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Μόλις πριν λίγα χρόνια, όταν κατέρρευσε το ανατολικό μπλοκ και 

κυριαρχούσε ο νεοφιλελευθερισμός, πολλοί προφήτευαν το τέλος 

των σοσιαλιστικών κομμάτων. Μιλούσαν τότε, για το τέλος της 

ιδεολογίας, το τέλος της Ιστορίας, και περίπου εννοούσαν ότι 

έπρεπε να αφεθούν οι κοινωνίες στον «αυτόματο πιλότο» των 

δυνάμεων της αγοράς. Κι όμως, τον Σεπτέμβρη του ’96, το κόμμα 

μας κέρδισε στην Ελλάδα με καθαρή νίκη τις εκλογές, μόλις πριν 

λίγες ημέρες οι Εργατικοί γκρέμισαν 18 χρόνια συντηρητικής 

διακυβέρνησης στην Βρετανία, ενώ στην γειτονική μας Ιταλία 

ανασυντίθεται ο πολιτικός χάρτης με αποφασιστικό ρόλο της 

Δημοκρατικής Αριστερός στο κυβερνητικό σχήμα της «Ελιάς». 

Ενώ, λοιπόν, πολλοί προφήτευαν ότι ο ρόλος της Αριστερός στην 

Ευρώπη έχει τελειώσει, γίνεται φανερό, ότι η Αριστερά έχει και 

ρόλο και παρουσία, όχι μόνο ως συγκροτημένη πολιτική δύναμη, 

αλλά ως πρόταση κυβερνητικής ευθύνης.

Ωστόσο, θα εθελοτυφλούσαμε, αν δεν αναγνωρίζαμε ότι η 

Αριστερά σήμερα πράγματι αντιμετωπίζει μια κρίση. Κρίση 

ιδεολογίας, κρίση θεωρίας, κρίση πολιτικής σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

πολλοί να μιλάνε για κρίση ταυτότητας: τι νόημα έχει η Αριστερά 

στον σημερινό κόσμο; Μήπως είναι απλώς ένα διαχειριστικό 

άλλοθι, μια αλτερνατίβα προσαρμογής σ’ ένα ανέλεγκτο 

καπιταλισμό; Μήπως η Αριστερά είναι ένα τελευταίο ασθενές 

χαράκωμα απέναντι στην ολόπλευρη επικράτηση των τυφλών 

δυνάμεων της οικονομίας;



Τα ερωτήματα, δεν είναι ρητορικά. Πιστεύω όμως ότι είναι 

ερωτήματα σε λάθος βάση. Δεν θα αναφερόμαστε στην κρίση της 

Αριστερός, αν αναστρέφαμε το ερώτημα. Ό,τι αποτελεί την κρίση 

είναι όχι το τέλος ενός ιδεολογικοπολιτικού χώρου, αλλά το τέλος 

μιας ορισμένης περιόδου της ιστορίας αυτού του χώρου.

Για μας η κρίση δεν είναι το τέλος, αλλά η πρόκληση για μια νέα 

αρχή.

Εμείς, τις νέες συνθήκες, τις θεωρούμε ως την νέα πρόκληση 

ανασυγκρότησης της σοσιαλιστικής πρότασης για τον κόσμο. Δεν 

πρέπει να εγκλωβίζουμε την σκέψη και την δράση μας σε σχέση 

με τα τρέχοντα καθήκοντα και τις δυσκολίες της πολιτικής 

συγκυρίας, αλλά πρέπει να προσδιοριζόμαστε από την στρατηγική 

της ανασυγκρότησής μας, ως δύναμη κριτικής, ως δύναμη 

απαίτησης διαφορετικής οργάνωσης της κοινωνίας, διαφορετικής 

ιεράρχησης των στόχων που προσδιορίζουν την ποιότητα της 

ζωής.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το καινούργιο γνώρισμα αυτής της φάσης της ανθρώπινης 

ιστορίας είναι η ραγδαία παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η 

απόλυτη απελευθέρωση του ανταγωνισμού. Η ανατροπή που 

επέφερε η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, δεν έσπασε μόνον 

τις ισορροπίες του διπολισμού. Ανέτρεψε τις εσωτερικές 

ισορροπίες του καπιταλιστικού κόσμου. Να το πω ωμά: αν πριν



το 1989 οι δυνάμεις της οικονομίας έβρισκαν στην πολιτική 

εξουσία ένα «φρένο», λόγω του δέους που προκαλούσε το 

αντίπαλο μπλοκ, τώρα, οι δυνάμεις της οικονομίας, νιώθουν, ότι 

έχουν πάρει το «πάνω χέρι». Και το καινούργιο στοιχείο αυτής της 

περιόδου, βρίσκεται σε δύο στρατηγικής σημασίας χαρακτηριστικά 

αυτών των νέων συσχετισμών δύναμης.

Πρώτον: στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του

ανταγωνισμού, τον πρώτο λόγο δεν τον έχουν οι δυνάμεις της 

«πραγματικής οικονομίας», ακόμα και οι πολυεθνικές εταιρείες, 

που κάποτε τις θεωρούσαμε το στρατηγικό κέντρο του διεθνούς 

καπιταλιστικού συστήματος. Τώρα, σ’ αυτή την φάση, το «πάνω 

χέρι» έχουν τα πολυδαίδαλα συμπλέγματα του διεθνούς 

χρηματιστηριακού κεφαλαίου, που έχουν μετατρέψει τον πλανήτη 

σε ένα γιγάντιο «καζίνο» καθημερινού τζόγου. Ο κερδοσκοπικός 

χαρακτήρας αυτού του χρηματιστηριακού κεφαλαίου έχει βαθύτατα 

επικίνδυνες επιπτώσεις στην διεθνή οικονομική τάξη και 

ισορροπία. Σας θυμίζω, ότι αυτού του είδους η αδυσώπητη 

κερδοσκοπία, τίναξε στον αέρα την ισοτιμία πολλών ευρωπαϊκών 

νομισμάτων, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, και σας θυμίζω τις πιέσεις 

που αντιμετώπισε και η δραχμή από μια ανάλογη κερδοσκοπική 

επιδρομή.

