
Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτική 

περίοδο για την Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Μια περίοδο 

δύσκολη αλλά κυρίως δημιουργική. Για ένα πράγμα 

πρέπει να ‘μαστέ σίγουροι -και το ΠΑΣΟΚ το γνωρίζει 

αυτό από την ίδρυσή του ως σήμερα- ότι κύριος στόχος 

μας είναι η άσκηση πολιτικής, η πραγματοποίηση του 

προγράμματος μας, η αποτελεσματικότητα των 

αποφάσεων και των ενεργειών μας. Εκεί θα κριθούμε. Η 

ελληνική κοινωνία θέλει καθαρά λόγια και συνέπεια στις 

πράξεις. Όλα τ’ άλλα, θολώνουν το τοπίο, προκαλούν 

σύγχυση, τρέφουν την ανασφάλεια ανήκουν στο χώρο της 

μικροπολιτικής. Εκεί με την τακτική της θα ‘θελε να μας 

οδηγήσει η Ν.Δ. γιατί αυτοί δεν έχουν στόχο, δεν έχουν 

πρόγραμμα, δεν έχουν φερέγγυα πολιτική πρόταση. 

Αναλώνονται στην παραπολιτική, στην αρνητική κριτική 

επί παντός επισθητού στην περιπτωσιολογία. Δεν έχουν 

καταλάβει ακόμα την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στη 

χώρα μας τις αλλαγές που έχουν επέλθει, την 

αναβαθμισμένη θέση της, τις σημερινές προοπτικές της.

Αυτές τις προοπτικές εμείς υπηρετούμε, κοιτάζουμε 

μπροστά, και στο τέλος αυτής της τετραετίας, να είστε 
σίγουροι, η Ελλάδα και η κοινωνία μας, θα βρίσκεται



ακόμα πιο κοντά στη κορυφή των προηγμένων χωρών της 

Ευρώπης και του κόσμου.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης 

υπάρχουν συμπυκνωμένοι οι στόχοι και οι πολιτικές της 

τετραετίας και αναδεικνύονται με συνέπεια οι 

προεκλογικές μας δεσμεύσεις.

Στη ΔΕΘ πρόσφατα, παρουσίασα πιο συγκεκριμένα το 

όραμα, τις δυνατότητες, τις ελπίδες και τους στόχους της 

δεκαετίας για τη χώρα μας. Μετά την επιτυχία μας, την 

ένταξή της Ελλάδας στην ΟΝΕ, πολλοί διερωτώνται. Από 

δω και πέρα τί; Έχουμε δώσει απάντηση. Αυτή την 

απάντηση θα πρέπει να την κάνουμε κτήμα του λαού. Η 

πολιτική έχει μια συνέχεια, τα γεγονότα, οι πράξεις οι 

αποφάσεις μας αλληλοσυνδέονται μέσα σε μια πορεία 

μεταρρυθμίσεων, εκσυγχρονισμού, ανόδου του κύρους 

της χώρας, ισχυρής οικονομίας και ευημερίας του λαού 

μας.

Θέλουμε να προωθήσουμε την πραγματική σύγκλιση σ’ 

όλους τους τομείς, να ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο, να 
βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής, ν’ αυξήσουμε την



ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, να ενισχύσουμε 

την κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και συνοχή. Να 

είναι η Ελλάδα πιο ανεπτυγμένη χώρα, πιο δημιουργική, 

με ασφάλεια και σιγουριά για το αύριο, με περισσότερες 

δυνατότητες και ευκαιρίες για τους πολίτες της.

Δεν μας λείπουν ούτε οι στόχοι, ούτε οι πολιτικές. Δεν μας 

λείπει η βούληση και η αποφασιστικότητα.

Λείπει όμως πολλές φορές, η συνείδηση της συνθετικής 

αντιμετώπισης.

Στεκόμαστε σε επιμέρους πτυχές της πολιτικής με 

ερωτήματα και αμφιβολίες, ξεχνώντας τη γενικότερη 

συνάρτηση. Τίποτα στην πολιτική δεν υπάρχει μόνο του, 

αποσπασμένο από το σύνολο, γιατί τότε δεν λειτουργεί, 

δεν αποδίδει. Η πολιτική είναι ένα ψηφιδωτό με επιμέρους 

κομμάτια, που αποτελούν ένα ενιαίο έργο.

Τα εργασιακά, τα θέματα υγείας, η παιδεία, το 

ασφαλιστικό, τα θέματα έργων και χωροταξίας, οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι τμήματα μιας 

συνολικής πολιτικής. Αν δεν δώσουμε σημασία σ’ όλα εξ’ 

ίσου, αλλά και στον κρίκο που τα δένει -την πραγματική 

σύγκλιση- τότε θα καθυστερούμε, σε μια εποχή που 

χρειαζόμαστε γρηγορότερους ρυθμούς. Τότε δεν θα



έχουμε πειστικότητα και δεν θα συστρατεύουμε τους 

πολίτες μαζί μας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια εφησυχασμού και 

ικανοποίησης. Κι όμως το φαινόμενο αυτό παρατηρείται 

στο κίνημά μας. Κερδίσαμε τις εκλογές, η χώρα 

συμμετέχει στην ΟΝΕ, η πορεία της οικονομίας είναι καλή. 

Όλα αυτά επιτρέπουν να αναπτύσσεται μια νοοτροπία ότι 

τα πράγματα μπορούν να τρέξουν μόνα τους, και ο 

καθένας να περιορίζεται στα δικά του, στις προσωπικές 

του πολιτικές ανέλιξης ή σε διάφορα αιτήματα 

υποκειμενικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει αρνητικότερη 

νοοτροπία και στάση απ’ αυτήν. Η πολιτική των αλλαγών 

-που είναι σημαία μας, σημαία του ΠΑΣΟΚ- χρειάζεται 

συλλογική προσπάθεια και στήριξη. Η στάση 

εφησυχασμού δημιουργεί τα περιθώρια για ένα κλίμα 

αστάθειας, αβεβαιότητας για την πρόοδο της πολιτικής. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι συνώνυμο της πολιτικής πράξης, της 

συνεχούς και ανανεωμένης παρουσίας και δράσης. Το 

ΠΑΣΟΚ ζει και αναπνέει δημιουργικά μέσα στην κοινωνία, 

με την κοινωνία. Είναι πάντα παρόν και θετικό στην 

εξέλιξη, με πίστη και μαχητικότητα για τις πολιτικές που 

πρεσβεύει.



Αυτή είναι η δεύτερη συνεδρίαση της Κ.Ε. μετά τις 

εκλογές. Για πολλά θέματα του προγράμματος μας έχουν 

ήδη πραγματοποιηθεί συνεδριάσεις κυβερνητικών 

οργάνων, έχουν γίνει επιμέρους συσκέψεις στο κόμμα, 

έχει εκπονηθεί το σχέδιο δράσης.

