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«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»*
ο 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.

Τ

Ολα 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 ανταγωνιμός, δείχνουν να θέτουν στο περι
θώριο, όχι απλώς την δύναμη των κομμάτων, αλλά και την εξουσία των
εθνικών κυβερνήσεων. Η «νέα τάξη πραγμάτων» δεν είναι μόνον μια αστα
θής 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 περιθωριο
ποίηση 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.
Οπως 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 νεοφιλελευθεριμού και των
κοινωνικών προτύπων που προάγουν τα μέσα ενημέρωσης.
Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζου
με. Και, φυσικά, όπλο μεγάλο για το μέλλον είναι η αυτογνωσία μας. Είναι
η συνείδηση που πρέπει να έχει μια παράταξη που έρχεται από πολύ
*
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Σήμερα,
κοιτώντας πίσω,
αναμετρώντας τα
εικοσιένα χρόνια
του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
μπορούμε να
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μακριά και θέλει να πάει πολύ μακριά. Αυτογνωσία σημαίνει πριν απ’ όλα
αυτοκριτική, έτσι ώστε να ξέρουμε που ακουμπάμε, τι πράξαμε με επιτυ
χία, πού κάναμε λάθος, ποια πλεονεκτήματα μας θα αξιοποιήσουμε, ποια
μειονεκτήματά μας θα εξαλείψουμε.
Σήμερα, κοιτώντας πίσω, αναμετρώντας τα εικοσιένα χρόνια του ·
ΠΑ.ΣΟ.Κ., μπορούμε να ξεκινήσουμε, πριν απ’ όλα, από ένα αίσθημα
περηφάνειας, 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 θέλα
με, να αλλάξουμε. Και αλλλάξαμε 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 συγχω
νεύτηκαν 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 41-42, 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 τη Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμ
βρη, 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 διαδρο
μή. 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 διακυ
βέρνησή 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. Φέραμε την άνοιξη στην πολιτική ζωή του
τόπου. 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 επικυρώ
θηκαν στην κοινή συνείδηση, αλλά δεν τολμήθηκε να αναιρεθούν από την
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό, ότι χρειά
στηκε να επανέλθουμε και πάλι στην εξουσία για να ολοκληρωθούν μεγά
λες 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 Αντίστα
σης.
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 χειραγώγη
σης των εθνικών μας πολιτικών, εν ονόματι οποιοσδήποτε σκοπιμότητας.
Οσα χρόνια κυβερνήσαμε και όσα χρόνια είμαστε στην αντιπολίτευση, το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να είναι υπερήφανο για την πολιτική και κοινωνική του
στάση.
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, ανιδιοτέ
λεια, με πάθος και έξαρση, θυσίασαν χρόνο και απέραντη προσπάθεια, για
να δώσουν μία νέα προοπτική στη χώρα μας. Αυτό το παρελθόν του αγώνα,
επωνύμων και ανωνύμων είναι για όλους μας μια δέσμευση συνέχειας,
είναι μια δέσμευση συνέπειας.
Θα ήταν το μεγαλύτερο μας λάθος, αν, προασπίζοντας την θετική μάς
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 συνέχειά μας
περνάει μέσα από την ανανέωσή μας. Η ανανέωσή μας είναι η ελπίδα μας.
Δεν θα μιλήσω σήμερα, ούτε έχει νόημα να αναφερθούμε σε αυτοκρι
τική επιμέρους επιλογών μας και του τρόπου λήψης των αποφάσεων που
μας οδηγούσαν σ ’ αυτές. Αν έπρεπε να διακόψουμε το σταθεροποιητικό
πρόγραμμα το 1987, 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 παρά-
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στις λογικές των
ομάδων και των
μηχανισμών. Να
διώξουμε την
καχυποψία, την
μιζέρια, την
εχθρότητα, την
εμπάθεια. Να
δυναμώσουμε
τους δεσμούς
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γουμε πολιτική. Να παράγουμε ιδεολογία. Να παράγουμε σχέδιο για την
οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική. Και να μπορούμε να εφαρμόζου
με αυτά τα σχέδια, έχοντας ένα κόμμα που πείθει και εμπνέει την κοινωνία
γύρω από τους στόχους και τα οράματά 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:
πώς θα δημιουργήσουμε το νέο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα, το
ΠΑΣΟΚ που ονειρευόμαστε, το ΠΑΣΟΚ που προσδοκούμε.
Αυτά τα εικοσιένα χρόνια σύντροφοι, καταβάλαμε το τίμημα της σχέ
σης μας με την εξουσία. Από κόμμα μαζών, από κόμμα κοινωνικής πρωτο
πορίας, διολισθήσαμε στις αγκυλώσεις και τις παγιώσεις ενός κυβερνητι
κού κόμματος, με έντονα φαινόμενα επικυριαρχίας γραφειοκρατικών κομ
ματικών 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. Ετσι, όχι μόνον
αναπαράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με νέο τρόπο, το παραδοσιακό πελα
τειακό σύστημα, αλλά, πολλές φορές, μεταλλάχθηκαν και οι οργανώσεις,
από πρωτοπόρα πολιτικά κύτταρα σε συλλογικούς κομματάρχες.
Υποστείλαμε την παραγωγή ιδεολογίας, την παραγωγή προγραμματι
κού 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. Ετσι ώστε να ατονήσουν διαδικασίες, οι οποίες
θα μας επέτρεπαν σήμερα να προχωρήσουμε με πιο γοργά βήματα στο
νέο ΠΑΣΟΚ.
Πρέπει, τώρα να δώσουμε στο ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα του Ανδρέα Παπαν
δρέου, διάρκεια και υπόσταση μέσα στον χρόνο. Να αποκαταστήσουμε
την ανθρωπιά, την ειλικρίνεια και την ανιδιοτέλεια στις σχέσεις μας. Να
αντισταθούμε στις λογικές των ομάδων και των μηχανισμών. Να διώξουμε
την καχυποψία, την μιζέρια, την εχθρότητα, την εμπάθεια. Να δυναμώσου
με τους δεσμούς αλληλεγγύης. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να θητεύσουμε
σε νέες πολιτικές λειτουργίες, της πραγματικής και αποτελεσματικής
συλλογικότητας. Ανήκει σε εμάς, τώρα, η αυτονόητη ιστορική πρωτοβου
λία έναντι του λαού που υπήρξε η δύναμη του ΠΑΣΟΚ: να ανανεώσουμε
καίρια τις λειτουργίες του. 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 δεσμευό
μαστε 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, προσωποποιημενοι μηχανισμοί υποκατέστησαν την πο
λιτική 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 μια πρώτη απάντηση. Η διαδικασία εκλογής
πρωθυπουργού, υπήρξε ένα υπόδειγμα συλλογικής δημοκρατικής λει
τουργίας, ένα υπόδειγμα ελεύθερης συλλογικής έκφρασης, ένα υπόδειγ
μα υγείας στην πολιτική μας λειτουργία. Αλλά και η λειτουργία της κυβέρ
νησης δείχνει ότι είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε συλλογικές λειτουρ
γίες να προωθήσουμε τη συνεργασία, την, μέσα από όργανα και όχι από
αυτραρχικές αποφάσεις, διαμόρφωση της βούλησής μας.
Προειδοποιούμε και πάλι: αυτή την δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα την δουν
οι αντίπαλοί μας πολλαπλασιασμένη στο Συνέδριο. Οχι μόνον θα είμαστε
ενωμένοι, αλλά, με τρόπο που θα έχει τη συγκατάθεση όλων, θα αποφα
σίσουμε για τις πολιτικές και τα πρόσωπα. Η βάση και τα στελέχη του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα υπερβούντα χωρίς νόημα χαρακώματα, τις χωρίς περιεχόμε
νο 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 κόμ
ματος 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
παράταξής μας, θα είναι η προοπτική μας. Γιατί πιστεύουμε και μπορούμε
να εγγυηθούμε ότι θα εισάγουμε δυναμικά την Ελλάδα στον 21ο αιώνα.
Εχουμε ακόμα μπροστά μας δύο χρόνια, σχεδόν, κυβερνητικής ευθύ
νης. Σ’ αυτό το διάστημα έχουμε να προσφέρουμε και να ολοκληρώσουμε
καίριας σημασίας κυβερνητικό έργο. Σ’ αυτό το έργο θα προχωρήσουμε
αταλάντευτοι. Οι προγραμμτικες 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 υπάρ
χουν κομματικά συμφέροντα που επηρεάζουν τις κυβερνητικές μας απο
φάσεις και δημιουργούν σύγχυση στην πολιτική μας. Η πολιτική μας έχει
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πλαίσιο. Το πλαίσιο που καταθέσαμε στη Βουλή και εγκρίθηκε από την
πλειοψηφία της.
Υπάρχει, πριν απ’ όλα, ένα ενιαίο τρίπτυχο των μεγάλων προκλήσεων
της χώρας, στο οποίο έχουμε δεσμευτεί να δώσουμε ευθείες και συγκε
κριμένες απαντήσεις:
Πρώτον: η διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας και η απόκρουση
της τουρκικής επιθετικότητας και επιβουλής. Επαναλαμβάνω και απ’ αυτό
το βήμα και τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, γείτονες, φίλους
και συμμάχους αλλά και επιτήδειους ουδέτερους: «Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα άλλα κι 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
Ενοπλες 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 περιφέ
ρειας, να μην μπορέσει να ακολουθήσει ισότιμα την πορεία της Ευρωπαϊ
κής Ενοποίησης.
Τρίτον: ένα σύγχρονο ελληνικό σοσιαλιστικό κόμμα δεν έχει λόγο
ύπαρξης χωρίς μια κοινωνική πολιτική ικανή να περιορίσει τις κοινωνικές
ανισότητες. Κοινωνική διακαιοσύνη σημαίνει παρέμβαση στις κοινωνικές
λειτουργίες, ώστε να αλλάξουν για να περιορισθούν η ανισότητα, η εκμε
τάλλευση, η κατάχρηση εξουσιών. Η εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικής
αποξένωσης, πολύ πιο δύσκολα αντμετωπίσιμων από τις μορφές του
παρελθόντος, εγκαλεί το σοσιαλιστικό κόμμα. 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 ουσια
στική κοινωνική δικαιοσύνη.
Τέταρτον: η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει με αποτελεσματικό τρόπο
τις μεγάλες διοικητικές, θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθ
μίσεις, οι οποίες θα αποκαταστήσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονο
μίας 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 θε
σμική ανασυγκρότηση της χώρας, αποσκοπούν στο να μεταβληθεί το
κράτος, από μηχανισμό 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 ταυτίζε
ται σήμερα με ένα ριζικό, εκ θεμελίων εκσυγχρονισμό της χώρας. Δεν
υπάρχει αποδοτική εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει αποτελεσματική αμυ
ντική 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 σήμε
ρα είναι ό,τι δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να έχει φωνή και κύρος.
Είναι πατριωτικό καθήκον να αλάξουμε ριζικά, κυβέρνηση, κόμματα, κοι
νωνία και κάθε πολίτης, νοοτροπία και πρακτική, να εκσυγχρονίσουμε τη
χώρα. Να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή για τη μεγάλη εθνική ανασυγκρότη
ση.
Καλούμαστε να δράσουμε μέσα στον ορίζοντα της κρίσης και απαξίω
σης 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, ξέ
ρουμε τον μηχανισμό της απάντησης, τον τρόπο γόνιμης υπέρβασης της
κρίσης.
Εμείς δεν βλέπουμε την επανίδρυση της πολιτικής σε κάποιο κύκλο
εσωστρεφών συζητήσεων. Η δύναμή μας ήταν και θα είναι στην σχέση μας
με την κοινωνία. Η δύναμή μας είναι οι ιδέες και τα κοινωνικά μας οράματα.
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 συντηρητκή πρόταση για την Ελλάδα μας γυρίζει στο παρελθόν. Η
Νέα Δημοκρατία ταλαντεύεται και παλινδρομεί σε όλα τα μεγάλα ζητήμα
τα, 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. Εβερτ, 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 παράταξή μας.
Είναι το κοινό μας σπίτι. Είναι ένα αποφασιστικό τμήμα μιας οργανικής
δυναμικής που πάντα διαθέταμε, αλλά δεν την κατανοήσαμε, ούτε την
σεβαστήκαμε πάντοτε, αντίστοιχα. Μάλιστα, οι εκλογικές μας ήττες συν-
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δέονται 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 δευρύνσεων
της πολιτικής μας ακτινοβολίας.
Οσο 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 κοι
νωνική και πολιτική διεργασία, που ανανεώνει τον ορίζοντα και την επιρ
ροή της σοσιαλιστικής συνιστώσας στον ευρύτερο χώρο της κεντροαρι
στεράς. Που εισφέρει, όσο και αντλεί προτάσεις και πρακτικές, για τις
ευρύτερες δυνατές συμμαχίες, για την κατάκτηση της ευρύτερης δυνατής
κοινωνικής πλειοψηφίας.
Το ΠΑΣΟΚ με το Συνέδριό του καλείται να απαντήσει στη μεγάλη
πρόκληση του μέλλοντος. Δεν κλείνουμε πίσω μας τον 20ο αιώνα. Ανοί
γουμε 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 κοινω
νική αναλγησία των νόμων της αγοράς, στην κυριαρχία των διαπλεκόμενων οικονομικών συμφερόντων μετά 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 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, της ελπίδας. Να χαράξουμε νέους
δρόμους, του οποίους θα προχωρήσουμε μαζί. Ετσι θα γιορτάσουμε όλοι
μαζί την νίκη. Την νίκη ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ, μιας ισχυρής κοινωνίας, μιας
ισχυρής Ελλάδας.
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Θ