Το δεύτερο γνώρισμα αυτής της περιόδου, είναι η διαπλοκή των 

οικονομικών συμφερόντων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

την πολιτική εξουσία, σε παγκόσμια κλίμακα. Η διαπλοκή αυτή 

δεν παίρνει μόνον τον χαρακτήρα χειραγώγησης και ελέγχου της 

πολιτικής εξουσίας. Παίρνει την μορφή διάχυσης της ομοιόμορφης



μαζικής κουλτούρας της κατανάλωσης σε πλανητική κλίμακα. Εκεί 

που οι αριστεροί πίστευαν ότι τον πλανήτη θα τον ενώσουν οι 

κόκκινες σημαίες, τα σοσιαλιστικά εμβλήματα, εισβάλλουν τα 

UNITED COLOURS της BENETTON, και η Κόκα Κόλα που «πάει 

με όλα».

Αλλά, για να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι, δηλαδή η 

ομογενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς και η επιβολή της 

αντίστοιχης «νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων» σε πολιτικό 

επίπεδο, πρέπει να επιτευχθεί η ομοιομορφία της μαζικής 

κουλτούρας και η επιβολή διακυβερνήσεων που να θυσιάζουν 

στους θεούς της αγοράς και να προσκυνούν ως μόνη πραγματική 

ελευθερία την αχαλίνωτη απελευθέρωση του παγκοσμίου 

ανταγωνισμού.

Απέναντι σ’ αυτή τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα η Αριστερά 

νιώθει μια βαθιά αμηχανία, αν όχι μια πλήρη παράλυση. Ένα 

τμήμα της, αναζητά λύσεις στην ασφάλεια των συνταγών του 

παρελθόντος. Δεν νοσταλγεί μόνον την θανάσιμη στασιμότητα του 

υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά επιζητά την ασφάλεια του παλαιού, 

προστατευτικού εθνικού κράτους. Η Αριστερά όμως δεν έχει 

τίποτε να κερδίσει αναζητώντας λύσεις εκεί που χρεοκόπησε και 

δυσφημίστηκε στην πράξη η ελπίδα της ανθρώπινης 

χειραφέτησης. Ούτε είναι δυνατό, θεωρητικά και πρακτικά, να 

προτείνεται, ως μοντέλο, η αλβανοποίηση, το εθνικό κράτος- 

φρούριο, που θα ορθωθεί απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.



Ο σοσιαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να διαλέξει ανάμεσα σε 

δύο βαρβαρότητες: δεν είμαστε καταδικασμένοι ή να παιζόμαστε 

στο καζίνο του διεθνούς κερδοσκοπικού χρηματιστηριακού 

κεφαλαίου ή να οπισθοδρομούμε στις συνταγές του υπαρκτού 

σοσιαλισμού. Αντίθετα, εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και άλλοι πολλοί στην 

Ευρώπη, ανήκουμε σε εκείνο το ρεύμα της σοσιαλιστικής 

παράδοσης που δεν παγιδεύτηκε ποτέ σε δογματικά σχήματα και 

δεν αποκόπηκε από συγκεκριμένες προτάσεις για την 

δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας και την εφαρμογή στη 

πράξη ενός αξιακού συστήματος, που γέννησαν οι αγώνες για 

ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η διάκριση της Δεξιάς και της Αριστερός, όχι μόνο δεν είναι 

τεχνητή, όπως λέγεται, αλλά αποκτά, στο σημερινό παγκόσμιο 

τοπίο το πραγματικό της βάθος. Η Αριστερά σήμερα είναι όσο 

ποτέ ταυτισμένη με τα ευγενέστερα ιδανικά της ανθρωπότητας. 

Γιατί η σημερινή Αριστερά έχει απαιτήσεις για τον άνθρωπο ως 

δημιουργό, για τον άνθρωπο ως πολίτη, και όχι για τον άνθρωπο 

καταναλωτή, τον άνθρωπο-ανδράποδο της μαζικής κουλτούρας 

της παγκόσμιας ομοιομορφίας της κατανάλωσης.

Η δική μας Αριστερά, σήμερα, δεν υψώνει κουρελιασμένες σημαίες 

του παρελθόντος, αλλά κρατά στα χέρια της το μέλλον. Γιατί η 

δική μας Αριστερά συνδυάζει την ανάπτυξη με την Οικολογία, η 

δική μας Αριστερά συνδυάζει την πολιτική με τον έλεγχο των 

δυνάμεων της οικονομίας, η δική μας Αριστερά συνδυάζει την



άσκηση εξουσίας με τον κοινωνικό έλεγχο των δυνάμεων των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η δική μας Αριστερά δεν δέχεται 

την διάλυση του κοινωνικού κράτους αλλά εμπεδώνει την 

κοινωνική συνοχή. Η δική μας Αριστερά οικοδομεί έμπρακτους 

δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης με τα ασθενέστερα τμήματα της 

κοινωνίας και η δική μας Αριστερά δεν συμβιβάζεται με την ιδέα ότι 

η ανεργία και η φτώχια θα αποτελούν την αναπόφευκτη μοίρα του 

ενός τμήματος της κοινωνίας.