Στο μήνα αυτόν, το Οκτώβρη, κεντρικά σημεία της 

πολιτικής μας άμεσα συναρτημένα και με τη δουλειά του 

Κινήματος είναι:

• Η απασχόληση -  η καταπολέμηση της ανεργίας.

• Η μεταρρύθμιση για την αποφασιστική βελτίωση των 

υπηρεσιών υγείας.

• Η συνέχιση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην 

παιδεία.

• Η ολοκλήρωση ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ώστε να 

εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του συστήματος σε 

βάθος χρόνου.

• Η συνέχιση της πολιτικής μας για οικονομική 

σταθερότητα και ανάπτυξη, που σημαίνει συνεχείς 

προσπάθειες στον τομέα πληθωρισμού και ελλείμματος 

(κάτω μάλιστα από τις νέες συνθήκες της πετρελαϊκής 

κρίσης).

• Άλλη δράση είναι, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή 

του 3ου ΚΠΣ που θα έχει συνέχεια.



• Και βεβαίως η συνεχής και προσεκτική προσπάθεια για 

κατοχύρωση κλίματος ειρήνης, καλής γειτονίας και 

συνεργασίας στην περιοχή. Οι ελληνοτουρκικές 

σχέσεις. Τα Βαλκάνια.

• Παράλληλα όπως γνωρίζετε συνεχίζονται στη Βουλή οι 

εργασίες της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του 

Συντάγματος και τέλος, και σημαντικότατο η 

προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως βλέπετε, δεν είναι λίγα.

Χρειάζεται μεθοδικότητα, επαγρύπνηση, συνεχή και 

ουσιαστική δουλειά απ’ όλους μας. Ο ρόλος του 

κινήματος στην άσκηση της πολιτικής μας είναι 

θεμελιώδης. Σχεδιάζονται, θεματικές διασκέψεις στο 

κέντρο και στην περιφέρεια. Επισκέψεις κλιμακίων- 

στελεχών στην επαρχία για την προώθηση της πολιτικής 

μας. Ξεκινούν επίσης οργανωτικές συσκέψεις για τα 

περιφερειακά συνέδρια. Κεντρικό πυρήνα της 

προσπάθειάς μας αποτελεί, ο Διάλογος με την κοινωνία 

για όλα τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. 

Προτάσσουμε την απασχόληση. Όλοι γνωρίζουμε πως 

είναι το πρώτο θέμα και έχουμε δεσμευθεί να το 

αντιμετωπίσουμε.



Οι θεματικές συνδιασκέψεις είναι αναγκαίες, αλλά όχι 

αρκετές. Οφείλουμε να έχουμε επιθετική παρουσία υπέρ 

των απόψεων και της πολιτικής μας όπου είναι δυνατόν. 

Στα MME, ευρύτερες συζητήσεις κ.λ.π. Όλα αυτά 

σημαίνουν Κινητοποίηση βουλευτών, μελών Κ.Ε., 

στελεχών και βεβαίως υπουργών και υφυπουργών της 

Κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολονία, ώστε να 

παραμελήσουμε την επαφή μας υε τους πολίτες σ’ όλη τη 
γώρα. Αυτό είναι το πρώτιστο καθήκον μας και 

παρακαλώ σα τέτοιο να ληψθεί υπ’ όψη απ’ όλους. Θα 

υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Την περίοδο αυτή πολύ συζήτηση γίνεται και 

αναπτύσσεται ανάλογος προβληματισμός για την αύξηση 

των τιμών πετρελαίου. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 

μάλιστα υπάρχει μια τεταμένη κατάσταση. Είναι η τρίτη 

πετρελαϊκή κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος ολόκληρος 

μετά από εκείνες του 73-74 και του 79-’80 τότε που ο 

πληθωρισμός από 12% είχε εκτιναχθεί στο 25% με 

συνέπειες για την πορεία της οικονομίας. Σήμερα έχει 

ισχυροποιηθεί η οικονομία μας, υπάρχουν ισχυρές 

αντοχές. Αλλά βέβαια αν δεν βελτιωθούν οι τιμές 

πετρελαίου που βρίσκονται στα 30-35 δολ. το βαρέλι τότε 

οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν.



Μιλήσαμε ήδη γι’ αυτό μετά την Κυβερνητική Επιτροπή 

της περασμένης εβδομάδας. Παίρνουμε όλα τα μέτρα 

που απαιτούνται. Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που θα 

δείξει που πάνε τα πράγματα. Το θέμα αυτό είναι ένα 

καλό παράδειγμα που δείχνει πως οι απαντήσεις σήμερα 

σε ορισμένα θέματα οικονομίας μπορούν να είναι μόνο 

υπερεθνικές. Αντιλαμβάνεστε ποιες θα ήταν οι συνέπειες 

για τη χώρα μας, αν ήταν έξω από την ΟΝΕ. Η 

προετοιμασία μας για μια ενδεχόμενη αρνητικότερη 

εξέλιξη έχει γίνει και έχουμε επίσης πει ότι θα ενισχύσουμε 

σε περίπτωση ανάγκης τα χαμηλότερα εισοδήματα για την 

αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στο πετρέλαιο 

θέρμανσης. Θέλω να τονίσω εδώ, ότι η τιμή βενζίνης στη 

χώρα μας είναι η χαμηλότερη της Ευρώπης και ότι έχουμε 

εξαντλήσει τα περιθώρια μειώσεων του φόρου σύμφωνα 

με το όριο που επιτρέπει η Ε.Ε. Πρέπει να διαχειριστούμε 

την κρίση αυτή, ανάλογα με την εξέλιξή της, με ψυχραιμία, 

χωρίς βεβιασμένες αντιδράσεις υπό την πίεση των 

γεγονότων, που θα οδηγούσαν σ’ ένα φαύλο κύκλο την 

οικονομία μας. Πρέπει ν’ αποφύγουμε να θέσουμε σε 

κίνδυνο ότι πετύχαμε μέχρι σήμερα με την πολιτική 

σταθερότητας που εφαρμόσαμε. Βήματα πίσω δεν θα 

κάνουμε. Θα ήταν ολέθριο.

Τις πρόσκαιρες και βεβιασμένες λύσεις καλείται στο τέλος 

να τις πληρώσει ο λαός μας και αυτό δεν θα το



επιτρέψουμε. Η Νέα Δημοκρατία και εδώ φέρεται με την 

γνωστή ανευθυνότητά της. Ούτως ή άλλως ευθύνη 

κρατική δεν διαχειρίζεται άρα, έχουν βγάλει το 

συμπέρασμα, ότι μπορούν να λένε ότι θέλουν, να 

πλειοδοτούν ανέξοδα, να κάνουν δηλαδή ότι θα έκανε ένα 

γκρουπούσκουλο και όχι ασφαλώς το δεύτερο κόμμα στη 

χώρα. Δικαίωμά τους.