α ξεκινήσω την ομιλία μου αναφερόμενος στη κρίση εμπιστοσύνης
με την οποία 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 Ομά
δας, 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 επανα
παυόμαστε 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. Ενα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να προω
θήσουμε τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, για να κερδίσουμε αξιοπιστία, είναι
η οργάνωση και λειτουργία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.
Η λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί ένα ουσιώδες
κριτήριο τη ποιότητας της πολιτικής μας λειτουργίας. Είμαστε εμείς,
λοιπόν, εκείνοι, οι οποίοι είχαμε για πολύ καιρό τη θέση ότι η Κοινοβου
λευτική Ομάδα του κόμματος δεν είναι, ούτε επιτρέπεται να είναι, ένας
λόχος, στην υπηρεσία είτε του Αρχηγού, είτε των κυβερνητικών σκοπιμο
τήτων. Είμαστε εμείς, εκείνοι, οι οποίοι επιμέναμε ότι στη σημερινή δημο
κρατία, η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι ένας ουσιώδης, αυτοδύναμος
πόλος παραγωγής πολιτικής, μέσα φυσικά στην δομή του κόμματος και
των καθοδηγητικώντου 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 κοινοβουλευ
τικών εκπροσώπων, έδωσαν με κόστος την μάχη για την προάσπιση του
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κύρους των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης, της ίδιας της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδας.
Αναμετρώντας το σημερινό πολιτικό τοπίο μπορούμε να είμαστε υπε
ρήφανοι. 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 συνδεδρίαση είναι ήδη πολλά βήματα μπροστά από οσα
είχαμε επιτύχει μόλις ένα χρόνο πριν και από όσα οι αντίπαλοι μας ούτε
καν έχουν διανοηθεί ακόμα να δρομολογήσουν.
Αλλά, μπορούμε να έχουμε θετικό απολογισμό των έως σήμερα πρω
τοβουλιών 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 πρω
θυπουργού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, μια καθαρή λύση στο πρό
βλημα 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
Εχω 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 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 σχέ
σεων Πρωθυπουργού και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε επίπεδο κυβέρνη
σης έγιναν ήδη βήματα.
Η διακυβέρνηση της χώρας έχει, πλέον, δύο σαφή χαρακτηριστικά:
Πρώτον ασκείται με πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των συλλογι
κών κυβερνητικών οργάνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο διαθέτει όλες τις
εξουσίες που το Σύνταγμα του εναποθέτει. Η Κυβερνητική Επιτροπή απο
τελεί κορυφαίο συλλογικό όργανο επιτελικού σχεδιασμού αλλά και απο
φάσεων. 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, στον ενάμιση χρόνο που μας χωρίζει από τις εκλογές, ένα
μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο σε όλους τους τομείς: στην Οικονομία, τη
Διοίκηση, την Παιδεία, την Υγεία, την Ποιότητα της Ζωής και τα Μεγάλα
Εργα. Θα επαναλάβω εδώ με έμφαση αυτό που έχω τονίσει και με άλλες
αφορμές. Οι εκλογές δεν είναι μέσο για να λύνουμε προβλήματα λειτουρ
γίας 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 21ο αιώνα.
Λέχθηκε, ότι υπάρχουν πολλές συσκέψεις. Η δημοκρατική και συνθε
τική 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 δου
λεύει 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 ισχυ
ρής Ελλάδας, μιας Ελλάδας στην οποία θα ευημερούν και οι αριθμοί αλλά
και οι άνθρωποι, μια Ελλάδα σεβαστή σε φίλους και υπολογίσιμη από τους
αντιπάλους. Εχουμε ένα όραμα να πραγματοποιήσουμε. Εχουμε να δώ
σουμε 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 ευρωπαϊ
κής ενοποίησης. Να βρεθούμε στην περιφέρεια των ευρωπαϊκών εξελί
ξεων, πράγμα που θα έχει ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτι
κές 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 αποτρο
πής, 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 Ελλά
δα 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.
Με τις αποφάσεις μας σήμερα στην Κοινοβουευτική Ομάδα, με τις
αποφάσεις μας αύριο στο Συνέδριο, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο πραγμα
τικός 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
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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.
Οπως δήλωσα, η συζήτηση για τα εσωκομματικά θέματα είναι ελκυστι
κή. Ελκυστική γιατί συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας και εξασφα
λίζει προβολή. Είναι, όμως, μία παγίδα γιατί αποτρέπει από την ενασχόλη
ση με τα προβλήματα του τόπου. Είναι μία παγίδα γιατί παρέχει επιχειρή
ματα 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 αποκλειστι
κά στο κύριο αντικείμενο του Συνεδρίου, τις θέσεις μας, την πολιτική, το
πρόγραμμά μας. Να καταφέρουμε να αντιστρέφουμε την εικόνα προσωπι
κών 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 απο
φασιστικές 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 Κοινοβουλευτισμού και σηματοδτεί 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 η συλ
λογική προσπάθεια ζητούν νέα δείγματα γραφής. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε αναδεικνύοντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα σε σημαντικό θε
σμικό 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. Καιθαπετύχουμε
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. Εβερτ. Η νέα νίκη,
η ενότητα και η ανανέωση του κόμματός μας, είναι η ιστορική αποστολή
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ΟΜΙΛΙΑΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΙΑ ΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΑΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ*
σημερινή συζήτηση δίνει στην Κυβέρνηση την δυνατότητα να πα
ρουσιάσει στην Βουλή την εφαρμογή της εξωτερικής της πολιτικής
στους τρεις πρώτους μήνες αφότου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης.

Η

Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης υπογράμμιζα ότι «η
εξωτερική μας πολιτική , έκφραση της αταλάντευτης πατριωτικής στάσης
του ΠΑΣΟΚ, θα επιδιώξει τη δημιουργική, δυναμική παρουσία της Ελλάδας
στη διεθνή σκηνή ώστε να διευρύνουμε τις συμμαχίες μας και να παίξουμε
ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει
παράγοντας ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας».
Η θέση αυτή απετέλεσε με συνέπεια και επιμονή, γνώμονα σχεδιασμών, αποφάσεων και ενεργειών σε όλο αυτό το διάστημα.

Τι μεσολάβησε σε αυτό το διάστημα;
Προτού λάβει καν ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση, η χώρα μας
αντιμετώπισε μία πρωτοφανή κλιμάκωση επιθετικότητας εκ μέρους της
Τουρκίας. Με επίσημες δηλώσεις και ενέργειες η Τουρκία αμφισβήτησε
την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Αμφισβήτησε με τρόπο προκλητι
κό, για πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης, το status
των συνόρων όπως διαμορφώθηκε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις
διεθνείς συνθήκες που διασφάλισαν την ειρήνη και την ανάπτυξη των λαών
της Ευρώπης. Η άμεση αντίδρασή μας ήταν η υπεράσπιση της κυριαρχίας
μας και η αποτροπή της κλιμάκωσης που θα οδηγούσε σε ανοικτή εμπό
λεμη ρήξη. Στοιχείο της στρατηγικής μας θα είναι πάντα πρώτα η εξάντλη
ση των ειρηνικών μέσων για την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερό
ντων και όχι η οιαδήποτε θερμοκέφαλη αντίδραση, που μπορεί να οδηγή
σει την χώρα σε εθνικές περιπέτειες.

ΑΘΗΝΑ, 6 ΜΑ Ι Ο Υ 1996

Στοιχείο της
στρατηγικής μας
θα είναι πάντα
πρώτα η
εξάντληση των
ειρηνικών μέσων
για την
διασφάλιση των
εθνικών μας
συμφερόντων και
όχι η οιαδήποτε
θερμοκέφαλη
αντίδραση, που
μπορεί να
οδηγήσει την
χώρα σε εθνικές
περιπέτειες.

Επιδίωξή μας
ήταν μέσα απότον
διάλογο να
ενημερώσουμε,
να
διαμορφώσουμε
ένα κλίμα
κατανόησης, να
διαπιστώσουμε
κοινούς τόπους
και στόχους. Να
βάλουμε τις
σχέσεις μας σε
μία νέα τροχιά.

Το επόμενο βήμα ήταν η άσκηση όλων των δικαιωμάτων μας στα
όργανα της Ενωσης και η ανάπτυξη μιας συντονισμένης δράσης με τους
εταίρους μας στην διεθνή σκηνή.
- Αναφέρω ειδικότερα τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της
Επιτροπής κ. Σαντέρ και τον Πρωθυπουργό του Βελγίου κ. Ντεάν.
- Τ ι ς συνομιλίες με τους κ.κ. Κολ και Σιράκ στην Βόννη και το Παρίσι.
- Την συνάντηση στην Ρώμη με τον προεδρεύοντα σην Ευρωπαϊκή Ενωση
κ. Ντίνι.
- Στην συνέχεια την επίσκεψη στις ΗΠΑ και την συνεργασία με τον Πρόε
δρο Κλίντον και μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς και τις συνομιλίες
με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Μπούτρος Γκάλι.
- Τ ι ς συνομιλίες στο Λονδίνο με τους κ.κ. Μέιτζορ και Χέζελταϊν και στο
Δουβλίνο, εν όψει της επερχόμενης προεδρίας της Ιρλανδίας στην
Ενωση με τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό κ. Μπρούτον.
- Τέλος τη συνομιλία μου με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου κ.
Γιούνκερ στην Αθήνα.
Στον σχεδίασμά αυτό εντάχθηκε και η επίσκεψη του κ. Υπουργού
Εξωτερικών στην Μόσχα.
Στόχος αυτή της κινητοποίησης ήταν:
- Να παρουσιάσουμε τις θέσεις της Κυβέρνησης για το πώς αντιλαμβα
νόμαστε τον ρόλο της Ελλάδας σε μία διεθνή σκηνή ραγδαίων εξελί
ξεων.
- Να υπογραμμίσουμε την πολιτική μας βούληση για συμμετοχή, πρωτο
βουλίες, και ενεργητική συμβολή στην διάμορφωση της κοινωνίας του
αύριο, στην είρηνη, στην συνεργασία, στη οικονομική ευημερία.
- Να αναδείξουμε την αναγκαιότητα εφαρμογής των αρχών και των κανό
νων δικαίου που πιστεύουμε και που αποτελούν πάγιες αξίες του πολι
τισμού και των ανεπτυγμένων κοινωνιών.
Στις επαφές μας αυτές διαπιστωνόταν πότε η έλλειψη πληροφόρησης
και τα ερωτηματικά για την πολιτική μας, πότε η κλονισμένη εμπιστοσύνη
και η πολιτική απόσταση.
Επιδίωξή μας ήταν μέσα απότον διάλογο να ενημερώσουμε, να διαμορ
φώσουμε ένα κλίμα κατανόησης, να διαπιστώσουμε κοινούς τόπους και
στόχους. Να βάλουμε τις σχέσεις μας σε μία νέα τροχιά.
Το πετύχαμε παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική
στην οποία εντάσσεται και η επίλυση των Ελληνοτουρκικών προβλημάτων
και όχι, αντίστροφα, παρουσιάζοντας την εθνική στρατηγική ως αποτέλε
σμα της ελληνοτουρκικής κρίσης.