Ωστόσο, διάφοροι καλόπιστοι σχολιαστές, ή και κακόπιστοι κριτές, 

θα μπορούσαν να μας πουν: πως εσείς υποστηρίζετε τον 

σοσιαλιστικό χαρακτήρα των προτάσεών σας, την ώρα που έχετε 

ως κεντρικό στόχο της πολιτικής σας την επίτευξη των στόχων του 

Μάαστριχτ; Ας απαντήσουμε τόσο στους καλόπιστους, όσο και 

στους κακόπιστους κριτές μας.

Πρώτον και βασικό. Η επιλογή της ισότιμης συμμετοχής μας στην 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνεται με βάση δύο 

διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά θεμελιώδη κριτήρια.

Το πρώτο κριτήριο είναι εθνικό: για λόγους οικονομικούς, 

κοινωνικούς, λόγους επίσης ασφάλειας των εθνικών 

συμφερόντων, η Ελλάδα δεν επιτρέπεται να παραμείνει εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι καταστροφικό για την χώρα ή η 

μοίρα της να εξισωθεί με εκείνη των γειτονικών βαλκανικών χωρών 

ή των χωρών του πρώην ανατολικού συνασπισμού, που σήμερα 

ανταγωνίζονται άγρια μεταξύ τους για το εισιτήριο συμμετοχής 

στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.



Η επιμονή μας για την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν γίνεται λόγω Μάαστριχτ. Τονίζω και 

πάλι, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε το Μάαστριχτ, την ίδια πολιτική 

έπρεπε να εφαρμόσουμε αυτή την περίοδο.

Γιατί δεν επιτρέπεται να υπάρχει μια κρίσιμη αποσιώπηση: καμιά 

σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπρος στις 

εξελίξεις γιατί οι εξελίξεις αυτές την τρομάζουν. Δεν μπορούμε να 

συζητάμε υπεύθυνα για το μέλλον της χώρας χωρίς να 

προετοιμάσουμε αυτό το μέλλον στις σημερινές μας επιλογές. 

Εμείς πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία όχι απλώς δεν φοβάται, 

αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στον ανταγωνισμό. 

Ιστορικά, η ανάπτυξη του νεοελληνικού έθνους -ακόμα και κάτω 

από τον τουρκικό ζυγό- πραγματοποιήθηκε με την επιτυχή ένταξη 

των ελλήνων εμπόρων, καραβοκύρηδων και παραγωγών, στον 

τότε ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Σήμερα ακόμα, ο δυναμισμός της 

ελληνικής οικονομικής παρουσίας στα Βαλκάνια, είναι απόδειξη ότι 

υπάρχει για την χώρα μας ζωτικός ρόλος στο πλαίσιο της 

συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσοι ασκούν κριτική στη σημερινή πολιτική μας αποσιωπούν 

ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας άλλης πολιτικής, της 

αποστασιοποίησης από την Οικονομική Νομισματική Ένωση και 

έτσι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άμεσα αποτελέσματα θα 

ήταν η φυγή κεφαλαίων, η πτώση της αξίας της δραχμής, η 

αύξηση του ρυθμού του πληθωρισμού, η άνοδος των επιτοκίων, ο 

όλο και μεγαλύτερος εξωτερικός δανεισμός. Πολύ σύντομα θα 

ακολουθούσε η χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου και η



αλματώδης αύξηση της ανεργίας. Αυτά δεν είναι κατασκευάσματα 

φαντασίας. Είναι ρεαλιστικές εκτιμήσεις, που προκύπτουν από 
παγκόσμια εμπειρία.

Θέλω να τονίσω εδώ, ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να είναι υπερήφανο 

για την ως τώρα επιτυχία των πολιτικών του, του ‘93-’97. Από το 

1993 ως σήμερα, κερδίζουμε, με αποφασιστικό τρόπο, την μάχη 

της οικονομίας. Δεν μιλάω μόνον για την ορατή πτώση του 

πληθωρισμού, που αποτελεί την πιο απτή ανακούφιση του πολίτη 

στις καθημερινές του συναλλαγές. Μιλάω για την βελτίωση των 

δημοσιονομικών μεγεθών, για την τιθάσευση του δημόσιου 

χρέους, την απαρχή της εξυγίανσης της οικονομίας. Θέσαμε τα 

θεμέλια μιας υγιούς ανάπτυξης, που θα φέρει όλο και πιο 

πλούσιους καρπούς τα επόμενα χρόνια, αν κρατήσουμε σταθερή 

την πολιτική μας.

Μας λένε διαρκώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δώσει το 

κράτος εδώ να δώσει εκεί. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο κρατικός 

προϋπολογισμός είναι κομματικός κορβανάς, για να μοιράζουμε 

χρήματα ώστε να αντλήσουμε κομματικά οφέλη. Για μας, κάθε 

δραχμή του κρατικού προϋπολογισμού κρύβει μέσα της τον κόπο, 

τον μόχθο, τον ιδρώτα και την προσφορά του έλληνα πολίτη. Ο 

ελληνικός λαός δεν εργάζεται για να σπαταληθεί το χρήμα με βάση 

το κομματικό συμφέρον, αλλά μοχθεί για να υπάρξει ανάπτυξη και 

κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό κάνουμε, με συνέπεια και 

υπευθυνότητα. Άλλωστε όλοι αυτοί που τόσο εύκολα μοιράζουν 

μερικά δισεκατομμύρια εδώ, μερικά δισεκατομμύρια εκεί ξεχνούν 

μετά να αθροίσουν τα όσα απλόχερα μοίρασαν. Η απειλή για την



οικονομία μας είναι η αφανής αυτή συνεχώς διογκούμενη δαπάνη 

με το επιχείρημα ότι μιλάμε δήθεν μόνο για μικροποσά.