Υπάρχει και συζητείται ένα άλλο ζήτημα η πτώση του 

ΕΥΡΩ, η άνοδος του δολαρίου. Μερικοί μεγαλοποιούν την 

αδυναμία αυτή του Ευρώ. Αλλά η πτώση αυτή σημαίνει 

και κατάρρευση της ευρωπαϊκής οικονομίας; Οχι βέβαια. 

Η πτώση έναντι του αμερικανικού νομίσματος δεν έχει 

προκαλέσει κάποια ιδιαίτερη αρνητική εξέλιξη, η ανάπτυξη 

γίνεται με τους ίδιους ρυθμούς, οι εξαγωγείς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο ίδιο επίπεδο και μάλιστα 

αυξάνονται. Οι πιθανότητες είναι οι ευρωπαϊκές 

οικονομίες να κερδίσουν παρά να χάσουν έδαφος έναντι 

των ΗΠΑ.

Σαν συνέπεια των γεγονότων αναπτύσσεται μια συζήτηση. 

Βρίσκονται σε τέτοιες περιόδους -έχει ξαναγίνει πολλές 

φορές στο παρελθόν- οι Κασσάνδρες, με διάφορα 

ονόματα, ευρωσκεπτικιστές, εθνοκεντρικοί, συντηρητικοί ή 

υπέρ -και νεο-φιλελεύθεροι για να χτυπήσουν την πορεία



της Ε.Ε. Είναι στην Αγγλία για τους δικούς τους λόγους 

και από εδώ και από εκεί κάποιοι σ’ όλες της άλλες χώρες. 

Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδώσουμε το νόημα του στον 

όρο προοδευτικός. Τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε. Εμείς 

πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο η χώρα προχωρεί, και 

εντάσσεται ουσιαστικά στο Ευρωπαϊκό σύνολο,

εκσυγχρονίζεται, αποκτά οικονομική ισχύ, υπόσταση και 

κύρος. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα σύγχρονη, μέσα στο 

Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Εμείς θέλουμε τους 

Έλληνες πολίτες να μην είναι κατώτεροι κανενός άλλου, 

κατώτεροι των εξελίξεων. Γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις 

μας και τώρα δεν πρέπει με το ένα ή άλλο πρόσχημα να 

χάσουμε την ευκαιρία προόδου, όπως την χάσαμε πολλές 

άλλες φορές στην ιστορία μας. Δεν θα καθηλωθούμε στο 

περιθώριο και το συντηρητικό παρελθόν, θα

ακολουθήσουμε δυναμικά και με αυτοπεποίθηση το 

μέλλον. Ο πολιτισμός μας ενέχει δυναμική, παγκοσμίως 

αναγνωρισμένη θα ήταν έγκλημα να υστερήσουμε.

Σε θέματα πολιτικής με αφορμή τις ταυτότητες επεκτείνεται 

και η Εκκλησία -όπως δεν θα έπρεπε- και προχωρεί 

παρακάτω με το «ΔΗΘΕΝ» δημοψήφισμα. Τα δικαιώματα 

του πολίτη -  η προστασία της ελευθερίας και των 

πεποιθήσεών του δεν κρίνονται με δημοψηφίσματα και 
δεν μπορούν να αφαιρεθούν με δημοψηφίσματα. Το



εγχείρημα λοιπόν είναι στη βάση του και την έμπνευσή του 

αντιδημοκρατικό.

Είναι μια προσπάθεια επιβολής άποψης στην πολιτεία, 

κάτι που πολιτικοποιεί εκ των πραγμάτων την Εκκλησία 

και διχάζει τον πληθυσμό.

Παραπλανητική είναι και η προσπάθεια να δημιουργηθεί η 

εντύπωση ότι δήθεν επιβάλλονται περιορισμοί της 

θρησκευτικής ελευθερίας και στον τρόπο άσκησής τους. 

Ότι δήθεν καταπιέζεται το θρησκευτικό συναίσθημα των 

Ελλήνων. Δεν υπάρχει αναληθέστερο τούτου. Κανένας 

δεν εμποδίζεται να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά του 

καθήκοντα και να τηρεί τις θρησκευτικές μας παραδόσεις.

Με την αποστολή της εκκλησίας -πνευματική και 

κοινωνική- δεν συμβιβάζεται ή πολιτικοποίηση της, η 

κινητοποίηση ενάντια στην πολιτεία, όταν μάλιστα η κρίση 

για την νομιμότητα των κυβερνητικών αποφάσεων 

εκκρεμεί στα δικαστήρια που είναι τα μόνα αρμόδια ν’ 

αποφασίζουν για την νομιμότητα των Κυβερνητικών 

ενεργειών.

Σημαντικό είναι να στραφούμε στο θέμα της ταυτότητας 

των Ελλήνων και του Ελληνισμού -θέμα που



παρουσιάστηκε διαστρεβλωτικά μέσα από τη συζήτηση 

για τις αστυνομικές ταυτότητες. Η ταυτότητα του Έλληνα 

δεν προκύπτει με δογματισμό αλλά με δημιουργική 

αξιοποίηση της παράδοσης.

Όσο για το διάλογο με την εκκλησία το έχουμε πει και το 

επαναλαμβάνουμε. Ζητούμε να γίνει, για όλα -τα πολλά 

και σπουδαία θέματα που αφορούν τις σχέσεις πολιτείας- 

Εκκλησίας και όχι ασφαλώς για τις αστυνομικές 

ταυτότητες. Ο υπουργός παιδείας περιμένει να γίνει μια 

αρχή. Η εμμονή της Εκκλησίας σ’ ένα θέμα μη 

θρησκευτικό, μη εκκλησιαστικό δεν οδηγεί πουθενά.

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να πω δύο λόγια για τον 

κοινωνικό διάλογο και το κλίμα των εργασιακών σχέσεων.