Π ο ιες θέσεις αναπτύξαμε:
Πρώτον διατυπώσαμε τις θέσεις μας για το μέλλον της Ευρώπης και,
ειδκικότερα, τις θέσεις μας που θα είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων
εντός και εκτός της Διακυβερνητικής Διάσκεψης της Ενωσης για την
αναθεώρηση των συνθηκών.
Οι θέσεις μας αυτές είναι γνωστές στην Βουλή και τον Ελληνικό λαό
από την προηγούμενη συζήτηση.
Στην εναρκτήρια Διάσκεψη Κορυφής στο Τορίνο επιτύχομε να γίνουν
δεκτές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εκείνες οι πτυχές που αποτε
λούν για μας ζητήματα μείζονος σημασίας. Η κοινωνική πτυχή της Ενωσης,
η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου και η συμβολή των Εθνι
κών Κοινοβουλίων, η αποτροπή μιας Ευρώπης στην οποία κάποιοι θα
μπορούν να αποκλείουν άλλους από τις εξελίξεις, η εξέταση ή η διεύρυνση
νέων πολιτικών και ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, η διαμόρφωση
μιας ουσιαστικής κοινής εξωτερικής πολιτικής, η ευαισθητοποίηση της
Ενωσης στο θέμα των συνόρων, πολιτικές για την προσωπική ασφάλεια
και ποιότητα ζωής του πολίτη. Ηταν το πρώτο βήμα της διαπραγμάτευσης
και τα αποτελέσματά του είναι ελπιδοφόρα. Θα συνεχίσουμε τις προσπά
θειες για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της
διαπραγμάτευσης της Διακυβερνητικής.
Τόσο στις διμερείς συνομιλίες, όσο και στο Τορίνο, διαπιστώσαμε μία
ευρύτερη σύμπτωση απόψεων με την συντριπτική πλειοψηφία των κρατών
μελών της Ενωσης για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για
την Ιρλανδία, που αναλαβμάνει στο επόμενο εξάμηνο την Προεδρία στην
Ενωση. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε τον κύκλο συνομιλιών
με την επόμενη Προεδρία για τους στόχους και τα προβλήματα του
επόμενου εξαμήνου της Ενωσης.
Δεύτερο ζήτημα της στρατηγικής που προβάλαμε, ήταν ο ρόλος της
Ελλάδας στα Βαλκάνια και η ανάγκη να συμβάλλουμε όλοι από κοινού στην
εμπέδωση της ειρήνης στην βάση μιας κοινωνίας δικαίου στην ευρύτερη
περιοχή.

Η Βαλκανική Π ολιτική
Η πολιτική μας στα Βαλκάνια είναι δισκελής: συνεχίζουμε, σε ένα
πρώτο επίπεδο, τις προσπάθειες εμπέδωσης των καλών σχέσεων μας με
τις γειτονικές χώρες, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την FYROM, σε εφαρμο
γή των συμφωνιών και των αποφάσεων στις οποίες έχουμε καταλήξει, είτε
με διμερείς επαφές ή σε πλαίσια της διεθνούς οργάνωσης. Η ίδια λογική
επικρατεί και στις σχέσεις μας με τη νέα Γιουγκοσλαβία και τη Ρουμανία.
Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών θα πρέπει να αναφέρω την ιδιαί
τερη μέριμνά μας για τη βελτίωση των συνθηκών ισοπολιτείας της ελληνι
κής μειονότητας στην Αλβανία, την υποστήριξη των ελληνικών πρωτοβου-
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λιών, κυρίως του ιδιωτικού τομέα για ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων στη
Βαλκανική και την εξομάλυνση των σχέσεων μας με την FYROM. Για την
τελευταία περίπτωση θα υπενθυμίσω ότι καταβάλλονται προσπάθειες για
την επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με το όνομα, στα πλαίσια του ΟΗΕ.
Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται, χωρίς προσκόμματα, η Ενδιάμεση Συμφωνία
της Νέας Υόρκης, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι επτάχρονης διάρκειας
και η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών αποκατάστασης σχέ
σεων και στη δημιουργία προϋποθέσεων για σχέσεις οικονομικού, εμπο
ρικού, τεχνικού χαρακτήρα.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο προετοιμάζουμε συστηματικά μια συνολικότε
ρη πολιτική για τα Βαλκάνια, η οποία στοχεύει να μεταβάλει την Ελλάδα
από ένα απλό θεατή των δρώμενων στην ίδια της τη γειτονιά, ή ακόμα, και
από έναν παθητικό παράγοντα, σε ένα παράγοντα των εξελίξεων. Δυστυ
χώς, ορισμένες πτυχές της Βαλκανικής πολιτικής μας στα τελευταία χρό
νια - ιδιαίτερα εκείνη που σχηματίστηκε στα πρώτα κρίσιμα χρόνια των
μεταβολών (1991-1992) - μας απομόνωσαν όχι μόνον από δυνατότητες
συμμετοχής στη βαλκανική κοσμογονία, αλλα και από τους εταίρους στην
Ευρωπαϊκή Ενωση. Η πολιτική μας αυτή είχε, κατά συνέπεια, δύο αρνητι
κές επιπτώσεις, γιατί και δεν μας επέτρεψε να αναμιχθούμε στο βαλκανικό
γίγνεσθαι και μείωσε το κύρος μας στους εταίρους και συμμάχους μας.
Από αυτήν την κατάσταση επιχειρούμε, τώρα, να ξεφύγουμε με μία
σοβαρή προετοιμασία. Μέσα σε τρεις μήνες δεν επιτελούνται, βέβαια,
θαύματα. Αλλά η προετοιμασία μας, που έχει ήδη γνωστοποιηθεί ως
προοπτική σε όλες τις κατευθύνσεις, κατατείνει στη δημιουργία προϋπο
θέσεων επιβοήθησης της ανοικοδόμησης της Βαλκανικής και της συσσω
μάτωσης των κρατών της στη λειτουργία του διεθνούς και ιδιαίτερα του
ευρωπαϊκού συστήματος. Η άποψή μας είναι ότι η Βαλκανική κινητικότητα,
που έχει εκφρασθεί με εθνικιστικές εξάρσεις, με τη βία, και με την τάση
κατάλυσης του πολιτικού status quo στην περιοχή, κρύβει βαθύτατες
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και αδυναμίες οργάνωσης της
πολιτείας και των δημοκρατικών θεσμών, που θα πρέπει σύντομα να
θεραπευθούν εάν δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε τραγωδίες τύπου Βοσνίας.
Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού,
της ανάπτυξης των θεσμών, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμά
των στην Βαλκανική. Προγραμματίζουμε σήμερα μια συνεργασία με αρμό
διους μηχανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Συμβούλιο της Ευρώ
πης, αλλά και με τα ενδιαφερόμενο κράτη,στην κατεύθυνση της συστημα
τικής αρωγής με στόχο την έξοδο της Βαλκανικής από αυτές τις δομικές
αδυναμίες.
Κεντρικός στόχος μας είναι η παρουσία μας, σε έναν αγώνα που σε
πολλά σημεία έχει ξεκινήσει χωρίς εμάς. Αφορά στον εκσυγχρονισμό των
νομοθεσιών, τη δημιουργία οργάνων ελέγχου της εφαρμογής τους που
έχει ήδη ξεκινήσει από διεθνείς οργανισμούς. Αφορά ακόμη στη θεσμική
διασύνδεση της Βαλκανικής με διεθνείς οργανισμούς, την εκπαίδευση σε

όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των οργάνων του
κράτους και την πλήρη κατανόηση της διάκρισης των εξουσιών και του
κράτους δικαίου, τον πολιτισμό και την προστασία του περιβάλλοντος.
Στην προσπάθειά μας αυτή προσβλέπουμε και στην αρωγή μηχανι
σμών μη-κυβερνητικού χαρακτήρα (όπως κοινωνικοί φορείς και τοπικής
αυτοδιοίκησης) που μπορεί να επηρεάσουν ευεργετικά, με την επιτόπου
παρουσία τους, την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Χερσόνησο.
Από πολιτικής πλευράς θα επιδιώξουμε την ανάπτυξη της Διαβαλκανικής Συνεργασίας, με κατάληξη μια Διαβαλκανική Συμφωνία για την προ
στασία της είρηνης, των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των
κρατών, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. Υποστη
ρίζουμε, ταυτόχρονα, την πίστη μας στην εφαρμογή της Συμφωνίας του
Dayton για την Βοσνία, συμμετέχοντας στη λειτουργία της και στις σχέσεις
που αυτή προξενεί.
Αναδείξαμε συγχρόνως την οικονομική πτυχή μιας πολιτικής για τα
Βαλκάνια, ως αποφασιστικό παράγοντα διαμόρφωσης και εμπέδωσης
ενός χώρου ειρήνης, μιας νέας κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης που
επιζητούν οι γείτονές μας. Την αναγκαιότητα για κοινές επιχειρηματικές
δραστηριότητες, για δράσεις που θα διαπλέκουν ειρηνικά σε οικονομική
βάση τα συμφέροντα των λαών των Βαλκανίων. Υπογραμμίσαμε των ρόλο
των κάθε είδους διευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών ενέργειας
και τηλεπικοινωνιών. Την σημασία μιας συνολικής πολιτικής μεταφοράς
και διάχυσης τεχνογνωσίας στον Βαλκανικό χώρο. Την στήριξη των προ
σπαθειών τους για προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Την ετοιμότητα
να λάβουμε μόνοι μας ή από κοινού με τους συνομιλητές μας κάθε είδους
πρωτοβουλίες σε αυτές τις κατευθύνσεις.
Αναγνωρίσαμε συγχρόνως την αναγκαιότητα του Ευρωπαϊκού προσα
νατολισμού της Τουρκίας και την συνακόλουθη πρόσδεση της στις αρχές
και τους κανόνες δικαίου που συγκροτούν την Ενωση. Υπογραμμίσαμε την
σημασία που έχει και για την Ελλάδα η εύρυθμη λειτουργία της Τελωνειακής Ενωσης με το άνοιγμα δίπλα μας μιας τεράστιας αγοράς. Την σημασία
που έχει για τους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών να ατενίσουν τα
τουρκικά παράλια ως χώρο οικονομικής δράσης και συναλλαγών και όχι
ως ορμητήρια απειλών. Τονίσαμε ωστόσο ότι αυτή η προοπτική δεν μπορεί
να καρποφορήσει όσο υπάρχει η επιθετική στρατηγική της Τουρκίας και
η κρίση εμπιστοσύνης. Εξηγήσαμε το ασυμβίβαστο της Τουρκικής επιθε
τικότητας με την φιλοσοφία και λειτουργία της τελωνειακής ένωσης και
την περαιτέρω χρηματοδότησή της.
Νομίζω ότι όταν αναστραφεί πλήρως η δυσμενής εικόνα της Ελλάδας
για τον ρόλο της στα Βαλκάνια, οι καρποί που θα αποδοθούν στη χώρα
μας θα είναι μεγάλοι. Εκτός από το ότι θα έχουμε συμβάλει στην ειρήνευση
και στη σταθερότητα στην περιοχή - που γνωρίζετε πόσο μας αφορά και
πόσο κινδυνεύουμε από μία γενικότερη αναταραχή - η συμμετοχή μας θα

Νομίζω ότι όταν
αναστραφεί
πλήρως η
δυσμενής εικόνα
της Ελλάδας για
τον ρόλο της στα
Βαλκάνια, οι
καρποί που θα
αποδοθούν στη
χώρα μας θα είναι
μεγάλοι. Εκτός
από το ότι θα
έχουμε συμβάλει
στην ειρήνευση
και στη
σταθερότητα
στην περιοχή η
συμμετοχή μας
θα μας έχει
μεταβάλει σε
έναν παράγοντα
εξελίξεων.

Σε επίρρωση
αυτή της
αντίληψης έχουμε
ξεκινήσει μια
προσπάθεια
αναστροφής του
κλίματος της
αδράνειας στις
ευρύτερες
διεθνείς σχέσεις
και εμπλοκής μας
στα διεθνή
ζητήματα. Την
πρόθεση μας
αυτήν την έχουμε
κοινοποιήσει σε
όλους τους
εταίρους μας
στην Ευρωπαϊκή
Ενωση και στις
ΗΠΑ, στην
επίσκεψη μου
στις
πρωτεύουσες των
κρατών.

μας έχει μεταβάλει σε έναν παράγοντα εξελίξεων. Κάτι που, προς το
παρόν, νέμονται αποκλειστικά άλλες χώρες, γειτονικές και μη.