Αν υποκύψουμε στον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης για συνεχείς 

παροχές, θα ξαναπέσουμε στον φαύλο κύκλο του δανεισμού, 

κάνοντας δαπάνες μεγαλύτερες από τα έσοδα. Όταν όμως 

δανείζεσαι για να ικανοποιείς αιτήματα για παροχές, 

φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, παραγραφές χρεών κλπ. τότε, 

φορτώνεις με χρέη την οικονομία και το τελικό αποτέλεσμα είναι 

αρνητικό για όλους. Το κόστος των παροχών βαρύνει όλους μας. 

Βαρύνει και εκείνους που ωφελούνται προσωρινά από αυτές, γιατί 

και άλλοι, ακολουθώντας το παράδειγμά τους, κατακτούν 

αντίστοιχες παροχές. Το κόστος το πληρώνουμε όλοι μας και το 

πληρώνουμε ακριβά. Το πληρώνουμε με την μορφή τόκων επί 

του δημόσιου χρέους.

Από κάθε χιλιάρικο που πλήρωσε ο κάθε φορολογούμενος 

πολίτης το 1996 για άμεσους και έμμεσους φόρους, πάνω από 

340 δρχ. δαπανήθηκαν για την πληρωμή τόκων για τα δάνεια στα 

οποία κατέφυγε το δημόσιο τα τελευταία 15 χρόνια. Οι δραχμές 

αυτές λείπουν από αναγκαίες δράσεις για να βελτιώσουμε τις 

συνθήκες ζωής μας.

Δεν είναι για χατίρι του Μάαστριχτ που πρέπει να μειώσουμε το 

έλλειμμα του δημοσίου. Είναι για χατίρι δικό μας και χατίρι των 

παιδιών μας. Είναι για να μην συνεχίσουμε να διογκώνουμε τους 

φόρους που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου



χρέους. Είναι για να υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις, για 

καλύτερη παιδεία, για κοινωνική πρόνοια.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Η πρόοδος που συντελείται δεν περιορίζεται στο οικονομικό μόνο 

τομέα. Αλλάζουμε ριζικά και τον διοικητικό ιστό της χώρας, 

αναμορφώνοντας πλήρως τον δημόσιο τομέα και μεταβάλλοντας 

την δομή της κεντρικής εξουσίας. Η περιφερειακή αποκέντρωση 

και αποσυγκέντρωση της εξουσίας είναι μια απτή πραγματικότητα, 

που η υλοποίησή της ολοκληρώνεται με το σχέδιο «Ιωάννης 

Καποδίστριας», που θα μεταφέρει ισχύ και λόγο στο πρωτογενές 

κύτταρο της τοπικής εξουσίας.

Ταυτοχρόνως, θέτουμε τα θεμέλια του εκσυγχρονισμού της χώρας 

σε όλα τα επίπεδα. Επιβάλαμε, για πρώτη φορά, κανόνες 

κοινωνικής δικαιοσύνης στα φορολογικά έσοδα και θίξαμε καίρια 

τα προνόμια των εχόντων και κατεχόντων. Είμαστε η μόνη -ίσως- 

χώρα στην Ευρώπη, στην οποία όχι μόνον δεν μειώθηκαν, αλλά 

αυξήθηκαν σε πραγματικές τιμές οι κοινωνικές και προνοιακές 

δαπάνες. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην εξυγίανση και τον 

εξορθολογισμό στην χρήση των προνοιακών πόρων, που 

στρέφονται πια προς τους πραγματικά ασθενέστερους και όχι 

στους κοινωνικά ισχυρότερους στην άσκηση πιέσεων.

Να το πω απλά και καθαρά: παρά την φιλολογία περί έλλειψης 

«κοινωνικού προσώπου» στην πολιτική μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί



να είναι περήφανο για την κοινωνική του πολιτική. Το κοινωνικό 

πρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το υπηρετούμε αποτελεσματικά με το να 

αφιερώνουμε πόρους όχι για πρόσκαιρα χειροκροτήματα αλλά για 

την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και έτσι για την αύξηση της 

απασχόλησης για την κοινωνική πολιτική, για την παιδεία.

Ωστόσο, ορισμένα πράγματα, πρέπει να τεθούν σε εντελώς νέα 

βάση. Αν στόχος μας είναι η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, η 

κοινωνική δικαιοσύνη, η συνολική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, 

αυτούς τους στόχους δεν θα τους επιτύχουμε, αν δεν 

προχωρήσουμε αποφασιστικά σε διαρθρωτικές αλλαγές, αν δεν 

παραμερίσουμε παλαιούς και ξεπερασμένους τρόπους 

λειτουργίας. Πρέπει να ξεπεράσουμε παλιές νοοτροπίες και δομές 

σχέσεων που αναπτύχθηκαν σε μια εποχή προστατευτισμού, 

κλειστής και αυταρχικής κοινωνίας, επικυριαρχίας πελατειακών 

σχέσεων.

Πρέπει να επιδιώξουμε σε όλους τους τομείς, μια ανοιχτή 

κοινωνία, που παρέχει περισσότερες δυνατότητες στα άτομα, που 

ενισχύει τις δυνατότητες απασχόλησης και βελτίωσης του βιοτικού 

τους επιπέδου, ανταμείβει ικανοποιητικά την δουλειά και 

αναπτύσσει την κοινωνική ευθύνη.

Όλες αυτές τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές, είτε αφορούν 

τις επιχειρήσεις, είτε το ασφαλιστικό σύστημα, είτε την παιδεία και 

το διοικητικό σύστημα, οφείλουμε να τις εξετάσουμε σε μια 

ευρύτερη συζήτηση, ώστε να αποτελέσουν τμήμα της ευρύτερης 

δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και ενεργοποίησης. Αυτό



επιδιώκει ο κοινωνικός διάλογος: Αλλαγή με συναίνεση.