Σταθερή είναι η θέση μας για ουσιαστική συμμετοχή των 

εργαζομένων και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας 

στον σχεδίασμά και την υλοποίηση των αναπτυξιακών μας 

επιλογών. Η κοινωνική συνοχή, ο κοινωνικός διάλογος, το 

ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα είναι από τις μεγάλες μας 

επιλογές, γιατί πλέον των άλλων οδηγούν την οικονομία, 

μέσα από τη συνεργασία και την υπευθυνότητα σε 

ανοδική πορεία. Το ΠΑΣΟΚ στήριξε και στηρίζει τις 

πολιτικές του στον Κοινωνικό Διάλογο και μην ξεχνάμε ότι



θεσμοθετήσαμε και κατοχυρώσαμε συστήματα, αλλά 

ακολουθήσαμε και πρακτικές που μας κατατάσσουν στην 

πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διανύουμε μια περίοδο μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, 

που πρέπει να γίνουν με διάλογο, συνεννόηση και 

συναίνεση. Κατανοώ πολλές φορές, τις ανησυχίες των 

εργαζομένων για τις διαρθρωτικές αλλαγές για το νέο που 

έρχεται. Πολλές φορές το νέο φοβίζει. Πρέπει όμως να 

γίνει κατανοητό σε όλους ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να 

θυσιάσουμε την ανοδική πορεία της χώρας, και τα μεγάλα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα στα κακώς εννοούμενα 

κεκτημένα ή και σε πρόσκαιρα οφέλη του σήμερα. Πρέπει 

όλοι να μη φοβόμαστε το νέο. Η προσαρμογή της 

οικονομίας, της κοινωνίας, των θεσμών στα νέα δεδομένα 

είναι ιστορική αναγκαιότητα.

Ιδιαίτερα στον μεγάλο τομέα των εργασιακών σχέσεων 

καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους σε μια μεγάλη 

συμφωνία για τα κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά 

ζητήματα. Πρέπει με αίσθημα αυξημένης ευθύνης να 

προχωρήσουν σε δημιουργικές συμφωνίες και προτάσεις. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν και θα 

προχωρήσουν.



Και είναι χρέος δικό μας, αυτές τις θέσεις αυτά τα 

μηνύματα να τα περάσουμε στους πολίτες, στους 

εργαζόμενους, πρέπει να τους πείσουμε για την ορθότητα 

της πολιτικής μας.

Την τετραετία αυτή την χαρακτηρίζει και η προσπάθειά 

μας για την άρτια οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

του 2004. Έχουμε τη θέληση και τη δυνατότητα να 

πετύχουμε με τον καλύτερο τρόπο. Δίνοντας στην 

ολυμπιάδα, εδώ στο τόπο από τον οποίο ξεκίνησε, το 

πραγματικό της περιεχόμενο και πνεύμα.

Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι ένα θα έλεγα πλανητικό 

γεγονός, δεν μένει κανένας απ' έξω. Η οργάνωσή τους σε 

μια χώρα όπως οι Η.Π.Α. ή η Γερμανία έχει μικρή θετική ή 

αρνητική επίπτωση, γιατί λόγω μεγέθους και οικονομικής 

ισχύος ή επίδοσή τους κρίνεται με άλλα κριτήρια. Μια 

αποτυχία είναι ένα ατυχές γεγονός, μια απροσεξία και 

μόνο.

Για την Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο. Η επιτυχία ή αποτυχία 

θα παίξει ρόλο καθοριστικό για την εικόνα, την προβολή, 

την απήχηση της χώρας. ΓΓ αυτό και οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες δεν μπορεί να είναι μέλημα μόνο ενός, του Δήμου 

ή της οργανωτικής επιτροπής. Είναι όλων, και πρωτίστως



της Κυβέρνησης. Για τη χώρα μας ένα τέτοιο γεγονός αν 

και όχι καθοριστικό οικονομικά και κοινωνικά για την 

πρόοδό της θα έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Όπως 

άλλωστε έχει στην Αυστραλία, που είναι πιο μεγάλη και 

πιο αναπτυγμένη από την Ελλάδα. Θα είναι επομένως τα 

επόμενα 4 χρόνια στο πρώτο πλάνο της επικαιρότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σχετικά θέματα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με προσοχή, επιμέλεια, πολιτικότητα. Να 

μη κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες αντικείμενο 

αντιθέσεων και διαμάχης, αλλά αντίθετα, συντονισμένης 

και συλλογικής προσπάθειας. Οι πετυχημένοι Ολυμπιακοί 

Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, θα μας κάνουν όλους τους 

έλληνες περήφανους.

Η Ν.Δ. νομίζει ότι έχει βρει ένα προπαγανδιστικό θησαυρό 

κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαπλοκές. Ο θησαυρός 

της είναι άνθρακες. Οι διαπλοκές είναι χαρακτηριστικό του 

δικού της χώρου, της Δεξιάς σ' όλες τις μορφές και 

ονομασίες που έχει πάρει μέχρι σήμερα. Μη μας κάνουν 

λοιπόν τους τιμητές. Η ιστορία είναι πρόσφατη και 

καταγραμμένη. Η Ν.Δ. κΓ ο αρχηγός της εδώ και καιρό 

προσπαθεί να αποταθεί στα παραδοσιακά λαϊκά 

στρώματα που στηρίζουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μιλώντας για 

πλούτο, χλιδή και εγκατάλειψή τους από το κράτος. 

Κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση για εθνική προδοσία.



Αυτά είναι μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται. Γίνεται η 

Ν.Δ. ουρά κάθε αντικυβερνητικής φωνής 

χρησιμοποιώντας ένα λαϊκίστικο λόγο. Η φτώχια σε ιδέες 

και πρόγραμμα, «τέχνας κατεργάζεται». Η Ν.Δ. υπήρξε 

πάντα υπερασπιστής του μεγάλου κεφαλαίου, των 

μεγάλων επιχειρήσεων, των συμφερόντων. Είναι η 

παράταξη της οικονομικής εξουσίας και η πολεμικής της 

αντικατοπτρίζει την δυσαρέσκεια κάποιων που θα ήθελαν 

μια κυβέρνηση της Ν.Δ., μια κυβέρνηση του χεριού τους. 

Δεν δέχονται το πλαίσιο διαφάνειας, του ανταγωνισμού, 

της επίδοσης. Θέλουν ένα παιχνίδι ισορροπιών και 

διαμοιρασμού των εργασιών. Για uac αυτή η νοοτροπία 

και πρακτική είναι ξένη. Δεν θα νίνουμε διαιτητές στις 

μάγεο συμφερόντων. Ποοστατεύουυε το συμφέρον του 

ελληνικού λαού via ανάπτυξη. Κάποιοι θέλουν να 

παίρνουν από την πίσω πόρτα δουλειές. Δεν θα το 

επιτρέψουμε. Όλοι οφείλουν να συμμετέχουν σε 

ανταγωνιστικές διαδικασίες. Έτσι υπάρχει διαφάνεια και 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν θεσμοί, νόμοι 

αυτούς οφείλουμε ν’ ακολουθούμε όλοι. Διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα είναι οι αργές uac.