Ο ι Ελληνοτουρκικές σχέσεις
Η προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση
παρουσιάζει επίσης δύο διαστάσεις και αυτές θα εξακολουθήσει να πα
ρουσιάζει:
Η πρώτη διάσταση είναι ο έμμεσος τρόπος αντιμετώπισης του τουρκι
κού επεκτατισμού, μέσα από την ενίσχυση των διεθνών ερεισμάτων και
του ρόλου της Ελλάδας στις γενικότερες διεθνείς σχέσεις. Πιστεύουμε, κι
είναι κάτι το οποίο ήδη έχω υπογραμμίσει, ότι η ενεργητική συμμετοχή της
Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθαι, η συμβολή στην επίλυση διεθνών προβλη
μάτων - που δεν συνοδοιπορούν με τις επιλογές μας, η αλληλεγγύη με
τους εταίρους και τους συμμάχους μας, αποτελούν μακροπρόθεσμα την
καλύτερη προστατευτική ασπίδα, για στιγμές δικής μας κρίσης.
Η Ελλάδα είχε την τάση να ξεχνάει, δυστυχώς, αυτήν την απλή αξιω
ματική αλήθεια, που ισχύει όχι μόνον στις σχέσεις της διεθνούς κοινότη
τας, αλλά σε κάθε ανθρώπινη κοινωνική σχέση. Οτι, δηλαδή, εάν επιθυμείς
τη βοήθεια του πλησίον σου, θα πρέπει με τη σειρά σου να προσφέρεις
έργο, να συμβάλεις και στο δικό του καλό κι όχι να τον θυμάσαι τη στιγμή
της κρίσης σου, ή να προσφεύγεις σε αυτόν παρακλητικά για να ικανοποιή
σει, όταν έχεις ανάγκη, τις επιθυμίες σου και προθέσεις σου. Η διεθνής
κοινότητα, όπως κάθε κοινωνία, λειτουργεί ανταποδοτικά.
Σε επίρρωση αυτή της αντίληψης έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια
αναστροφής του κλίματος της αδράνειας στις ευρύτερες διεθνείς σχέσεις
και εμπλοκής μας στα διεθνή ζητήματα. Την πρόθεση μας αυτήν την
έχουμε κοινοποιήσει σε όλους τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
και στις ΗΠΑ, στην επίσκεψη μου στις πρωτεύουσες των κρατών. Και είναι
χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις επίσημες συνομιλίες μου η αναφορά στα
ελληνοτουρκικά αποτελούσε πάντοτε τμήμα μιας ευρύτερης θεματικής, η
οποία περιελάμβανε, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορές στα διμερή
θέματα, στις προοπτικές ανάπτυξης σχέσεων σε άλλους τομείς, ή την
προώθηση των θεσμικών μορφών συνεργασίας και αλληλεγγύης. Σε όλες
τις περιπτώσεις, οι συνομιλητές μου έδειξαν έντονο ενδιαφέρον γι' αυτήν
την πρόθεση ενίσχυσης της πολιτικής μας, και είναι κάτι που έχει πια
παρουσιαστεί και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης με πολύ θετικό τρόπο.
Θα πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι μια τέτοια πολιτική απαιτεί μια
συνεχή, καθημερινή - θα έλεγα - πρακτική και δεν μπορεί να αρκεστεί σε
ρηματικές δηλώσεις. Και στο σημείο αυτό θα υπάρξουν αναμφίβολα δυ
σκολίες που θα προκύψουν και από τα περιορισμένα μέσα μας, και από τις
αγκυλώσεις που έχει προξενήσει μια χρόνια αδράνεια των μηχανισμών μας
στην ανάπτυξη ενεργητικής παρέμβασης σε πολλούς τομείς των διεθνών
διεργασιών. Ομως, οι καρποί μιας τέτοιας προσπάθειας θα ωφελήσουν

μακροπρόθεσμα τους λαούς όλων των εμπλεκόμενων χωρών.
Η δεύτερη διάσταση της προσέγγισης των ελληνοτουρκικών είναι ο
άμεσος, ευθύς τρόπος αντιμετώπισης του επεκτατισμού της γείτονος. Τα
γεγονότα των βραχονησίδων συνέπεσαν με τις κυβερνητικές μεταβολές
στην Ελλάδα και σφράγισαν τις πρώτες ημέρες του κυβερνητικού έργου.
Ο χειρισμός των ημερών αυτών ήταν ορθός. Η Ελλάδα πέτυχε να αποτρέ
ψει τα σχέδια της Τουρκίας.
Ο εκφυλισμός του επεισοδίου στα Ιμια σε γενικευμένη σύρραξη - που
επεδίωκε η Τουρκία - δεν εξυπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα. Ανεξάρ
τητα από την έκβαση της σύγκρουσης, που η πίστη μου για τις ένοπλες
δυνάμεις της χώρας με οδηγούν στην πεποίθηση ότι θα ήταν θετική, το
επεισόδιο αυτό θα μπορούσε να ήταν καταλυτικό για τις μελλοντικές
εξελίξεις. Θα οδηγούσε σε μία «Εν Θερμώ» συζήτηση για συνολικότερες
διευθετήσεις κάτω από ευρύτερες πιέσεις. Το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν
λύσεις ελάχιστα ικανοποιητικές για την Ελλάδα.
Η Τουρκία απέτυχε στην προσπάθειά της. Και βρίσκεται σε θέση
άμυνας. Το δίδαγμα, πάντως, από την τουρκική συμπεριφορά στα Ιμια
ήταν ότι η γείτων χώρα δεν διστάζει να διευρύνει κατά καιρούς τις αξιώ
σεις της και να τις μεταφέρει πια και στο χερσαίο έδαφος της Ελλάδας,
το οποίο άρχισε να αμφισβητεί.
Απέναντι σε αυτήν την ποιοτική αλλαγή του τουρκικού επεκτατισμού,
η Ελλάδα έχει αντιτάξει, τόσο μια σθεναρή στάση απόρριψης των δήθεν
ανοιγμάτων, όσο και προτείνει μια βήμα προς βήμα ειρηνική επίλυση. Δεν
είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία, γιατί η
διαπραγμάτευση με ένα κράτος που, αντί να επιδιώκει την επίλυση των
προβλημάτων, συσσωρεύει νέες διεκδικήσεις και αιτήματα είναι, εξ ορι
σμού, αδιέξοδη.
Αντίθετα, σεβόμενοι το Διεθνές δίκαιο και τις ειρηνικές μεθόδους
επίλυσης των προβλημάτων, έχουμε προτείνει διαδικασίες που μπορούν
να εξομαλύνουν σταδιακά την κρίση με την Τουρκία. Το πρώτο προκαταρ
κτικό βήμα για οποιοδήποτε περαιτέρω βήμα είναι να αποσύρει η Τουρκία
τις εδαφικές διεκδικήσεις της για τα Ιμια. Αν δεν είναι διατεθειμένη για
κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για να
αναζητήσει τη διερεύνηση των υποτιθέμενων τίτλων της. Εμείς έχουμε
δηλώσει ότι θα δεχτούμε να ήμαστε διάδικοι σε μια τέτοια περίπτωση,
ώστε να επιτύχουμε μια οριστική και δεσμευτική για όλους λύση του
ζητήματος. Στόχος αυτής της πρότασής μας είναι η άρση μιας εκκρεμό
τητας, που, αν αφεθεί έωλη μέσα στον χρόνο, μόνον κακό μπορεί να
προξενήσει, καθώς θα είναι σημείο τριβής και έντασης στην περιοχή. Για
να ασκήσουμε πιέσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε δεσμεύσει τις
κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, ζητώντας από την Τουρκία να δηλώσει ότι
απορρίπτει τη χρήση ή την απειλή βίας, ότι αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο
ως μόνη βάση επίλυσης των διαφορών και την προσφυγή σε διεθνές
δικαιοδοτικό όργανο, ως το μέσο επίλυσης.
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Ως ένα άλλο σημαντικό βήμα, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η δικαστική
επίλυση της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Κάτι που απο
τελεί πάγια θέση όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, οι οποίες
βλέπουν σε αυτό το πρόβλημα τη βασική διαφορά που μας χωρίζει από
την Τουρκία. Μια δικαστική επίλυση θα ελαφρύνει το βάρος των προβλη
μάτων. Πιστεύουμε επίσης, ότι η οριστική επίλυση αυτών των δύο κεντρι
κών προβλημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίλυση ενός
άλλου μείζονος ζητήματος, αυτού της Κύπρου.
Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις μας έχουμε βρει μια γενική ανταπό
κριση, τόσο από την Ενωση και τους εταίρους μας, όσο και από τις ΗΠΑ.
Είναι αξιοσημείωτη η στροφή πολλών από αυτούς - κι ιδιαίτερα των
ΗΠΑ - που, ενώ στο άμεσο παρελθόν υποδείκνυαν διάλογο με την Τουρκία,
τώρα όχι μόνον αποδέχονται την πρόταση για νομική επίλυση, αλλά και
είναι διατεθειμένοι να παρέμβουν - και παρεμβαίνουν - στην Τουρκία για
να την πείσουν σχετικά. Αυτή η στροφή πρέπει να οφείλεται τόσο στις
προσπάθειες που έχουμε καταβάλει και στο νέο πρόσωπο της πολιτικής
μας, όσο και στο γεγονός ότι αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι πρόσφατες
τουρκικές εδαφικές διεκδικήσεις ξεπερνούν πια τις ανοχές των συμμάχων
της.
Από την Τουρκική πλευρά διαπιστώνουμε σημεία θετικής ανταπόκρι
σης, αλλά και σημάδια νέας επιθετικότητας. Η νέα Κυβέρνηση ΥίΙιπαζ
έδειξε να ανταποκρίνεται με τις δηλώσεις της, στους τρεις όρους που
έθεσε η Ελλάδα για αποδέσμευση της κοινοτικής χρηματοδότησης, συνο
δεύει, όμως, αυτήν την αναφορά της με μια λογική διαλόγου πάνω σε όλα
τα θέματα και δίνει στη δικαστική διαδικασία έναν παρεμπίπτοντα ρόλο.
Είναι, βέβαια, θετικό ότι οψίμως αναγνωρίζει ότι η άσκηση ή η απειλή βίας
δεν μπορούν να λύσουν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, αλλά από την
άλλη προκαλεί με την αναφορά της - στις συνομιλίες του Βουκουρεστίου
- σε φαιά σημεία που υπάρχουν στην Συνθήκη της Λωζάνης σχετικά με το
καθεστώς ορισμένων νησίδων και βράχων στο Αιγαίο.
Η στάση αυτή της Τουρκίας δείχνει ότι επιδιώκει, εφ’ ενός τη σύγχυση
γύρω από τις προθέσεις της, ώστε να εμφανιστεί διατεθειμένη σε λύσεις,
αφ’ ετέρου τη συνεχή προβολή αιτημάτων για να αυξήσει τις πιέσεις. Η
Τουρκία πρέπει να θέσει τέρμα στις αντιφατικές συμπεριφορές της.
Η Ελλάδα θα επιμείνει στην ανάγκη μιας βήμα προς βήμα επίλυσης των
προβλημάτων. Και δεν πρόκειται να άρει τις επιφυλάξεις της για την
χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ενωση, όσο δεν πραγματοποιού
νται βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείει οποια
δήποτε διαπραγμάτευση επί της ουσίας με την Τουρκία. Επαφές, σαν
αυτές του ΥΠΕΞ κ. Πάγκαλου με τον Τούρκο ομόλογό του, μπορεί βέβαια,
να συνεχιστούν, και πρέπει να συνεχιστούν, γιατί μας παρέχουν την ευκαι
ρία μιας άμεσης και ευθείας ανταλλαγής απόψεων και διερεύνησης των
εκατέρωθεν θέσεων. Κάτι που το θεωρούμε θετικότερο από μια έμμεση,
μέσω τρίτων, πληροφόρηση των διαθέσεων της άλλης πλευράς.