Μεταβολή με συμπαράσταση. Κινητοποίηση για το νέο, 

κινητοποίηση των δυνάμεων που θέλουν να έχει μέλλον ο τόπος.

Όσοι εναντιώνονται στον διάλογο με το πρόσχημα ότι πρόκειται να 

συνθλιβούν οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές κατακτήσεις τους, όχι 

μόνο διαστρέφουν την πραγματικότητα, αλλά οδηγούν, συνειδητά 

ή ασυνείδητα, την κοινωνία σε αδιέξοδη κρίση. Τι άραγε 

προτείνουν, όσοι αρνούνται τον κοινωνικό διάλογο για να 

αντιμετωπίσει η χώρα μας το νέο διαφορετικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον; Ποιες είναι, άραγε, οι σκέψεις τους, και γιατί δεν τις 

λένε και σε εμάς, για να μπορέσει η Ελλάδα να διατηρήσει και να 

βελτιώσει της θέση της, για να υπάρξουν επενδύσεις, τεχνολογία, 

ανάπτυξη, απασχόληση και ευημερία; Ή μήπως, -πράγμα 

πιθανότερο- δεν μας λένε το μυστικό τους, επειδή στην 

πραγματικότητα η μόνη πρότασή τους είναι να μην γίνει τίποτα; 

Προτείνουν δηλαδή να σαπίσει η χώρα και οι νέες γενιές της μέσα 

στην στασιμότητα. Να λιμνάσει κάθε δημιουργική πρωτοβουλία 

μέσα σε έναν κρατικό προστατευτισμό, ο οποίος προφανώς θα 

ασκηθεί με νέα δάνεια. Έτσι ώστε, να ξαναμπεί η χώρα στον 

φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, και, σε λίγα χρόνια, να ακουστεί, 

με μαθηματική ακρίβεια, και πάλι το μοιραίο εκείνο: «δυστυχώς 

επτωχεύσαμε».

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν πρόκειται ποτέ να υποθηκεύσουμε το 

μέλλον της χώρας υποτασσόμενοι στον λαϊκισμό των παροχών 

που καταλήγει στην συνολική εξαθλίωση του λαού. Εμείς, ως 

δύναμη προόδου, πρέπει να επιδιώξουμε, να στηρίξουμε τον



κοινωνικό διάλογο, για να αλλάξει ριζικά ο παραγωγικός και 

κοινωνικός ιστός της χώρας. Και αυτό θα κάνουμε.

Ξαναγυρίζω όμως στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και τον 

δεύτερο λόγο για τον οποίο εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύουμε ότι η 

Ελλάδα πρέπει να μετάσχει ισότιμα σ’ αυτή την ιστορική 

καινοτομία της Ένωσης.

Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση επειδή είμαστε σοσιαλιστές.

Γιατί στο νέο τοπίο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, μόνον στο 

πλαίσιο μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς, μιας ισχυρής κοινής 

κοινωνικής πολιτικής, μιας ισχυρής κοινής θεσμικής δημοκρατικής 

προσπάθειας μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Αριστερός. Αυτή τη στιγμή, είμαστε στην φάση της σποράς. 

Έχουμε ακόμα ίσως και μια δεκαετία, έως ότου η Ένωση 

εμπεδώσει τους νέους δεσμούς και θεσμούς, λειτουργήσουν οι 

μηχανισμοί του κοινού νομίσματος, του ΕΥΡΩ, ώστε να 

μπορέσουμε να χαράξουμε πιο αποφασιστικά την πορεία που 

θέλουμε για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη όχι Κοινή Αγορά, αλλά 

πολιτική ένωση των εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών της, που 

διεκδικούν μια κοινωνία αντάξια της ιστορίας και των ελπίδων των 

λαών της.



Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Θα επαναλάβω εδώ τα όσα είπα στη Κ.Ο. σε σχέση με την 

Ελλάδα Τουρκία.

Στα εθνικά θέματα το «κλειδί», η βάση από την οποία εκκινεί κάθε 

πρωτοβουλία, είναι η δική σου θεμελιώδης θέση, η δική σου 

θεμελιώδης επιδίωξη, ο πυρήνας τον οποίο υπηρετούν όλες οι 

στρατηγικές και τακτικές κινήσεις σου. Στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις, ο πυρήνας των πολιτικών μας είναι σαφής: η Ελλάδα δεν 

θέτει σε κανένα διάλογο και υπό καμία αίρεση τα κυριαρχικά της 

δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις 

διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα δεν δέχεται οποιαδήποτε διαδικασία 

που θέτει υπό αίρεση το στάτους κβο στο Αιγαίο. Στόχος όλων 

των πολιτικών μας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων, των 

δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.

Το σύνολο των διπλωματικών μας ενεργειών και το σύνολο της 

εσωτερικής μας πολιτικής, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των 

θέσεών μας. Ισχυρή οικονομία σημαίνει ισχυρή άμυνα και ακόμα 

ισχυρότερη εξωτερική πολιτική. Σταθεροποιητικός ρόλος της 

Ελλάδας στα Βαλκάνια σημαίνει πολλαπλασιαστική δύναμη στις 

θέσεις μας στο Αιγαίο και ούτω καθεξής.

Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει μια ουσιώδεις 

διαφορά: η Ελλάδα έχει αποσαφηνισμένη πολιτική,

αποσαφηνισμένες θέσεις, που εδράζονται όλες στο Διεθνές Δίκαιο 

και τις Διεθνείς Συνθήκες. Η Τουρκία είναι η χώρα, που, ενώ ζητά



την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνείται να προσαρμόσει 

την πολιτική της στους θεμελιώδεις κανόνες γύρω από τους 

οποίους συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία είναι, αυτή 

την στιγμή, παράγων αποσταθεροποίησης όχι μόνο στο Αιγαίο, 

αλλά στην μείζονα περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εμείς στο θέμα αυτό έχουμε ξεκάθαρη θέση: εάν η Τουρκία 

αποδείξει εμπράκτως ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, εάν εμπράκτως 

αποσύρει την επεκτατική της επιβουλή κατά των ελληνικών 

κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε θα βρει την Ελλάδα αρωγό στην 

ευρωπαϊκή της πορεία. Εμείς πιστεύουμε, ότι και για τις δύο 

χώρες είναι προτιμότερη και ωφελιμότερη η ειρηνική πορεία των 

σχέσεων μας. Οι δύο λαοί έχουν μόνον να κερδίσουν αν φύγει 

από την περιοχή η ένταση και η απειλή χρήσης βίας που 

συστηματικά τα τελευταία χρόνια καλλιεργεί και κλιμακώνει η 

Άγκυρα.

Με τη σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η χώρα μας 

επιδιώκει να προωθήσει της βελτίωση του κλίματος μεταξύ των 

δύο χωρών. Η λειτουργία της Επιτροπής δεν αποτελεί έναρξη 

πολιτικού διαλόγου ή οποιαδήποτε μορφή διαιτησίας. Πρόκειται 

για μία διαδικασία που έχει ως στόχο την γνωστοποίηση των 

εκατέρωθεν απόψεων πάνω σε διαδικαστικά ζητήματα που 

αφορούν την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Το πόρισμα αυτής 

της διαδικασίας δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή 

Προεδρία δεν μπορεί να προχωρήσει σε διαιτητικές διαδικασίες. 

Τέλος δεν πρόκειται για τη διερεύνηση των διαδικαστικών θεμάτων 

ενός πιθανού πολιτικού διαλόγου.



Ο διαδικαστικός διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες, έχει δύο 

δυνητικές εκδοχές: η μία είναι να αποτελέσει το σημείο στροφής 

της πολιτικής της Τουρκίας προς ένα σεβασμό του διεθνούς 

δικαίου, με την παραίτηση της Άγκυρας από κάθε επεκτατική 

επιβουλή. Τότε, θα ανοίξει ο δρόμος για μια ειρηνική πορεία των 

δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρόμο, στον 

οποίο, επαναλαμβάνω, η Τουρκία θα μας βρει αρωγό.

Η δεύτερη εκδοχή του διαδικαστικού διαλόγου είναι να 

αποκαλυφθεί -για μια ακόμα φορά- και με αποκλειστική ευθύνη της 

Άγκυρας, ότι δεν επιθυμεί πραγματικό διάλογο, αλλά ένα μανδύα 

συγκάλυψης των επεκτατικών της ανόμων βλέψεων, εις βάρος των 

ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά, αυτή την φορά, η 

Άγκυρα δεν θα θυσιάσει -για άλλη μία φορά- την αξιοπιστία της 

απέναντι στην Ελλάδα, μόνο, αλλά θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα εκεί 

που θέλει να δώσει τις εξετάσεις της. Από ευρωπαϊκή δύναμη, 

που θέλει να μεταβληθεί, θα αποσυρθεί και πάλι στην 

οπισθοδρόμηση ενός οθωμανικού οράματος, που όμως δεν έχει 

ακροατήριο, ούτε θα βρει κατανόηση στον σημερινό κόσμο.

Αλλά, σύντροφοι, θα θεωρούσα τουλάχιστον μειωτικό της ευφυΐας 

του έλληνα πολίτη, να αποδεχθεί κανείς ότι τα διλήμματα της 

Άγκυρας θα μπορούσαν να μεταβληθούν σε διλήμματα της 

Ελλάδας. Εμείς έχουμε καθαρή γραμμή.

Οι Τούρκοι, και όχι εμείς, έχουν το πρόβλημα της απόδειξης της 

συνέπειας λόγων και έργων. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και 

στα λόγια και στα έργα. Γι’ αυτό και δεν έχουμε τίποτα να



φοβηθούμε, ούτε τίποτα να χάσουμε. Άλλοι πρέπει να φοβούνται 

μήπως χάσουν, εκεί που νόμιζαν, πριν, ότι θα κερδίσουν. . .

Η σθεναρή υπεράσπιση των θέσεών μας αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για να κερδίσουμε τη διπλωματική αντιπαράθεση, για 

να αντιμετωπίσουμε τα γεωπολιτικά επιχειρήματα τρίτων, να 

αποδυναμώσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες που κυριαρχούν σε 

διεθνές επίπεδο. Με εσωστρέφεια και πατριωτικούς λόγους σε 

επετείους δεν κερδίζονται οι διπλωματικές μάχες. Η Ελλάδα 

μπορεί και πρέπει να υποστηρίζει όπου και όπως χρειάζεται με 

θάρρος τη θέση της. Αυτή είναι υπερήφανη στάση.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Θα επαναλάβω ότι η χώρα μας έχει διατυπώσει μία πρόταση 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βελτίωση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι η ρεαλιστική πρόταση της 

«βήμα προς βήμα» προόδου, που αποβλέπει στη σταδιακή 

αντιμετώπιση των θεμάτων και στην καλλιέργεια κλίματος 

εμπιστοσύνης στις σχέσεις των δύο χωρών. Αλλά και στην 

δημιουργία μιας προοπτικής παραπέρα εξέλιξης, καθώς τα 

εκκρεμή θέματα αντιμετωπίζονται διαδοχικά με βάση τις αρχές του 

Διεθνούς Δικαίου.

