας ήττες συνδέονται με την αποκοπή μας από τον 

ζωτικό αυτό χώρο. Η κεντροαριστερά είναι ο πολιτικός χώρος που 

καθιστά το κόμμα μας κάτι πολύ ευρύτερο από την οργάνωσή του., Είναι η É,uat *> , 

δυναμική της ευρείας παράταξής μας, ίη δυναμική των γόνιμων συγκλίσεων Οου «Jojÿ. 

και των αποφασιστικών διευρύνσεων της πολιτικής μας ακτινοβολίας./

Όσο προσδιορίζουμε ξανά το περιεχόμενο και τους στόχους, το σχέδιο και .·
τις αξίες μαςι σύμφωνα με την αναμονή του ελληνικού λαού /για ηθικό Woir>ooop£

ορίζοντα, εκσυγχρονιστική πρακτική, ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθησία____________  ν------- ---
τόσο θα συγκροτούμε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. / Μια μεγάλη 

κοινωνική πλειοψηφία, που θα είναι σε θέση να διαμορφώσει το πρόσωπο 
της Ελλάδας του επόμενου αιώνα.

Το ΠΑΣΟΚ είναι το σοσιαλιστικό κίνημα που με τρόπο ανοιχτό και 

συγκεκριμένο, πρέπει να διατηρεί πάντοτε ανοιχτό τον διάλογο,/ την 

κοινωνική και πολιτική διεργασία, /που ανανεώνει τον ορίζοντα και την 

επιρροή της σοσιαλιστικής συνιστώσας στον ευρύτερο χώρο της



/
κεντροαριστεράς., Που εισφέρει όσο και αντλεί προτάσεις και πρακτικές 

για τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες, για την κατάκτηση της ευρύτερης 

δυνατής κοινωνικής πλειοψηφίας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

μας τον ζυο αιώνα.
, / .  βριοββτΐ εωβϊΐ̂

είναι εδω./ Κβι θα είναι Λ

Το ΠΑΣΟΚ με το Συνέδριό του καλείται να απαντήσει στην μεγάλη 

πρόκληση του μέλλοντος. Δεν κλείνουμε πίσω μας τον 20ο αιψνα. 

Ανοίγουμε τον δρόμο για τον 21ο αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ
I '

εκεί, ενωμένο, ανανεωμένο, δυνατό./ Στις προκλήσεις της εποχής μας, 

στις ανέλεγκτες δυνάμεις του καπιταλισμού, <στην κοινωνική αναλγησία
των νόμων της αγοράς,»στην κυριαρχία των διαπλεκομένων οικονομικών

ι
συμφερόντων με τα μέσα ενημέρωσης, αντιτάσσουμε την σοσιαλιστική 

πολιτική.

-Αντιτάσσουμε την συλλογικότητα της δράσης μας. Αντιτάσσουμε την 

ενεργοποίηση του πολίτη. Υψώνουμε το φράγμα του κοινωνικού κράτους 

Απέναντι στην κοινωνική εξουσία των ισχυρών και στην αυτονόμηση των 

κρατικών μηχανισμών αντιτάσσουμε την δύναμη μιας ισχυρής κοινωνίας 
των πολιτών. Απέναντι στα εξουσιαστικά συστήματα στα χέρια των 

ολίγων,' αντιτάσσουμε το κράτος δικαίου για όλους. /  Απέναντι στην 
αναλγησία των φιλελεύθερων λύσεων, υψώνουμε το κράτος πρόνοιας και 

την στήριξη του αδύναμου. Απέναντι στην διαμόρφωση κλειστών 

προνομιούχων ομάδων/υψώνουμε μια κοινωνία συμμετοχής/ μια κοινωνία 

διευρυμένης παιδείας και διαρκούς εκπαίδευσης.

Εμείς οι σοσιαλιστές, το ΠΑΣΟΚ στηρίζουμε την προσπάθεια για ένα 
άτομο με ελευθερίες, ικανότητες και όλο περισσότερες δυνατότητες 

δράσης. Εμείς είμαστε που θέλουμε τον πολίτη με κοινωνική ευθύνη 
επίκεντρο της κοινωνίας μας.

'/ /



Στο Συνέδριό μας, θα συζητήσουμε το σχέδιό μας, τα προγράμματά μας, 

θα ορίσουμε τις διαδικασίες και τα πρόσωπα, που θα φέρουν τις μεγάλες 

αλλαγές, τους μεγάλους εκσυγχρονισμούς που .. ..... ........' ----- “

Και θα πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Να ςινοίξουμε τους ορίζοντες της
ΙΑΟΙ τΛ£ ίιο ιόβΓ

ανασυγκρότησης, της ανανέωσης. Έτσι θα γιορτάσουμε όλοι μαζί την νίκη. 

Την νίκη ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ, μιας ισχυρής κοινωνίας, μιας ισχυρής 
Ελλάδας.

παράταξή μας.

/{<ι)θφοοφιΐ οα
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