Κύπρος
Σε όλες τις συζητήσεις μας με τις ηγεσίες των Δυτικών εταίρων και
συμμάχων τονίσαμε την ιδιαίτερη σημασία του Κυπριακού προβλήματος
τόσο ως ένα ζήτημα διεθνούς νομιμότητας, όσο και ως ένα θέμα που
άπτεται των ελληνοτουρκικών σχέσεων και εμποδίζει, ανάμεσα στα άλλα,
την εξομάλυνση των σχέσεων στην περιοχή. Εχουμε δε τονίσει, περαιτέ
ρω, ότι αυτές οι εκκρεμότητες εμποδίζουν ή περιορίζουν και τις δύο
χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία, στην ελεύθερη ανάπτυξη μιας δυνα
μικότερης πολιτικής στην περιοχή τους, που θα ήταν ευεργετική για τα
ευρύτερα συμφέροντά μας. Στις ΗΠΑ τονίσαμε ιδιαίτερα ότι ο ίδιος ο
Πρόεδρος Κλίντον έχει αναγορεύσει το έτος 1996 ως έτος της Κύπρου,
και ότι μέσα σε αυτήν τη χρονιά θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένα αποτε
λέσματα που να δικαιολογούν αυτήν την πανηγυρική διακήρυξη. Οι παρο
τρύνσεις είχαν αποτελέσματα, γιατί, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα,
τόσο οι ευρωπαίοι, όσο και οι αμερικανοί έχουν εντείνει τις κινήσεις τους,
διερευνητικές και παρεμβατικές, προς την Τουρκία και τους τουρκοκυ
πρίους για αναζωπύρωση της διαδικασίας επίλυσης του ζητήματος.
Μεγάλη σημασία έχει επίσης δοθεί, στην προώθηση της ένταξης της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία αποτελεί για μας αποφασιστικό
βήμα για την επίλυση του Κυπριακού. Σε συμφωνία και σταθερή συνεργα
σία με την κυπριακή κυβέρνηση, μελετούμε τα πρακτικά βήματα τα οποία
θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί ως το τέλος της Διακυβερνητικής και
παρακολουθούμε στενά τις ενδοκοινοτικές διεργασίες, με σκοπό ν’ απο
φευχθούν οποιαδήποτε πολιτικά ή τεχνικά εμπόδια που θα μπορούσαν να
προκύψουν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων Κύπρου - Ενωσης
για την ένταξη.
_
Σας παρουσίασα το δεύτερο σημείο της στρατηγικής μας, τον ρόλο
της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στην περιοχή.
Τρίτο σημείο της στρατηγικής μας ήταν να αναζητήσουμε ανάλογα με
τον συνομιλητή μας, τα σημεία εκείνα που η σύμπτωση απόψεων αφορού
σε μείζονα θέματα ή θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικεί
μενο των διμερών σχέσεών μας. Ετσι για παράδειγμα:
- με την Γερμανία υπήρξε ιδιαίτερη σύμπτωση απόψεων ως προς τους
μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης,
- με την Γαλλία και την Αγγλία, η διατήρηση της ομοφωνίας στα όργανα
της Ενωσης σε ζωτικής σημασίας ζητήματα,
- με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο συγκλίναμε σε μία κοινή προσέγγιση
για την πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ενωση και την
υπέρβαση των προβλημάτων που συνδέονται με το τελικό στάδιο της
Ο.Ν.Ε.,
- με τις ΗΠΑ την επιχειρηματική συνεργασία στα Βαλκάνια και μια ευρύ
τερη συνεργασία στον τομέα μεταφοράς τεχνολογίας,
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- με την Ιρλανδία την ευαισθησία τους για το Κυπριακό,
- με την Ιταλική προεδρία στην αρχική φάση η απουσία κυβέρνησης
μετατόπισε αναγκαστικά την συνάντηση, όταν δε επετεύχθη, η κυβέρ
νηση ήταν υπηρεσιακή. Διαπιστώθηκε παρ’ όλα αυτά, ότι υπάρχουν
σημαντικά περιθώρια συντονισμού και συνεργασίας σε διμερή θέματα.
Τέταρτο στοιχείο της στρατηγικής μας, ανεξαρτήτως συνομιλητή ή
αντικειμένου συζήτησης, υπήρξε η διάχυτη θέση μας ότι καμιά πολιτική
ειρήνης, ευημερίας και προόδου δεν μπορεί να καρποφορήσει είτε στις
Ευρωπαϊκές εξελίξεις, είτε στα Βαλκάνια και τη γύρω περιοχή, αν δεν
στηρίξουμε και αναδείξουμε το υπόβαθρο αρχών και κανόνων δικαίου
πάνω στους οποίους οικοδομήθηκαν οι ανεπτυγμένες κοινωνίες.
Επιχειρηματολογήσαμε με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και των
διεθνών συνθηκών, με τις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της
ισοτιμίας.
Αναδείξαμε τα προβλήματά μας ως προβλήματα γενικότερα της διε
θνούς κοινωνίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης και όχι ως επιτόπιες εμπλο
κές ή εθνικιστικές εξάρσεις.
Ποια είναι τα συμπεράσματα των επαφών και συζητήσεων που είχα
με;
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η εξωτερική πολιτική καρποφορεί μέσα από
μία μακροχρόνια πορεία επίμονης συνεχούς και συνεκτικής στρατηγικής.
Κάναμε την αρχή. Κινητοποιήσαμε δυνάμεις, ευαισθητοποιήσαμε τους
συνομιλητές μας, δημιουργήσαμε νέες δυναμικές.
Δημιουργήσαμε στους συνομιλητές μας την πεποίθηση ότι θέλουμε να
συμβάλουμε δημιουργικά απέναντι στις προκλήσεις των εξελίξεων, ότι
έχουμε βούληση για συμμετοχή και πρωτοβουλίες. Πείσαμε ότι έχουμε μία
συνολική άποψη χωρίς αντιφάσεις για τα εθνικά μας θέματα, για τον ρόλο
μας στα Βαλκάνια, για την θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, για τις
σχέσεις μας με τη διεθνή κοινωνία.

Ο ι πρώτοι καρποί καταγράφονται:
Οι εταίροι μας στην Ενωση διαδηλώνουν ως ασυμβίβαστη με την
σύγχρονη κοινωνία την χρήση ή απειλή βίας στις σχέσεις των κρατών,
αναγνωρίζουν ως γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, την
αναγκαιότητα προσφυγής στο Δικαστήριο της Χάγης ή σε διεθνή διαιτησία
όταν τρίτες χώρες διατυπώνουν εδαφικές διεκδικήσεις. Το ίδιο και η
Ρωσία.
Διαμορφώνεται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ενωσης ομό
φωνη άποψη για την κρίση στα Ιμια που μπορεί να αποτελέσει βάση για
περαιτέρω πίεση προς την Τουρκία.
Αντίστοιχη ανταπόκριση έχουμε από τον Πρόεδρο Clinton στις ΗΠΑ
ενώ διαγράφονται ήδη προοπτικές για ευρύτερη και δημιουργικότερη

συνεργασία από τα μέλη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ και σε άλλους τομείς.
Η ομογένεια ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων συσπειρώνεται όσο
ποτέ άλλοτε γύρω από την πολιτική μας.
Δρομολογείται κοινή ελληνοαμερικανική επιχειρηματική εξόρμηση στα
Βαλκάνια.
Ο δρόμος, ωστόσο είναι ακόμη μακρύς, θα υπάρξουν στενωποί και
σταυροδρόμια. Ισως και πισωγυρίσματα.
Σημασία έχει να μην καμφθούμε στην προσπάθεια. Είναι ένας αγώνας
σε πλήρη ανάπτυξη που απαιτεί επιμονή, συνέπεια και εθνική συμπαράτα

ξη.
Είναι γεγονός ότι τόσο μέσα από τις διαδικασίες της Ενωσης όσο και
από την πλευρά των ΗΠΑ διαγράφεται η πολιτική βούληση για αποκλιμάκωση της Ελληνοτουρκικής κρίσης, για σταδιακή επίλυση της πρόσφατης
κρίσης στα Ιμια, μέχρι το Κυπριακό ζήτημα.
Είναι άγνωστο σε τι έκταση και με τι τρόπο θα ανταποκριθεί η Τουρκία.
Είναι σημαντικό ότι στο Βουκουρέστι έκανε ένα πρώτο βήμα, δηλώνοντας
απερίφραστα την παραίτηση από βία ή απειλή βίας και αναγνωρίζοντας
συγχρόνως, για πρώτη φορά, το ενδεχόμενο προσφυγής στην διεθνή
διαιτησία και, σε τελικό στάδιο, στο Διεθνές Δικαστήριο με βάση το
διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες.
Δεν το ολοκλήρωσε γιατί ενέπλεξε και άλλα ζητήματα όπως τις γκρίζες
ζώνες της συνθήκης της Λωζάνης με αόριστο τρόπο, ματαιώνοντας έτσι
το θετικό βήμα που έκανε, σε επίπεδο δηλώσεων, και δημιουργώντας νέα
προβλήματα.
Χρειάζεται και άλλη προσπάθεια για να υιοθετήσει η Τουρκία μία
ξεκάθαρη θέση που να πείθει ότι υπερβήκαμε την πρόσφατη κρίση.
Η επικοινωνία των δύο Υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο, μπορεί να
βοηθήσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Θέλω να υπογραμμίσω τα εξής:
Η κινητικότητα αυτή των τριών μηνών, αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης της Κυβέρνησης στο εξωτερικό μέτωπο, γεννά σε πολλούς ερωτημα
τικά και αβεβαιότητες ως προς την περαιτέρω πορεία.
Θέλω να επισημάνω ότι, εξίσου σημαντικά ερωτηματικά και αβεβαιό
τητες εμπεριέχει και η στραστηγική της στασιμότητας, της περιχαράκω
σης, της ηρωικής άρνησης. Η τελευταία είναι συγχρόνως βολική γιατί δίνει
την εντύπωση ότι μεταφέρεται η ευθύνη από τους πολιτικά υπεύθυνους
χειριστές - την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση - σε ξένα κέντρα που
επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα.
Ομως ευθύνη για την πορεία της χώρας υπάρχει και μέσα από την
αδράνεια που αφήνει την χώρα να κατεβαίνει σκαλί - σκαλί στην περιθω
ριοποίηση και στην αδυναμία ουσιαστικής επιρροής των εξελίξεων.
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Η στρατηγική της περιχαράκωσης και της στασιμότητας ισοδυναμεί,
στις μέρες μας, με παραίτηση. Είναι ο δρόμος της μακρόσυρτης εθνικής
ήττας.
Τον τελευταίο καιρό ακούγονται ερωτήματα, ποια θα έπρεπε να είναι
μία πατριωτική πολιτική. Πατριωτισμός δεν σημαίνει τύμπανα πολέμου.
Οπως δεν σημαίνει ηχηρές διακηρύξεις. Ούτε μπορεί να αποτελεί πατριω
τισμό η ανυποχώρηττη στάση στα μικρά και επουσιώδη και σιωπή ή
απουσία στα μεγάλα και σημαντικά.
Αγάπη προς την πατρίδα, πατριωτισμός σήμερα, σημαίνει προσπάθεια
και θέληση για τη συνολική ενδυνάμωση της χώρας, πατριωτικό καθήκον
είναι να δώσουμε φωνή και κύρος στη χώρα μας στις διεθνείς της σχέσεις
με τις θέσεις και τους χειρισμούς μας. Πατριωτική υποχρέωση είναι γι’
αυτό να δημιουργήσουμε μια οικονομία ανταγωνιστική, να εκσυγχρονίσου
με το κράτος και τις κοινωνικές συμπεριφορές, να προωθήσουμε την
κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική ανάπτυξη.
Να έχουμε πρωτοβουλίες, ιδέες, δημιουργία σε όλα τα επίπεδα. Θα
επικρατήσουμε με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική μας επίδοση.
Πατριωτισμός είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή.
Εμείς, θαρρετά, ξεκινήσαμε ένα πολυμέτωπο αγώνα. Παίρνουμε όλες
τις πρωτοβουλίες για να βγάλουμε την Ελλάδα από την απομόνωση, να
την φέρουμε στο επίκεντρο των εξελίξεων, να την κάνουμε συνδημιουργό
της νέας εποχής, να αντλήσουμε από όλα τα ερείσματά μας σε όλα τα
κέντρα λήης αποφάσεων ωφελήματα που θα της δώσουν κύρος, ισχύ,
προοπτική. Στόχος μας είναι και θα είναι η Ελλάδα που έχει φωνή, η
Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις εξελίξεις, η ισχυρή
Ελλάδα.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ*
δώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια η ανεργία, η φτώχεια και η αβεβαιό
τητα για την επόμενη μέρα, αποτέλεσαν φαινόμενα που απλώθηκαν
σε μεγάλη έκταση σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες.