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η εκ μέρους της 

Τουρκίας αποδοχή τριών προϋποθέσεων που αντικατοπτρίζουν



βασικές και γενικά αποδεκτές αρχές του Διεθνούς Δικαίου. 
Δηλαδή:

• τη δήλωση στο αναγκαίο πολιτικό επίπεδο χωρίς όρους ή 

προϋποθέσεις ότι αποκλείει την απειλή πολέμου ή την χρήση 

βίας στις σχέσεις των δύο χωρών. Η τουρκική κυβέρνηση 

πρέπει να διακηρύξει ανεπιφύλακτα ότι είναι αδιανόητη η 

προσφυγή σε πόλεμο για να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα 

θεωρεί ότι υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών.

• την αποδοχή του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις σχέσεις των 

δύο χωρών και διαμορφώνει την ισχύουσα νομική κατάσταση 

στο Αιγαίο, δηλαδή τις υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες και τις 

αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

• την αποδοχή, στη συνέχεια, από τη Τουρκία, ότι θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή ή ερμηνεία των διεθνών συνθηκών, θα 

επιλυθούν μέσα από τις νομικές διαδικασίες που προβλέπει το 

Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα το Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης.

Πέραν των άλλων, το πρώτο αυτό βήμα (όπως άλλωστε και η 

αποδοχή από την Τουρκία της προσφυγής στην Χάγη σ’ ό,τι 

αφορά τις αξιώσεις για τα Ιμια) θα επέτρεπε στην Ελλάδα να 

εγκρίνει τον χρηματοδοτικό κανονισμό, ώστε να απεμπλακεί η 

προοπτική που εδόθη στην Τουρκία μέσω της Συμφωνίας 

Τελωνειακής Ένωσης.

Το επόμενο βήμα θα ήταν η σύνταξη συνυποσχετικού μεταξύ των 

δύο χωρών μας για την παραπομπή του ζητήματος της



οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης. Παράλληλα, οι δύο χώρες μπορούν να εγκαινιάσουν 

επαφές σε υπηρεσιακό αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο για την 

συστηματική ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασίας 

σε τομείς αμοιβαίου συμφέροντος, όπως του τουρισμού, του 

εμπορίου, της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, της 

λαθρομετανάστευσης κ.α. Η προοπτική που θα δημιουργηθεί θα 

καθορίσει και την διαγραφή των επομένων βημάτων.

Πολιτική μας είναι ο συνδυασμός της διπλωματικής 

αποθάρρυνσης και της αποτελεσματικής αποτροπής της 

τουρκικής επιθετικότητας. Η συνεχής και έντονη κινητοποίησή μας 

σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, οι δράσεις μας αποσκοπούν 

στην δημιουργία ενός δικτύου στήριξης των θέσεών μας, που 

αποδίδει θετικούς καρπούς.

Για να ενισχύουμε συνεχώς τη θέση μας δεν αρκεί μια περήφανη 

σιωπή απέναντι στις όποιες πρωτοβουλίες υπάρχουν σε διεθνές 

επίπεδο. Κανείς δεν κερδίζει με περιχαράκωση και απομόνωση. 

Κερδίζει όταν με σύστημα και δυνατή φωνή υποστηρίζει τη θέση 

του. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να είναι ή να δείχνει 

φοβισμένη. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να δημιουργεί 

αμφιβολίες για τα δίκαια και τα δικαιώματά της με το να διστάζει ή 

να αμφιταλαντεύεται αν θα πρέπει ή όχι να τα υποστηρίζει, μήπως 

και κάποιος εκλάβει την υποστήριξη ως υποχώρηση. Η Ελλάδα 

πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική που είτε θα οδηγήσει στην 

παραδοχή της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία 

είτε θα αποκαλύψει την τουρκική επιβουλή, θα εκθέσει την Τουρκία



στη διεθνή κοινότητα για τις παράνομες αξιώσεις της, θα αναδείξει 

τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις αμφισβητήσεις και τις 

επιθετικές ενέργειες της άλλης πλευράς. Αν δεν αναφερθούμε στις 

γκρίζες ζώνες, τη Γαύδο, τις δηλώσεις για αμφισβητούμενες 

περιοχές πως θα πείσουμε για την τουρκική επιβουλή; Η τακτική 

αποκάλυψης δεν αποτελεί πολιτική διαπραγμάτευση, όπως 

μερικοί φοβούνται. Αποτελεί τμήμα μιας πολύπλευρης 

προσπάθειας να δημιουργήσουμε ένα όλο και πιο διεθνές ευνοϊκό 

κλίμα για την Ελλάδα.

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,

Αποστολή του Κόμματος είναι να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα 

αποτελεσματικό, σύγχρονο και ριζοσπαστικό σχέδιο αναγέννησης, 

μεταρρύθμισης και ανασυγκρότησης της χώρας. Αποστολή του 

Κόμματος είναι να γίνει προωθητική δύναμη στους μεγάλους 

κοινωνικούς μετασχηματισμούς, με τις ρωμαλέες αλλαγές που 

σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ήδη, με την πολιτική που προωθούμε.

Στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να είναι η κοινωνική ενεργοποίηση, 

γιατί ασφαλώς τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη 

μιας δραστήριας και κριτικής κοινωνίας σε κάθε μας βήμα. Οφείλει 

να δείξει και να ανοίξει τον δρόμο για μια σύγχρονη και ισχυρή 

Ελλάδα, να συγκρουσθεί με τη στασιμότητα και ό,τι δεσμεύει το 

μέλλον της χώρας. Να αμφισβητήσει τα πελατειακά δίκτυα. Να 

υπερβεί την κομματοκρατία που κρατά την πολιτική και κομματική 

ζωή σ’ ένα καθεστώς ασφυξίας και απαξίωσης.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γύρισε ήδη σελίδα. Η νέα αυτή εποχή για το κόμμα 

μας πρέπει ωστόσο να παρουσιάσει με σαφήνεια ορισμένα νέα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές, ότι απέχουμε πολύ 

από αυτόν τον στόχο. Χρειάζεται μεγάλη, επίπονη και

συστηματική προσπάθεια. Πρέπει να προσχωρήσουμε με 

αποφασιστικότητα στην ανασυγκρότηση, η οποία αποτελεί 

«κλειδί» για τη μελλοντική πορεία μας. Είναι αναγκαίο να 

συμβάλουμε όλοι στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην ανάδειξη του προσώπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας 

εποχής.