Αυτή η επιχείρηση τρομοκράτησης της κυβέρνησης από 

την Ν.Δ. και άλλους κρυπτόμενους πίσω από αδιαφανή 

συμφέροντα δεν θα περάσει. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει



το έργο της για το καλό της χώρας με διαφάνεια, 

αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. τιμά την εμπιστοσύνη που μας έδωσε ο 

ελληνικός λαός. Με καθαρό λόγο και πρόσωπο 

προχωράμε όπως πάντα με έργο και πρόγραμμα. Δεν θα 

παίξουμε το παιχνίδι κανενός, υπερασπιζόμαστε τα 

συμφέροντα του λαού και της χώρας, αυτή είναι η δύναμη 

μας και αυτή φοβούνται.

Συντρόφισσες, Σύντροφοι,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη του 

ελληνικού λαού γιατί έχει αποδείξει με την πορεία του ότι 

είναι η πρωτοπόρα παράταξη, δυναμική και 

αποτελεσματική. Προφανώς υπάρχουν ελλείψεις, η 

συμπεριφορές που δημιουργούν σύγχυση και αρνητικό 

κλίμα. Δεν έγουμε την πολυτέλεια - σύντροφοι, 

συντρόφίσσες - της ενδοσκόπησης, της εσωτερικής 

αντιπαράθεσης, του χαμένου χρόνου. Εμείς έχουμε 

δουλειά μπροστά μας και τα στελέχη του κινήματος πρέπει 

και πάλι να πρωταγωνιστήσουν στην νέα πορεία. Ο λαός 

μας θα το εκτιμήσει αυτό. Πρέπει να έχουμε τολμηρή 

καθαρή σκέψη και πολιτική, για να είναι αποτελεσματική η 

δράση μας. Η πολιτική είναι εδώ για ν’ ανοίγει δρόμους να 

δίνει λύσεις. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η πολιτική είναι μια ζωντανή



διαδικασία που έχει ως σκοπό την συνεχή βελτίωση των 

συνθηκών ζωής της κοινωνίας, και την ισχυροποίηση της 

χώρας. Η αδυναμία των άλλων κομμάτων να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής, αυξάνει 

το ειδικό βάρος αλλά και τις ευθύνες του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όλων 

uac το κίνημά μας είναι ένας ζωντανός ανθρώπινος 

οργανισμός που γεννούσε και γεννά πάντα νέες ιδέες και 

έχει την δυνατότητα να τις κάνει πράξη.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το κόμμα που έχει ιστορικούς δεσμούς 

με την περιφέρεια. Η δημιουργική αυτή σχέση θα 

συνεχιστεί. Το 80% των πόρων του 3ου Κ.Π.Σ. θα 

διοχετευθεί ακριβώς, στην περιφέρεια για μια δυναμική και 

ισόρροπη ανάπτυξη σ’ όλους τους τομείς ενισχύοντας και 

την σύγχρονη και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία.

Ο εκσυγχρονισμός της χώρας προωθείτε σε συνεχή 

διάλογο με την κοινωνία. Στελέχη του κινήματος και 

βουλευτές μας πρέπει να εργασθούν για την κινητοποίηση 

της κοινωνίας και να συμβάλλουν στο να διατηρηθεί 

σταθερά ο ρυθμός προώθησης των αλλαγών. Ο ρόλος 

τους είναι κρίσιμος.



Στο εσωτερικό η εποχή της μεταπολίτευσης είναι φανερό, 

έχει περατωθεί. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρωταγωνίστησε σ’ αυτή 

την περίοδο και προσέφερε πολλά στην Δημοκρατία και 

στη χώρα. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Σήμερα πρέπει 

να αναπτύξει μια καινούργια δυναμική σηυερινή, του 21ου 

αιώνα. Να δοθεί έκφραση σε νέες δυναμικές της 

ελληνικής κοινωνίας ώστε να επιτευχθεί το όραμα της 

ανάπτυξης μέσα από καινούργιους όρους.

Στο εξωτερικό, τα προοδευτικά κόμματα έχουν μπει σε μια 

διαδικασία ανανέωσης και αναπροσανατολισμού, ώστε ν’ 

ανταποκριθούν στις ανάγκες προοδευτικής διακυβέρνησης 

στον 21ο αιώνα. Τα νέα δεδομένα απαιτούν, νέα 

αντιμετώπιση. Σ’ αυτό το διάλογο είμαστε παρόντες και 

θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επαφές, τις διασυνδέσεις με 

τ’ άλλα σοσιαλιστικά κόμματα, ν’ αντιλαμβανόμεθα τον 

προβληματισμό τους, να γνωρίζουμε τις πρωτοβουλίες και 

τον διάλογο που αναπτύσσεται. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να 

έχει λόγο και σ’ αυτό το επίπεδο.



Από το 2ο αναπτυξιακό Κ.Π.Σ. η Ελλάδα δεν έχασε ούτε 

ένα ευρώ. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια άλλη 

ταχύτητα και στο Δημόσιο. Θα βελτιώσουμε ό,τι 

χρειάζεται για να πετύχει και το 3ο Κ.Π.Σ. Θα’ θελα εδώ 

να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορούσε ότι 

δεν υπάρχει απορροφητικότητα, ότι το 3ο Κ.Π.Σ. θα είναι 

χαμηλό. Η επιτυχία της Ελλάδας ήταν πολύ μεγάλη, το 

ύψος του 3ου Κ.Π.Σ. δεν έχει προηγούμενο κι αποτελεί 

ευκαιρία για τον τόπο μας. Το λέω ενδεικτικά γιατί την 

επιτυχία αυτή κανείς δεν την αναφέρει. Όχι ότι 

περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. 

Καραμανλή αναγνώριση, αυτοί μόνο να μας υβρίζουν 

γνωρίζουν, (όταν βρίσκουν καιρό και δεν βρίζονται μεταξύ 

τους) όπως η αλεπού «ό,τι δεν φτάνουν τα κάνουν 

κρεμαστάρια».

Εμάς, σύντροφοι, μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να πηγαίνει 

μπροστά. Ν’ αλλάζει. Κι αυτό είναι ορατό. Υπάρχουν 

έργα παντού που έχουν όνομα και αριθμό.

Αλλά δεν φτάνει που ξεφύγαμε από ένα παρελθόν 

υπανάπτυξης. Δεν φτάνει που είμαστε μέλη της ΟΝΕ, 
που ανήκουμε στην ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών.



Πρέπει σταθερά να συνεχίσουμε την πορεία που 

ξεκινήσαμε.

Θέλουμε την Ελλάδα ακόμα πιο ανεπτυγμένη.

Να είναι μια δημιουργική κοινωνία.

Να είναι μια χώρα ευκαιριών και δυνατοτήτων για όλους 

ανεξαίρετα τους πολίτες.

Να είναι μια κοινωνία ευημερίας, αλληλεγγύης και 

ασφάλειας.