Ε

Η διόγκωση της ανεργίας, ακόμα και όταν σημειώνονταν θετικοί ρυθμοί
αύξησης της παραγωγής, κάνουν εμφανή την πολυπλοκότητα του προβλή
ματος και το μέγεθος της κοινωνικής και πολιτικής πρόκλησης. Δεν είμα
στε πια αντιμέτωποι μόνο με τυπικές μορφές συγκυριακής ανεργίας, που
θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τις συνηθισμένες επεκτατικές πολι
τικές.
Εχουμε παράλληλα να αντιμετωπίσουμε σε μαζική κλίμακα το πρόβλη
μα της διαρθρωτικής ανεργίας, που προκαλεί η εισαγωγή νέων τεχνολο
γιών και νέων μορφών οργάνωσης της παραγωγής. Βρισκόμαστε αντιμέ
τωποι με μια ξέφρενη πορεία ανταγωνισμού, όπου η μετάβαση σε νέα
πρότυπα παραγωγής δεν επηρεάζει την απασχόληση μόνο στις ανταγωνι
στικά πιο αδύναμες οικονομίες και επιχειρήσεις, αλλά είναι συνυφασμένη
με εγγενή συρρίκνωση της απασχόλησης, ακόμα και στις πιο ισχυρές
οικονομίες που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια αλλαγή.
Ταυτόχρονα τεχνολογικός μετασχηματισμός, αναδιάρθρωση και πα
γκοσμιοποίηση του ανταγωνισμού έχουν οδηγήσει στην αμφισβήτηση κε
ντρικών στοιχείων οργάνωσης της κοινωνίας, που αποτέλεσαν σταθερές
εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ο χρόνος απασχόλησης, η μορφή απασχόλησης, οι σχέσεις εργασίας,
τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ο θεσμός των ελάχιστων αμοιβών
βρίσκονται υπό αμφισβήτηση και αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού
των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε μια εκτεταμένη
κλίμακα.
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Η ένταση του προβλήματος απασχόλησης και ανεργίας
στη χώρα μας
Στην κρίσιμη περίοδο της τελευταίας δεκαπενταετίας, στη μεγαλύτερη
διάρκεια της οποίας το ΠΑΣΟΚ είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της
χώρας, δώσαμε μια μεγάλη μάχη για την προάσπιση της θέσης και των
συμφερόντων των εργαζόμενων. Δώσαμε και δίνουμε μια μάχη για τη
διασφάλιση της ενόητας του οικονομικού και του κοινωνικού στοιχείου
στην άσκηση της πολιτικής μας.
Σήμερα, η ανεργία στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 10% και εξακολουθεί
να είναι χαμηλότερη από το μέσο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ενωση αν και
το προσεγγίζει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στη δεκαετία του 1980.
Δεν είναι όμως τυχαίο, ότι, στην περίοδο 1981-88, το ποσοστό ανερ
γίας στη χώρα, αν και βαθμιαία αυξανόμενο, περιορίστηκε κατά μέσο όρο
στο 72% του ποσοστού ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αντίθετα, μετα
ξύ 1989 και 1993, το μέσο επίπεδο της ανεργίας αυξήθηκε πάνω από 2
ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες,, από 7,5% σε 9,7%, και προσέγγισε
σημαντικά στο μέσο επίπεδο ανεργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι στη διάρκεια των ετών 1989-93, η
απασχόληση στη χώρα αυξήθηκε κατά 50 χιλιάδες και η ανεργία κατά 100
χιλιάδες. Στα δύο χρόνια που αναλάβαμε ως κυβέρνηση, αντιστρέφομε
την εικόνα, δημιουργήσαμε 100 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και συγκρα
τήσαμε την αύξηση της ανεργίας σε 25 χιλιάδες.
Παρόλα αυτά, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η επίτευ
ξη θετικών και αυξανόμενων ρυθμών μεγέθυνσης του ΑΕΠ στην τελευταία
διετία, αύξησε μεν την απασχόληση, αλλά δεν μείωσε την ανεργία. Υπάρ
χουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό:
- Αυξήθηκε το εργατικό δυναμικό.
- Παρατηρήθηκε εκροή αγροτικού δυναμικού προς αναζήτηση αστικής
απασχόλησης.
- Ο εκσυγχρονισμός, που συνδέεται με νέες επενδύσεις, βελτίωσε μεν
την ανταγωνιστικότητα, αλλά οδήγησε σε μείωση των απασχολούμενων
σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Εχουν κορεσθεί οι μηχανισμοί απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, οι
οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την απορρόφηση εργαζό
μενων. Όχι μόνο δεν προβλέπεται εκτεταμένη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στο δημόσιο τομέα, αλλά σε πολλούς οργανισμούς και υπη
ρεσίες είναι εμφανής η ύπαρξη σημαντικού πλεονάζοντος προσωπικού.
Θεωρώ όμως χρήσιμο να τονίσω, ότι στα θέματα απασχόλησης και
ανεργίας, σε αντίθεση με πολλά οικονομικά μεγέθη που είναι δυσμενέστε
ρα για την Ελλάδα, σε σύγκριση με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, οι εξελίξεις κινήθηκαν και εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε

ευνοϊκότερα επίπεδα. Θα αναφέρω ορισμένες χαρακτηριστικές εξελίξεις.
Πρώτον, η προσφορά εργασίας, το εργατικό δυναμικό, αυξήθηκε στη
χώρα μας με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,5% από το 1980 μέχρι το 1995 έναντι
0,6% στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Επιπλέον, η ελληνική οικονομία είναι, τα τελευταία χρόνια, δέκτης
σημαντικού αριθμού νόμιμων ή παράνομων μεταναστών και παλινοστούντων Ελλήνων, στους οποίους, επίσης σε μεγάλο βαθμό, διασφάλισε
εργασία και εισόδημα. Η δυνατότητα αυτή, παρά τις επιπτώσεις που είχε
στην απασχόληση, έπαιξε μια σταθεροποιητική λειτουργία στις διεθνείς
εξελίξεις στα Βαλκάνια, με ευρύτερα θετικά αποτελέσματα για τη θέση
της Ελλάδας στην περιοχή.
Δεύτερον, η αύξηση της απασχόλησης, σημείωσε στη χώρα μας μέσο
ετήσιο ρυθμό σχεδόν 1%, έναντι μόνο 0,2% στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης στην περίοδο 1980-95.
Τρίτον, οι συγκριτικά ικανοποιητικότερες αυτές εξελίξεις πρέπει να
αξιολογηθούν κάτω από το πρίσμα, ότι η μεγέθυνση της παραγωγής στην
Ελλάδα ήταν στην ίδια περίοδο 1,5% μόνο, κατά μέσο όρο ετησίως, έναντι
2,1% στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Τα μηνύματα που μας δίνουν τα απλά αυτά μεγέθη είναι τα εξής:
Το πρώτο μήνυμα είναι ότι η ελληνική οικονομία και η πολιτική που
εφαρμόστηκε σε μια περίοδο που είχαμε στο μεγαλύτερο διάστημα την
ευθύνη διακυβέρνησης, δημιούργησαν συνθήκες που, αφενός, εμπόδισαν
την αύξηση της ανεργίας στην έκταση που αυτό σημειώθηκε στην Ευρω
παϊκή Ενωση και, αφετέρου, οδήγησαν σε υψηλότερους ρυθμούς απασχό
λησης απ’ ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Το δεύτερο μήνυμα είναι, ότι η συγκριτικά μεγαλύτερη αυτή αύξηση
της απασχόλησης επιτεύχθηκε, παρόλο ότι η προσφορά εργασίας στη
χώρα μας αυξανόταν με ρυθμούς υψηλότερους απ’ ό,τι στην Ευρωπαϊκή
Ενωση, δημιουργώντας αυξημένες πιέσεις.
Είναι προφανές ότι, οι συγκρίσεις στις οποίες αναφέρθηκα, δεν έγιναν
για να υποδηλώσουν ότι η κατάσταση είναι ικανοποιητική, ακόμα και αν η
προβληματικότητα αυτή δεν πήρε τόσο αρνητικές διαστάσεις, όσο σε
άλλες χώρες. Ιδιαίτερα μας απασχολούν οι ειδικές μορφές ανεργίας που,
τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, πλήττουν τις πιο αδύναμες κατηγο
ρίες στην αγορά εργασίας, τους νέους, τους πιο ηλικιωμένους, τις γυναί
κες. Το πρόβλημα της ανεργίας δεν είναι απλά πρόβλημα αριθμών. Είναι
η κατ’ εξοχήν περίπτωση που, πίσω από τους αριθμούς, πρέπει να βλέπου
με τους ανθρώπους. Είναι η κατ' εξοχήν περίπτωση που δεν επιτρέπει
κανένα εφησυχασμό.
Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά μας από την αντιπολίτευση, από τη
Ν.Δ., που θεωρεί την ανεργία ως ένα οικονομικό φαινόμενο.
Στη δική μας ανάλυση, δεν θα θεωρήσουμε ποτέ οποιοδήποτε μέγεθος
ανεργίας σαν δήθεν «φυσικό μέγεθος», και θα διαμορφώνουμε κάθε φορά
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τις πολιτικές μας εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, ώστε να περιορίσουμε
την περιθωριοποίηση και την κοινωνικό αποκλεισμό. Αναφέρω ενδεικτικά,
ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ν.Δ., την περίοδο 90-93, το
επίδομα ανεργίας έμεινε στάσιμο με αποτέλεσμα να μειωθεί, λόγω του
πληθωρισμού, σε πραγματικούς όρους κατά 30% περίπου. Εμείς το αυξή
σαμε κατά 30% το 94, 10% το 95, θα το αυξήσουμε όμως δηλώσαμε στις
προγραμματικές δηλώσεις κατά 10% την 1-7-96 και κατά 10% την 1-7-97.
Ετσι το επίδομα ανεργίας την 1-7-97 θα αντιστοιχεί στο 68% του ημερομι
σθίου του ανειδίκευτου εργάτη που είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει
ποτέ διαμορφωθεί στην Ελλάδα.
Στην επόμενη δεκαετία, η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώ
σεις ενός εκτεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Εκτεταμένα τμήματα
του τομέα υπηρεσιών αρχίζουν, μόλις τώρα, να δέχονται την πίεση και τις
επιπτώσεις του ανοίγματος των αγορών. Στη βιομηχανία, εδώ και δύο
δεκαετίες, συνεχίζονται οι προσπάθειες προσαρμογής, οι οποίες ακόμα
δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το κλείσιμο επιχειρήσεων και η μείωση του
προσωπικού είναι φαινόμενα που θα συνεχίζονται για αρκετό διάστημα. Η
εισαγωγή του ανταγωνισμού και στον αγροτικό τομέα ανοίγει ένα νέο
μέτωπο προβλημάτων. Η στενότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ενωσης
με τις τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, με τις άλλες
χώρες της Μεσογείου από την Τουρκία μέχρι το Μαγκρέμπ, θα δημιουρ
γήσουν πιέσεις στην οικονομία μας, απέναντι στις οποίες πρέπει έγκαιρα
να αντιπαρατάξουμε μια πολιτική γρήγορης προσαρμογής και ανάπτυξης,
κινητοποίησης όλων των παραγωγικών δυνάμεων.
Με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα
της απασχόλησης και ανεργίας ως επιμέρους συνιστώσες μιας γενικότε
ρης πολιτικής.
Πρέπει σταθερά να θυμόμαστε, ότι η απασχόληση και η ανεργία στη
χώρα μας, δεν προσδιορίζονται μόνο από τις εθνικές πολιτικές που εφαρ
μόζουμε. Προσδιορίζονται, σε μεγάλο βαθμό, από τις στρατηγικές των
ανταγωνιστών μας, τις τεχνολογικές καινοτομίες, την ανάδειξη νέων αντα
γωνιστών με φθηνό εργατικό δυναμικό και, βέβαια, από το βαθμό ανταπό
κρισης των εθνικών μας κρατικών και επιχειρηματικών στρατηγικών στις
απαιτήσεις των καιρών.

Στόχοι της πολίτικης μας ενάντια στην ανεργία
Η αδύναμη ανταγωνιστική βάση της οικονομίας μας είναι θεμελιακό
στοιχεία για να κατανοήσουμε την κατάστασή μας, τις στρατηγικές μας.
Στην παγκόσμια οικονομία έχουν διαμορφωθεί νέοι πόλοι έλξης επενδυτι
κών ευκαιριών, Αν δεν πετύχουε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις τέ
τοιες ώστε να αποσπάσουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τις διεθνείς
επενδύσεις, η αναπτυξιακή διαδιακσία θα προσδιορίζεται κατ’ ανάγκην
από τις πολύ πιο περιορισμένες δυνατότητες της εθνικής μας οικονομίας.

Πρέπει, με κάθε τρόπο, με όλες μας τις δυνάμεις, να ριχτούμε στη μάχη
της παραγωγής και της παραγωγικότητας. Είναι ο μόνος τρόπος να απο
φύγουμε την υποβάθμιση της θέσης μας στο διεθνές σκηνικό. Αλλιώς, οι
εργαζόμενοι, κατά κύριο λόγο, και η οικονομία συνολικότερα, θα υφίστανται το βάρος της προσαρμογής μέσα από αρνητικές εξελίξεις στα πραγ
ματικά εισοδήματα και στο επίπεδο της απασχόλησης.
Πιστεύουμε ότι μια αποτελεσματική πολιτική πρέπει να στοχεύει στους
τέσσερις ακόλουθους στόχους:
Πρώτον, να εμπλουτίζει το παραγωγικό δυναμικό της χώρας σε όλο
του το φάσμα, δηλαδή, εργαζόμενους και επιχειρήσεις, μετά στοιχεία της
τεχνολογίας, των νέων γνώσεων και ειδικοτήτων, που αναδεικνύονται σε
καθοριστικούς παράγοντες της ανταγωνιστικής ικανότητάς μας.
Δεύτερος στόχος μας είναι η αναδιάρθρωση της παραγωγής. Τα
τελευταία δεκαπέντε χρονιά έχει συντελεστεί βαθμιαία μια σοβαρή διαρ
θρωτική αλλαγή σε σημαντικούς χώρους της παραγωγής.
Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού τομέα πρέπει να συνεχισθεί γιατί,
αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες προϋποθέσεις, ώστε να δημιουργηθούν
συνθήκες απορρόφησης της ανεργίας και να αποτραπεί το ενδεχόμενο
περαιτέρω επέκτασής της. Χωρίς αναδιάρθρωση στις ανταγωνιστικά αδύ
ναμες επιχειρήσεις, κινδυνεύουν να χαθούν όχι μερικές, αλλά όλες οι
θέσεις εργασίας σε αυτές. Το θετικό μακροχρόνια αποτέλεσμα της ανα
διάρθρωσης είναι η διαφύλαξη χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Τρίτος στόχος της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση της κινητικότητας
εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο, στην οποία σε παγκόσμια
κλίμακα συντελούνται συνεχώς εκτεταμένες ανακατατάξεις στα παραγω
γικά συστήματα, είναι αναγκαίο τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι επιχειρή
σεις, να μπορούν να μετακινούνται με ευελιξία μεταξύ διαφορετικών πε
δίων παραγωγής, τρόπων εργασίας και γεωγραφικών χώρων απασχόλη
σης. Η εμμονή σε μορφές οργάνωσης της απασχόλησης που λειτουργούν
αποτρεπτικά στις αναγκαίες αλλαγές, θα δημιουργεί υστερήσεις σε όρους
παραγωγής, ανάπτυξης και απασχόλησης.
Τέταρτος βασικός μας στόχος είναι η προώθηση των επενδύσεων σε
υλικό και άυλο κεφάλαιο και υποδομές. Η επιτάχυνση στην υλοποίηση των
έργων και δράσεων του ΚΠΣ, σε συνδυασμό με την υποκίνηση ιδιωτικών
επενδύσεων, θα δημιουργήσουν όχι μόνο άμεσα νέες θέσεις εργασίας,
στην εκτέλεση των έργων, αλλά και μακροχρόνια σταθερότητα σε δεκάδες
χιλιάδες εργαζόμενους.
Οι στόχοι αυτοί, διαρθρωτικού χαρακτήρα, συμπληρώνονται από την
πολιτική σταθεροποίησης και δημοσιονομικής εξυγίανσης, που έχει ξεκι
νήσει από το 1993. Η πολιτική αυτή δεν ακολουθείται για να εξυπηρετήσει
κάποια αφηρημένα που συμφωνήθηκαν στο Μάαστριχτ. Είναι επιβλεβλημένη γιατί ο πληθωρισμός, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το δημόσιο
χρέος και τα εξωτερικά ελλείμματα είχαν πάρει τόσο επικίνδυνες διαστά
σεις, ώστε να ακυρώνουν κάθε όραμα ανάπτυξης και βελτίωσης της θέσης
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των εργαζομένων. Το βαρύ τίμημα αυτών των ανισορροπιών εκφράστηκε
στα υψηλά πραγματικά επιτόκια, που οι οικονομικά αδύναμοι πλήρωναν
και πληρώνουν στους πιο ισχυρούς, μέσα και έξω από τη χώρα, με αποτέ
λεσμα να συντηρείται ένας φαύλος κύκλος περιθωριοποίησης και αποανάπτυξης. Τον κύκλο αυτό, ως ένα βαθμό, τον αναστρέψαμε και θα συνεχίσουμε μέχρι να πετύχουμε τους βασικούς μας στόχους.

Η διαμόρφωση μιας πολύπλευρης και δυναμικής απάντησης
κατά της ανεργίας

α) Μέτρα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης
Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
ανεργίας, εφαρμόζει μια πολιτική πολυδιάστατη. Κύρια προσπάθειά μας
είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.
Με πρωταρχικό στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, υλοποιούμε ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα προώθησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Το
1995-96, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης των ιδιωτικών επενδύσεων θα φτάσει
το 6,3% και των δημόσιων επενδύσεων το 14,6% και θα ξεπεράσουμε, έτσι,
την προηγούμενη επενδυτική στασιμότητα.
Η αναμόρφωση των κινήτρων που συντελέστηκε το 1994 σε συνδυα
σμό με τα νέα κίνητρα για τα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων και
τη στήριξη των εξαγωγών, έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα, σε μια θεαματική
αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας με θετικές επιπτώσεις στην
απασχόληση.
Για να μεταφραστεί επίσης η αναπτυξιακή δυναμική στη μέγιστη δυνα
τή αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης, συνοδεύεται από πολιτικές
που διευκολύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας και από μέτρα προώθησης της απασχόλησης στα
μεγάλα επενδυτικά έργα. Ειδικότερα επιδιώκουμε:
Πρώτον, την αύξηση του αριθμού νέων θέσεων εργασίας, ως κριτηρίου
οπήν επιλογή και εκτέλεση των έργων ΚΠΣ καθώς και στα διάφορα προ
γράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων.
Δεύτερον επιδιώκουμε, αύξηση του ανταγωνισμού σε όλούς τους
κλάδους της ελληνικής οικονομίας και μείωση των εμποδίων εισόδου νέων
επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλές προοπτικές απασχόλησης. Προς την
κατεύθυνση αυτή, θα επιταχυνθεί η αποκρατικοποίηση και θα επανεξετα
στεί η μονοπωλιακή και ολιγοπωλιακή δομή κλάδων και υπηρεσιών, ώστε
να μειωθεί ο κλειστός συντεχνιακός χαρακτήρας πολλών κλάδων και
επαγγελμάτων.
Τρίτον επιδιώκουμε, επιτάχυνση των έργων υποδομής, καθώς και των
επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα στην πληροφορική και τις
επικοινωνίες. Στόχος μας είναι, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και άνεργοι να
μπορέσουν να προσαρμοστούν έγκαιρα στο νέο περιβάλλον και να εκμε-

ταλλευτούν τις ευκαιρίες παραγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Τέταρτον, θα στηρίξουμε τον εξαγωγικό προσανατολισμό, τις διεθνείς
συνεργασίες και την τεχνολογική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Η
παλαιότερη τακτική της μόνιμης επιδότησης των επιχειρήσεων που είχαν
προβλήματα, τα οποία ποτέ δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν, δίνει τη θέση
της σε μια πολιτική ενίσχυσης της αναδιάρθρωσης. Μόνο έτσι θα μπορέσει
η ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει τη νέα δυναμική της παγκοσμιοποίη
σης, αντί να υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες των επτιυχιών των άλλων.
Πέμπτον, θέλουμε να ενισχύσουμε τον προσανατολισμό του τραπεζι
κού συστήματος προς την υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας
νέων δυναμικών επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε σε επιχειρήσεις που
συνδέονται με τη γεωργική παραγωγή και με τοπικά πλεονεκτήματα, έτσι
ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που θα απορρο
φήσει βαθμιαία το πλεονάζον αγροτικό δυναμικό.

β) Η προώθηση μιας νέας διαρθρωτικής πολιτικής απασχόλησης
Με βάση τις διαπιστώσεις και τις προοπτικές που αφορούν το πρόβλη
μα της ανεργίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
την κατάθεση ειδικού νομοσχεδίου, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό
κενό στην ως τώρα ασκούμενη εθνική πολιτική απασχόλησης, προτείνοντας μέτρα που εντάσσονται σε μια διαρθρωτική λογική για την καταπο
λέμηση της ανεργίας και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας.
Σε συνδυασμό και με άλλες προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο
νισμό του ΟΑΕΔ και μέτρα σχετικά με την αγορά εργασίας, το νομοσχέδιο
αυτό αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα της κυβερνητικής πολιτικής για
την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα του συστήματος κατάρ
τισης και επανένταξης.
Προς την ίδια κατεύθυνση, θα εξετάσουμε και σειρά άλλων μέτρων που
θα αφορούν το περιεχόμενο, την δομή και τις προοπτικές της κατάρτισης.
Αλλά όχι μόνο της κατάρτισης. Θέλω να τονίσω εδώ αυτό που τόνισα με
αφορμή τη συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Σ/Ν είναι τμήμα μιας
δέσμης μέτρων που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην απασχό
ληση. Δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η τελευταία πρωτοβουλία της κυβέρνη
σης. Θα υπάρξουν και άλλες.
Η εισαγωγή της κάρτας απασχόλησης και οι πρόθετες ευχέρειες που
εξασφαλίζει σε άνεργους για την επανένταξή τους στην παραγωγή, η
σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς ερ
γασίας, η ενεργοποίηση περισσότερων φορέων σε προγράμματα επαγ
γελματικής κατάρτισης, το μέτρο προώθησης της απασχόλησης σε ιδιω
τικές επιχειρήσεις, η σύνδεση της απασχόλησης με τα μεγάλα έργα, η
χρηματική ενίσχυση των εργαζόμενων σε περιπτώσεις κινητικότητάς τους
και άλλα μέτρα, αποτελούν μια κατ’ αρχήν παρέμβαση της κυβέρνησης, η
οποία θα συμπληρωθεί και με πρόσθετες δράσεις. Την πολιτική αυτή θα
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τη συνδυάζουμε με τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ειδικά
ευνοϊκότερες προβλέψεις γι’ αυτές.
Προς τις ίδιες κατευθύνσεις, τα αρμόδια υπουργεία θα εξετάσουν και
σειρά άλλων μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συσσώρρευσης νέου ανθρώπινου δυναμικού σε ξεπερασμένες ειδικεύσεις, χωρίς
σοβαρή προοπτική απασχόλησης. Στόχος μας είναι να εφοδιαστούν οι ήδη
απασχολούμενοι με τις αναγκαίες γνώσεις για να ανταπεξέλθουν στις νέες
εργασιακές απαιτήσεις.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η κυβερνητική πολιτική θα επιδιώξει τρεις
ειδικές παρεμβάσεις:
Πρώτον, τη γενικευμένη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφορι
κής σε όλα τα στάδια και σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της
επαγγελματικής κατάρτισης. Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, πρέπει
πλέον να γίνεται με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες μεθό
δους μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε
να δώσουμε τη δυνατότητα στους αυριανούς πολίτες να εξοικειωθούν με
τη νέα τεχνολογία και να μην αποτελέσουν μια νέα κατηγορία τεχνολογι
κού αναλφαβητισμού.
Για το ζήτημα αυτό τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας θα εντείνουν
τις προσπάθειές τους, γιατί ήδη η χώρα μας καθυστερεί σημαντικά σε
σύγκριση με άλλες χώρες.
Δεύτερον, διαρκή επανεξέταση των προοπτικών απασχόλησης που
έχουν οι ειδικεύσεις των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και διαφόρων επαγγελματικών
σχολών. Αντί να προσπαθούμε πάντα εκ των υστέρων να διορθώνουμε την
ανεπαρκή εκπαίδευση ή τον λανθασμένο προσανατολισμό πολλών Τμημά
των και Σχολών, πρέπει να μάθουμε να αξιολογούμε τις προοπτικές τους
και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως. Είναι αδήρητη ανάγκη το Εθνικό Συμβού
λιο Παιδείας, κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελμα
τικές ενώσεις να αρχίσουν ένα συστηματικό διάλογο για τον επαναπροσανατολισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε σύγχρονες ειδικεύσεις
και σε σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης.
Τρίτον, συστηματική κατάρτιση των ήδη εργαζόμενων, κάθε κατηγο
ρίας, έτσι ώστε να προσαρμόζονται έγκαιρα στις νέες συνθήκες, πριν
αναγκαστούν να δοκιμάσουν την οδυνηρή εμπειρία της μακροχρόνιας
ανεργίας. Να προσπαθήσουμε να προλαμβάνουμε την ανεργία, αντί να
προσπαθούμε να την περιορίσουμε εκ των υστέρων. Η απασχόληση του
μέλλοντος δεν θα βασίζεται στη σιγουριά της μονιμότητας και του ισόβιου
διορισμού, αλλά στη διαρκή καλλιέργεια της δυνατότητας προσαρμογής
στης εξελισσόμενες απαιτήσεις. Χρειάζεται να αντικαταστήσουμε τη νοο
τροπία της επανάπαυσης, με σύγχρονους συνδυασμούς εργασίας και
εκπαίδευσης για όλους τους εργαζόμενους και για όλες τις ηλικίες. Για το
σκοπό αυτό και οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη σημασία
στην «εκπαίδευση γνώσεων». Η κυβέρνηση θα υπστηρίξει αυτές τις πρω
τοβουλίες.