Να συναγωνίζεται με επιτυχία τις άλλες χώρες.

Πάντοτε η Ελλάδα αναδείχτηκε, γνώρισε την επιτυχία όταν 

ανοίχτηκε στον κόσμο, αποδέχτηκε τον ανταγωνισμό, 

αναζήτησε το νέο, αναμετρήθηκε με τις προκλήσεις.

Η Ελλάδα γίνεται σήμερα μια χώρα πιο δυναμική. Πιο 

αποτελεσματική. Πιο ισχυρή. Πιο δίκαιη. Πιο ανθρώπινη. 

Έχουμε τη γνώση, την πείρα, την βούληση να 

προχωρήσουμε μαζί, με τόλμη, τις αλλαγές που θα μας 

επιτρέψουν να ξεπεράσουμε κατά πολύ το σήμερα.

• Αρκεί να μην υποκύψουμε σε λογικές του παρελθόντος.

• Αρκεί να μείνουμε σταθεροί κοιτώντας μπροστά.

• Αρκεί να μην κλειστούμε στον εαυτό μας. Να μη 

φοβηθούμε τη νέα εποχή.



Σας καλώ, όλους μαζί, να φανούμε αντάξιοι των 

καταστάσεων. Οι πρωταγωνιστές και της νέας εποχής με 

αγωνιστικότητα, γνώση κι ευαισθησία. Κοντά με το λαό, 

μαζί με την κοινωνία όπως πάντα.

Να μεταφέρουμε παντού τη θέληση για δημιουργία και 

ποιότητα.

Να μεταφέρουμε παντού την δυναμική των εξελίξεων 

υπέρ του λαού μας, 

υπέρ της χώρας μας.



ΣγΗΟ ίν  ν

έχουμε πειστικότητα και δεν θα συστρατεύουμε τους 

πολίτες μαζί μας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια εφησυχασμού και 

ικανοποίησης. φαινόμενο αυτό γ$γ

Κερδίσαμε τις εκλογές, η χώρα

συμμετέχει ρτην ΟΝΕ, η πορεία της οικονομίας είναι καλή.
¿ϊφιοορΑοο ν Γπύ t̂ nυ'̂ Λ)*)&*)' ο?ν ν>ιΐροθαμι ία οο'οιμ>ι<ι 

Όλα αυτά επίτρέ#θυν-4£α ;&ναΐΓΐύσσεται μια νοοτροπία ότι

τα πράγματα μπορούν να τρέξουν^'μόνα τους, και ο
ιπΜ'φ/ \ 'Λα Ο[γ<ου

καθένας/να περιορίζεται στα δικά του, σττς προσωπικές 

^σσ— ττσλι 11 κές α υ ¿ΑΤξης— ή* σε διάφορα αιτήματα 

υποκειμενικού χαρακτήρα. Δεν—υπάρχει—αρνηπκότερη 

■νθθτραπί« και στάση απ^·αϋτήν.| Η πολιτική των αλλαγών 

-που είναι σημαία μας, σημαία του ΠΑΣΟΚ- χρειάζεται 

συλλογική προσπάθεια και στήριξη. Η στάση 

εφησυχασμού δημιουργεί τα περιθώρια για ένα κλίμα 

αστσθετα^ αβεβαιότητας για την πρόοδο της πολιτικής. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι συνώνυμο της πολιτικής πράξης, της 

συνεχούς και ανανεωμένης παρουσίας και δράσης. Το 

ΠΑΣΟΚ ζει και αναπνέει δημιουργικά μέσα στην κοινωνία, 

με την κοινωνία. Είναι πάντα παρόν και θετικό στην 

εξέλιξη, με πίστη και μαχητικότητα για τις πολιτικές που 
πρεσβεύει / ητιπ τ ο νο



Μιλήσαμε ήδη γι’ αυτό μετά την Κυβερνητική Επιτροπή 

της περασμένης εβδομάδας. Παίρνουμε όλα τα μέτρα 

που απαιτούνται. εψψηο μήνρς.πφπ£θ4

δείξει που πάνε τα πράγματα: Το θέμα αυτό είναι ένα 

καλό παράδειγμα που δείχνει πως οι απαντήσεις σήμερα 

σε ορισμένα θέματα οικονομίας μπορούν να είναι μόνο 

υπερεθνικές. Αντιλαμβάνεστε ποιες θα ήταν οι συνέπειες 

για τη χώρα μας, αν ήταν έξω από την ΟΝΕ. -Η

προετοιμασία μας για—μια ^εγ^εχόμενη^ α̂ρνητικότερη
Q y  y  toviOu) οι ι

εξέλιξη έχει γίνει και έχουμε επίσης πει ότι θα ενισχύσουμε 

σε περίπτωση ανάγκης τα χαμηλότερα εισοδήματα για την 

αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών στο πετρέλαιο
ocotvVotJi’ouJ

θέρμανσης. Θέλω να τονίσω εδώ, ότι η τιμή βενζίνης στη 

χώρα μας είναι η χαμηλότερη της Ευρώπης και ότι έχουμε 

εξαντλήσει τα περιθώρια μειώσεων του φόρου σύμφωνα 

με το όριο που επιτρέπει η Ε.Ε. Πρέπει να διαχειριστούμε 

την κρίση αυτή, ανάλογα με την εξέλιξή της, με ψυχραιμία, 

χωρίς βεβιασμένες αντιδράσεις υπό την πίεση των 

γεγονότων, που θα οδηγούσαν σ’ ένα φαύλο κύκλο την 

οικονομία μας. Πρέπει ν’ αποφύγουμε να θέσουμε σε 

κίνδυνο ότι πετύχαμε μέχρι σήμερα με την πολιτική 

σταθερότητας που εφαρμόσαμε. Βήματα πίσω δεν θα 

κάνουμε. Θα ήταν ολέθριο.

Τις πρόσκαιρες και βεβιασμένες λύσεις καλείται στο τέλος 

να τις πληρώσει ο λαός μας και αυτό δεν θα το



επιτρέψουμε. Η Νέα Δημοκρατία και εδώ φέρεται με την 

γνωστή ανευθυνότητά της. Ούτως ή άλλως ευθύνη 

κρατική δεν διαχειρίζεται άρα, έχουν βγάλει το 

συμπέρασμα, ότι μπορούν να λένε ότι θέλουν, να

πλειοδοτούν ανέξοδα, να *<ίάνο^£ζδηλαδή ότι θα έκβνρ^ να 

.γκρουπούσκουλο · και. όχι ασφαλώς το δεύτερο κόμμα στη 

-χώρα. Δικαίωμά τους.