Η ΓΣΕΕ δημοσίευσε χτες μία ανακοίνωση με αφορμή το Σ/Ν για τα
Μέτρα Πολιτικής για την Απασχόληση. Χαιρετίζω αυτή την ανακοίνωση
γιατί δίνει μια σωστή εικόνα της πολυπλοκότητας του προβλήματος και
των περισσοτέρων δράσεων που απαιτούνται. Τα περισσότερα από τα
ζητήματα που θέτει η ΓΣΕΕ έχουν ήδη αντιμετωπιστεί ή βρίσκονται σε
φάση αντιμετώπισης. Αλλωστε βρισκόμαστε σε συνεχή συννενόηση τόσο
με τη ΓΣΕΕ, όσο και με εργοδοτικούς φορείς για τη μελέτη προτάσεων και
ιδεών και την καλύτερη εφαρμογή τους.
Σε πολλά από τα θέματα που τέθηκαν, όπως για παράδειγμα της
ανάπτυξης, των κονδυλίων του Β' ΚΠΣ, της επαρκούς προστασίας των
ανέργων, των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, απάντησα και θ’ απαντή
σω σε άλλα σημεία της ομιλίας μου. Σε δύο σημεία θέλω μόνο να σταθώ
εδώ.
Πρώτα το θέμα των πόρων:
Η κυβέρνηση θα διαθέσει για τους ανθρώπινους πόρους ποσά 1,4 τρις
δρχ. ή 17% του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Σ’ αυτά πρέπει να προστε
θούν και πάνω από 10 ειδικά προγράμματα για πιο εξειδικευμένες δράσεις.
Οι επενδύσεις αυτές σε ανθρώπινο κεφάλαιο, εκφράζουν μια τεράστια και
πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα προσπάθεια, μέσα από την οποία
προσδοκούμε πολλαπλές επιδιώξεις υπέρ της εργασίας και της απασχό
λησης.
Το πρόβλημα σήμερα είναι η ορθολογική διαχείριση των πόρων αυτών,
η αποτροπή της κατασπατάλησής τους, κατά το πρότυπο της Νέας Δημορκατίας, μέχρι το 1993. Οι διαθέσιμοι πόροι είναι σημαντικοί, και η
αποτελεσματική αξιοποίησή τους αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότη
τας. Σ’ αυτή την προσπάθεια πρέει να συγκεντρωθούμε. Πρέπει, πριν απ’
όλα, να αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε.
Στη στρατηγική αυτή, η κυβέρνηση είναι ανοικτή σε προτάσεις των
φορέων Τ.Α. και άλλων φορέων για προγράμματα κατάρτισης, καταπολέ
μησης του κοινωνικού αποκλεισμού κλπ. Πρέπει όλοι να δραστηριοποιη
θούν, να αναλάβουν ενέργειες, αλλά ενέργειες που θα επιτυγχάνουν το
στόχο τους.
Οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι
τόσοι, ώστε δεν είναι ανάγκη για την κυβέρνηση να προσφύγει σε πρόσθε
τες κοινωνικές επιβαρύνσεις, που θα είχαν άλλωστε τούτη τη στιγμή
αρνητικές επιπτώσεις.
Οσον αφορά το χρόνο εργασίας:
Το θέμα της Μείωσης του Χρόνου Εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών
είναι πρόωρο. Πρέπει να εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια για να μην οδη
γήσει στα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία οι όροι ανταγωνισμού μπορούν να μεταβάλονται όταν
και οι ανταγωνίστριες χώρες μεταβάλουν τους όρους ανταγωνισμού τους.
Απαιτούνται λοιπόν συμφωνίες, συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων
πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Το πρόβλημα
σήμερα είναι η
ορθολογική
διαχείριση των
πόρων αυτών, η
αποτροπή της
κατασπατάλησής
τους, κατά το
πρότυπο της
Νέας
Δημορκατίας,
μέχρι το 1993.
Οι διαθέσιμοι
πόροι είναι
σημαντικοί, και η
αποτελεσματική
αξιοποίησή τους
αποτελεί στόχο
πρώτης
προτεραιότητας.

Η κυβέρνησή μας
θεωρεί ότι η
ανεργία έχει
σοβαρές
διαβρωτικές
επιπτώσεις για
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και ιδιαίτερα τους
νέους και τις πιο
αδύναμες
κοινωνικές
κατηγορίες. Για
το λόγο αυτό, δεν
αφήσαμε την
αγορά να
ρυθμίσει
ελεύθερα και
αδιάκριτα το
βιοτικό επίπεδο
όσων επλήγησαν
από την
αναδιάρθρωση
και τον
ανταγωνισμό.

Συνήθως η μείωση του χρόνου εργασίας με διατήρηση αμοιβών, αυξά
νει το κόστος εργασίας και αυτό οδηγεί σε μείωση της απασχόλησης,
εκτός αν συνοδεύεται από μια αισθητή αύξηση της παραγωγικότητας.
Ενας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι να μειωθεί μεν ο χρόνος
εργασίας, όχι σε εβδομαδιαία, αλλά σε ετήσια βάση και ο εξοικονομούμε
νος χρόνος να αφιερωθεί σε σύγχρονη κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα
με τις ανάγκες της επιχείρισης.
Ετσι και η παραγωγικότητα των εργαζόμενων θα αυξηθεί, αλλά και θα
δημιουργηθεί μια περίοδος που δικαιολογεί νέες προσλήψεις.
Αυτή είναι μια κατεύθυνση την οποία μπορούν να εξετάσουν πιλοτικά
εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

γ) Η βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας
Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και το κατάλληλο εργατικό δυναμικό,
υπάρχουν και οι ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά δεν αξιοποιούνται, είτε
επειδή οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένους περιορισμούς ή αυξη
μένο κόστος στην πρόσληψη του προσωπικού, είτε επειδή οι άνεργοι δεν
έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση, είτε επειδή μπορεί να έχουν περισ
σότερα κίνητρα να παραμείνουν στο σύστημα ανεργίας, παρά να δεχτούν
μια θέση εργασίας.
Η βελτίωση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας γίνεται με την υλοποίη
ση σειράς επιμέρους ρυθμίσεων που προωθούμε, οι οποίες άμεσα ή
έμμεσα επηρεάζουν θετικά την απασχόληση.
Η χαρτογράφηση του εργατικού δυναμικού και των θέσεων απασχόλη
σης, ο οργανωτικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ, οι προ
γραμματικές συμβάσεις με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπι
στήμια και ΤΕΙ, οργανώσεις των εργαζομένων, των εργοδοτών και τα
επιμελητήρια, με στόχο τη λειτουργία Γραφείων Προώθησης της Απασχό
λησης, αποτελούν μερικά από τα κυβερνητικά μέτρα προς την κατεύθυνση
αυτή.

δ) Η κοινωνική συμμετοχή στις επιπτώσεις της ανεργίας
Η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι η ανεργία έχει σοβαρές διαβρωτικές
επιπτώσεις για όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους και τις πιο
αδύναμες κοινωνικές κατηγορίες. Για το λόγο αυτό, δεν αφήσαμε την
αγορά να ρυθμίσει ελεύθερα και αδιάκριτα το βιοτικό επίπεδο όσων
επλήγησαν από την αναδιάρθρωση και τον ανταγωνισμό. Στεκόμαστε
δίπλα στους εργαζόμενους, στο μέτρο που τα όρια αντοχής της οικονο
μίας το επιτρέπουν και εξετάζουμε τις δυνατότητες ρυθμίσεων, που κά
νουν την κοινωνία συμμέτοχη στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτουν
έντονες κοινωνικές ανισορροπίες.
Στην πολιτική μας αυτή, κινηθήκαμε στις εξής κατευθύνσεις:

Πρώτον, σε μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων η βιωσιμότητα απειλείται
άμεσα και ανήκουν σε κλάδους με δεδομένη προβληματικότα σε πολλές
χώρες, όπως τα ναυπηγεία, θεσπίσαμε ρυθμίσεις που διασφαλίζουν οφέλη
στους εργαζόμενους που αποχωρούν, ώστε να περισωθεί η λειτουργία της
επιχείρησης, αλλά και αυτοί να έχουν ευκαιρές επανένταξης σε άλλες
απασχολήσεις.
Δεύτερον, στις ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε, είτε του ΟΤΕ
πρόσφατα, είτε προβληματικών μονάδων, όπως τα Ναυπηγεία Σύρου, η
Κασάνδρα, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, η Ολυμπιακή Αερο
πορία και άλλες περιπτώσεις, θεσπίσαμε ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη
το μέλλον των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αυτές.
Τρίτον, για τις περιοχές σε κρίση, τις φθίνουσες περιοχές και τους
θύλακες ανεργίας, αναπτύξαμε ειδικές παρεμβάσεις, τόσο στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, όσο και των Προγραμ
μάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Καταπολέμησης του Αποκλεισμού από
την αγορά εργασίας, στα περιφερειακά προγράμματα, καθώς και με την
αύξηση των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου.
Τέταρτον, αυξήσαμε τα επιδόματα ανεργίας, πετύχαμε την κοινοτική
επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης, προχωρήσαμε σε ριζική διαφορο
ποίηση των προγραμμάτων Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
προωθήσαμε την αξιοποίηση πιλοτικών δράσεων στα πλαίσια των προ
γραμμάτων Employment, Adupt και Leonardo. Διευρύναμε τα προγράμμα
τα για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή
των γυναικών. Το 1994-96. επιχορηγήθηκαν γύρω στα 16.000 άτομα στην
κατεύθυνση αυτή.
Ωστόσο, θέλω να επισημάνω, ότι το σύστημα προστασία των ανέργων
δεν πρέπει να συντελεί στην τάση παραμονής στην ανεργία. Πρέπει να
μετατραπεί σε ένα Σύστημα Επανένταξης στην απασχόληση. Προς την
κατεύθυνση αυτή κατατείνουν τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο νόμου
που προωθείται για την απασχόληση.
Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σήμερα τον ισχυρό ανταγωνισμό
χωρών και πληθυσμών που διεκδικούν με σκληρούς αγώνες και θυσίες μια
βελτίωση του μεριδίου τους στην παγκόσμια παραγωγή πλούτου και αγα
θών. Στην πίεση αυτή δεν θα αντεπεξέλθουμε με εφυσυχασμό ή με την
εμμονή σε δόγματα και ιδεολογικές ακαμψίες.
Πρέπει να πολεμήσουμε με τα κατάλληλα για κάθε συγκεκριμένη περί
πτωση εργαλεία. Πρέπει να μπορούμε να εγκαταλείψουμε τρόπους σκέ
ψης, αλλά και να προχωράμε σε νέες στρατηγικές, όταν τα δεδομένα
αλλάζουν. Γνώμονας της κυβερνητικής πολιτικής στην πορεία αυτή είναι
τα συμφέροντα των εργαζόμενων, η προοπτική της ανάπτυξης. Τα συμφέ
ροντα αυτά είναι εθνικά συμφέροντα.
Ο αγώνας αυτός έχει διλήμματα, έχει κόστος, έχει αβεβαιότητες. Ομως
είναι μονόδρομος. Για μας, η έννοια της ανάπτυξης είναι συνυφασμένη με
την έννοια της απασχόλησης, τη συρρίκνωση της ανεργίας σε χαμηλά
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Πρέπει να
είμαστε ανοικτοί
και ευέλικτοι σε
λύσεις που να
ανταποκρίνονται
στη δική μας
πραγματικότητα,
στις δικές μας
ανάγκες και
προτεραιότητες.
Λύσεις όμως, που
ταυτόχρονα θα
προωθούν την
αναπτυξιακή
διαδικασία της
χώρας.

επίπεδα και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων. Πολιτική
μας δεν είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας με τη μείωση των
μισθών και τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας «φτωχών εργαζόμενων»
που θα αντικαταστήσουν τους σημερινούς άνεργους.
Ο αγώνας ενάντια στην ανεργία είναι σκληρός, όπως δείχνει και η
εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
πιέσεις για την αναμόρφωση εργασιακών σχέσεων και κοινωνικών ισορρο
πιών που αποτέλεσαν την ιδιαιτερότητα των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι
σε άλλες χώρες με διαφορετικές κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις.
Η επιτυχία, όμως, δεν θα επιτευχθεί με την αρτηριοσκληρωτική εμονή
σε σχήματα που εξυπηρέτησαν τις απαιτήσεις ανάπτυξης προγενέστερων
δεκαετιών. Ούτε με την άκριτη αποδοχή νεοφιλελεύθερων λύσεων. Σε μια
φάση, όπου έτοιμες λύσεις δεν υπάρχουν και στην οποία αναζητούνται νέα
σχήματα οργάνωσης της παραγωγής και της απασχόλησης, πρέπει να
είμαστε ανοικτοί και ευέλικτοι σε λύσεις που να ανταποκρίνονται στη δική
μας πραγματικότητα, στις δικές μας ανάγκες και προτεραιότητες. Λύσεις
όμως, που ταυτόχρονα θα προωθούν την αναπτυξιακή διαδικασία της
χώρας, θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και θα επιτρέπουν στην
Ελλάδα να συμμετάσχει στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στην Ευρω
παϊκή Ενωση.
Το κοινωνικό κράτος που επιδιώκουμε, είναι αποφασιστικό εργαλείο
συστράτευσης όλων, στην αναπτυξιακή διαδικασία και στις προκλήσεις
του αιώνα που ανατέλλει. Η Ελλάδα που θέλουμε, προσδοκούμε και
οραματιζόμαστε, απαιτεί να αντιστρατευθούμε παραδοσιακές λογικές, να
αναζητήσουμε το νέο, να δημιουργήσουμε την ισχυρή κοινωνία. Προς
αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε.
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