Γι 0(,χη/ ίΐοΐίιαιροίΜα υνρισρχί ι ϋαι ινο  ο^ο ϋιρ>
άλλο -ξήτη^μα η πτώση του

ΕΥΡΩ, η άνοδος του δολαρίου. Μερικοί μεγαλοποιούν την

αδυναμία αυτή του Ευρώ. Αλλά η πτώση αυτή σημαίνει

και κατάρρευση της ευρωπαϊκής οικονομίας; Οχι βέβαια.

Η πτώση έναντι του αμερικανικού νομίσματος δεν έχει

προκαλέσει κάποια ιδιαίτερη αρνητική εξέλιξη* ή ανάπτυξη
ΟΜίίίΙίΙΑΙ

γίν&ΐαι με τους ίδιους ρυθμούς^ οι εξαγωγή της

Ευρωπαϊκής Ένωσης €ψν€Η*©τ©*4δτθ=̂ πίπ̂  

αυξάνονται. Οι πιθανότητες είναι οι ευρωπαϊκές 

οικονομίες να κερδίσουν παρά να χάσουν έδαφος έναντι 

των ΗΠΑ.

Σανσυνέπ£ΐα^ων,.γ.εγ^ονότυτν.:σναπτύσσεται-μτασυζ^τηστι, 

Βρίσκονται σε τέτοιες περιόδους -έχει ξαναγίνει πολλές 

φορές στο παρελθόν- οι Κασσάνδρες, με διάφορα 

ονόματα, ευρωσκεπτικιστές, εθνοκεντρικοί, συντηρητικοί ή 

υπέρ -και νεο-φιλελεύθεροι για να χτυπήσουν την πορεία



θεσμοθετήσαμε και κατοχυρώσαμε συστήματα, αλλά 

ακολουθήσαμε και πρακτικές που μας κατατάσσουν στην 

πρωτοπορία της Ευρωπρ«σ^ Ένωσης. |

Διανύουμε μια περίοδο μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών, 

που πρέπει να γίνουν με διάλογο, συνεννόηση και 

συναίνεση. Κατανοώ πολλές φορές, τις ανησυχίες των 

εργαζομένων για τις διαρθρωτικές αλλαγές για το νέο που 

έρχεται. Πολλές φορές το νέο φοβίζει. Πρέπει όμως να 

γίνει κατανοητό σε όλους ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να 

θυσιάσουμε την ανοδική πορεία της χώρας, και τα μεγάλα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα στα κακώς εννοούμενα 

κεκτημένα ή και σε πρόσκαιρα οφέλη του σήμερα. Πρέπει 

άλάι να μη φοβόμαστε το νέο. Η προσαρμογή της 

οικονομίας, της κοινωνίας, των θεσμών στα νέα δεδομένα 

είναι ιστορική αναγκαιότητα.

Ιδιαίτερα στον μεγάλο τομέα των εργασιακών σχέσεων 

καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους σε μια μεγάλη 

συμφωνία για τα κρίσιμα οικονομικά και κοινωνικά 

ζητήματα. Πρέπει με αίσθημα αυξημένης ευθύνης να 

προχωρήσουν σε δημιουργικές συμφωνίες και προτάσεις. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν και θα 

προχωρήσουν.



Και είναι χρέος δικό μας, αυτές τις θέσεις αυτά τα 

μηνύματα να τα περάσουμε στους πολίτες, στους 

εργαζόμενους, πρέπει να τους πείσουμε για την ορθότητα 

της πολιτικής μας.

Την τετραετία αυτή την χαρακτηρίζει και η προσπάθειά 

μας για την άρτια οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 

του 2004. Έχουμε τη θέληση και τη δυνατότητα να 

πετύχουμε με τον καλύτερο τρόπο. Δίνοντας στην 

ολυμπιάδα, εδώ στο τόπο από τον οποίο ξεκίνησε, το 

πραγματικό της περιεχόμενο και πνεύμα.

Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι ένα θα έλεγα πλανητικό 

γεγονός, δεν μένει κανένας απ' έξω. Η οργάνωσή τους σε 

μια χώρα όπως οι Η.Π.Α. ή η Γερμανία έχει μικρή θετική ή 

αρνητική επίπτωση, γιατί λόγω μεγέθους και οικονομικής 

ισχύος ή επίδοσή τους κρίνεται με άλλα κριτήρια. Μια 

αποτυχία είναι ένα ατυχές γεγονός, μια απροσεξία και 

μόνο.

Για την Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο. Η επιτυχία ή αποτυχία 

θα παίξει ρόλο καθοριστικό για την εικόνα, την προβολή, 

την απήχηση της χώρας. Γι' αυτό και οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες δεν μπορεί να είναι μέλημα μόνο ενός, του Δήμου 

ή της οργανωτικής επιτροπής. Είναι όλων, και πρωτίστως



της Κυβέρνησης. Για τη χώρα μας ένα τέτοιο γεγονός αν 

και όχι καθοριστικό οικονομικά και κοινωνικά για την 

πρόοδό της θα έχει μεγάλη πολιτική σημασία. Όπως 

άλλωστε έχει στην Αυστραλία, που είναι πιο μεγάλη και 

πιο αναπτυγμένη από την Ελλάδα. Θα είναι επομένως τα 

επόμενα 4 χρόνια στο πρώτο πλάνο της επικαιρότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σχετικά θέματα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με προσοχή, επιμέλεια, πολιτικότητα. Να 

μη κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες αντικείμενο 

αντιθέσεων και διαμάχης, αλλά αντίθετα, συντονισμένης 

και συλλογικής προσπάθειας. Οι πετυχημένοι Ολυμπιακοί 

Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, θα μας κάνουν όλους τους 

έλληνες περήφανους.

Η Ν.Δ. νομίζει ότι έχει βρει ένα προπαγανδιστικό θησαυρό 

κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαπλοκές. Ο θησαυρός 

της είναι άνθρακες. Οι διαπλοκές είναι χαρακτηριστικό του 

δικού της χώρου, της Δεξιάς σ' όλες τις μορφές και 

ονομασίες που έχει πάρει μέχρι σήμερα. Μη μας κάνουν 

λοιπόν τους τιμητές. Η ιστορία είναι πρόσφατη και 

καταγραμμένη. Η Ν.Δ. κΓ ο αρχηγός της εδώ και καιρό 

προσπαθεί να αποταθεί στα παραδοσιακά λαϊκά 

στρώματα που στηρίζουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μιλώντας για 

πλούτο, χλιδή και εγκατάλειψή τους από το κράτος. 

Κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση για εθνική προδοσία.



το έργο της για το καλό της χώρας με διαφάνεια, 

αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Η κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. τιμά την εμπιστοσύνη που μας έδωσε ο 

ελληνικός λαός. Με καθαρό λόγο και πρόσωπο 

προχωράμε όπως πάντα με έργο και πρόγραμμα. Δεν θα 

παίξουμε το παιχνίδι κανενός, υπερασπιζόμαστε τα 

συμφέροντα του λαού και της χώρας, αυτή είναι η δύναμη 

μας και αυτή φοβούνται.

Συντρόφισσες, Σύντροφοι,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη του 

ελληνικού λαού γιατί έχει αποδείξει με την πορεία του ότι 

είναι η πρωτοπόρα παράταξη, δυναμική και 

αποτελεσματική. Προφανώς υπάρχουν ελλείψεις, η 

συμπεριφορές που δημιουργούν σύγχυση και αρνητικό 

κλίμα. Δεν έγουμε την πολυτέλεια - σύντροφοι, 

συντρόφισσες - της ενδοσκόπησης, της εσωτερικής 

αντιπαράθεσης, του χαμένου χρόνου. Εμείς έχουμε 

δουλειά μπροστά μας και τα στελέχη του κινήματος πρέπει 

και πάλι να πρωταγωνιστήσουν στην νέα πορεία. Ο λαός 

μας θα το εκτιμήσει αυτό. Πρέπει να έχουμε τολμηρή 

καθαρή σκέψη και πολιτική, για να είναι αποτελεσματική η 

δράση μας. Η πολιτική είναι εδώ για ν’ ανοίγει δρόμους να 

δίνει λύσεις. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η πολιτική είναι μια ζωντανή



διαδικασία που έχει ως σκοπό την συνεχή βελτίωση των 

συνθηκών ζωής της κοινωνίας, και την ισχυροποίηση της 

χώρας. Η αδυναμία των άλλων κομμάτων να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής, αυξάνει 

το ειδικό βάρος αλλά και τις ευθύνες του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όλων 

μας, το κίνημά μας είναι ένας ζωντανός ανθρώπινος 

οργανισμός που γεννούσε και γεννά πάντα νέες ιδέες και 

έχει την δυνατότητα να τις κάνει πράξη.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το κόμμα που έχει ιστορικούς δεσμούς 

με την περιφέρεια. Η δημιουργική αυτή σχέση θα 

συνεχιστεί. Το 80% των πόρων του 3ου Κ.Π.Σ. θα 

διοχετευθεί ακριβώς, στην περιφέρεια για μια δυναμική και 

ισόρροπη ανάπτυξη σ’ όλους τους τομείς ενισχύοντας και 

την σύγχρονη και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία.

Ο εκσυγχρονισμός της χώρας προωθείτε σε συνεχή 

διάλογο με την κοινωνία. Στελέχη του κινήματος και 

βουλευτές μας πρέπει να εργασθούν για την κινητοποίηση 

της κοινωνίας και να συμβάλλουν στο να διατηρηθεί 

σταθερά ο ρυθμός προώθησης των αλλαγών. Ο ρόλος 

τους είναι κρίσιμος.



Στο εσωτερικό η εποχή της μεταπολίτευσης είναι φανερό, 

έχει περατωθεί. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρωταγωνίστησε σ’ αυτή 

την περίοδο και προσέφερε πολλά στην Δημοκρατία και 

στη χώρα. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Σήμερα πρέπει 

να αναπτύξει μια καινούργια δυναμική σηυερινή, του 21ου 

αιώνα. Να δοθεί έκφραση σε νέες δυναμικές της 

ελληνικής κοινωνίας ώστε να επιτευχθεί το όραμα της 

ανάπτυξης μέσα από καινούργιους όρους.

Στο εξωτερικό, τα προοδευτικά κόμματα έχουν μπει σε μια 

διαδικασία ανανέωσης και αναπροσανατολισμού, ώστε ν’ 

ανταποκριθούν στις ανάγκες προοδευτικής διακυβέρνησης 

στον 21ο αιώνα. Τα νέα δεδομένα απαιτούν, νέα 

αντιμετώπιση. Σ’ αυτό το διάλογο είμαστε παρόντες και 

θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επαφές, τις διασυνδέσεις με 

τ’ άλλα σοσιαλιστικά κόμματα, ν’ αντιλαμβανόμεθα τον 

προβληματισμό τους, να γνωρίζουμε τις πρωτοβουλίες και 

τον διάλογο που αναπτύσσεται. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να 
έχει λόγο και σ’ αυτό το επίπεδο.



Από το 2ο αναπτυξιακό Κ.Π.Σ. η Ελλάδα δεν έχασε ούτε 

ένα ευρώ. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια άλλη 

ταχύτητα και στο Δημόσιο. Θα βελτιώσουμε ό,τι 

χρειάζεται για να πετύχει και το 3ο Κ.Π.Σ. Θα’ θελα εδώ 

να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορούσε ότι 

δεν υπάρχει απορροφητικότητα, ότι το 3ο Κ.Π.Σ. θα είναι 

χαμηλό. Η επιτυχία της Ελλάδας ήταν πολύ μεγάλη, το 

ύψος του 3ου Κ.Π.Σ. δεν έχει προηγούμενο κι αποτελεί 

ευκαιρία για τον τόπο μας. Το λέω ενδεικτικά γιατί την 

επιτυχία αυτή κανείς δεν την αναφέρει. Όχι ότι 

περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. 

Καραμανλή αναγνώριση, αυτοί μόνο να μας υβρίζουν 

γνωρίζουν, (όταν βρίσκουν καιρό και δεν βρίζονται μεταξύ 

τους) όπως η αλεπού «ό,τι δεν φτάνουν τα κάνουν 

κρεμαστάρια».

Εμάς, σύντροφοι, μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να πηγαίνει 

μπροστά. Ν’ αλλάζει. Κι αυτό είναι ορατό. Υπάρχουν 

έργα παντού που έχουν όνομα και αριθμό.

Αλλά δεν φτάνει που ξεφύγαμε από ένα παρελθόν 

υπανάπτυξης. Δεν φτάνει που είμαστε μέλη της ΟΝΕ, 

που ανήκουμε στην ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών.



Αγώνες για τη Δημοκρατία όταν το ζητούμενο είναι η 

ελευθερία της δράσης: Η ελευθερία του πολίτη να δρα και 

να υλοποιεί τα οράματα και τις αξίες του.

Τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ είχαν και έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο 

σε αυτούς τους αγώνες.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι στην κυβέρνηση κι αυτό προσφέρει στα 

μέλη του την δυνατότητα να υπηρετούν αποτελεσματικά 

την κοινωνία.

Δεν πρέπει να ρωτάμε τι μπορεί να κάνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ για 

εμάς. Δεν πρέπει να ρωτάμε τι μπορούμε να κάνουμε 

εμείς για το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πρέπει να ρωτάμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την 

πατρίδα μέσα από τη δράση μας στο ΠΑ.ΣΟ.Κ