Σήμερα είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο να αναζητήσουμε 

νέους δρόμους, να διερευνήσουμε νέες ιδεολογικές και πολιτικές 

προσεγγίσεις.

Γιατί η ανασυγκρότηση δεν συνιστά ασφαλώς μια απλή 

οργανωτική προσπάθεια, μια υπόθεση που έχει να κάνει με 

εσωτερικές διευθετήσεις ή μιας άλλης μορφής διάταξη δυνάμεων.

Γιατί σήμερα είναι αναγκαίο να υπάρξουν ριζοσπαστικές και 

καινοτόμες αλλαγές στη δομή, στη λειτουργία, στην ίδια την 

φυσιογνωμία του Κόμματος.

Μια στενή οργανωτικιστική αντίληψη για την ανασυγκρότηση, 

ευνουχίζει την προωθούμενη προσπάθειά μας, περιορίζει τους 

ορίζοντες του εγχειρήματος μας.



Στόχος μας, στόχος της ανασυγκρότησης, είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να 

γίνει το κόμμα της κοινωνίας των πολιτών, το κόμμα των ενεργών 

πολιτών με κοινωνική ευθύνη, το κόμμα των πιο ζωντανών 

δυνάμεων της χώρας και της νεολαίας μας, το κόμμα των θεσμών 

και των μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλιών.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί να είναι το 

κόμμα των βιωμάτων, το κόμμα του ηρωικού παρελθόντος των 

πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων, το κόμμα μιας απλά αντιδεξιάς 

συσπείρωσης. Δεν μπορεί να είναι από τη μια κόμμα 

αξιωματούχων και διαφόρων ειδών παραγόντων και συνταξιούχων 

από την άλλη. Δεν μπορεί να είναι άθροισμα μηχανισμών 

βουλευτών, δημάρχων και διαφόρων «παραγόντων». Οι 

οργανώσεις δεν μπορεί να αποτελούν εκλογικούς μηχανισμούς, 

αλλά χώρους αναζήτησης, χώρους καθορισμού πολιτικής 

παρέμβασης.

Το κόμμα μας έχει διανύσει μια ολόκληρη ιστορική διαδρομή. Στα 

23 χρόνια αγώνων και δράσης για τα προβλήματα και την πρόοδο 

της χώρας, δημιούργησε ασφαλώς στέρεους δεσμούς με την 

Ελληνική Κοινωνία.

Ωστόσο, αυτοί οι δεσμοί δεν μπορεί να είναι μόνον ιστορικοί. Οι 

δεσμοί ενός Κόμματος πρέπει να ακουμπούν στο παρελθόν, αλλά 

και να κατευθύνονται δυναμικά στο μέλλον. Αυτό προϋποθέτει ένα 

κόμμα ανοικτό στην κοινωνία, ένα κόμμα ανοικτό σε νέες δυνάμεις, 

νέες ιδέες και προσεγγίσεις.



Προϋποθέτει ένα κόμμα που τολμά να δει κατάματα τα 

προβλήματά του και να προχωρήσει σε τομές που θα συμβάλλουν 

στην αναγέννησή του. Γι’ αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι η 

ανασυγκρότηση είναι το στοίχημα που ακόμη δεν κερδίσαμε. Γι’ 

αυτό η ανασυγκρότηση ισοδυναμεί με επανίδρυση και 

ανασύσταση του κόμματός μας.

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την εξασφάλιση των παρακάτω 

εξής στόχων:

• Πρώτος στόχος: Η συστράτευση και ενεργοποίηση όλων των

δυνάμεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εμείς οι ίδιοι, όλοι μαζί, μπορούμε και 

έχουμε υποχρέωση να το οδηγήσουμε σε μία νέα εποχή, με 

νέους προσανατολισμούς, νέες κατευθύνσεις, νέες προοπτικές 

που όλοι μαζί αποφασίζουμε και διαμορφώνουμε. Είναι φανερό 

ότι με προσωπικές στρατηγικές και με αντιλήψεις

περιχαράκωσης του κόμματος, δεν μπορούμε να 

οικοδομήσουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του μέλλοντος.

• Δεύτερος στόχος: Η ανασύνθεση και η επανένωση όλων των 

δυνάμεων συνειδητοποιώντας ότι το Συνέδριο είναι πια 

παρελθόν. Σήμερα είναι αναγκαία μια συστηματική προσπάθεια 

απ’ όλους μας, ώστε να υπερβούμε τα ψυχικά ρήγματα που 

αναμφίβολα δημιουργήθηκαν. Η προσπάθεια αυτή είναι πριν 

απ’ όλα πολιτική επιλογή και όχι μια ηθικοπλαστικού χαρακτήρα 

επίκληση.

• Τρίτος στόχος: Η δημιουργία μιας νέας πολιτικής κουλτούρας 
που θα χαρακτηρίζει την πολιτική μας λειτουργίας και τις μεταξύ



μας σχέσεις. Μιας πολιτικής κουλτούρας που θα έχει ως 

συστατικά στοιχεία τον διάλογο, τον σεβασμό, των διαφορετικών 

προσεγγίσεων και απόψεων. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας 

οι έντεχνες διαφοροποιήσεις οι σκιαμαχίες, οι άνευ 

περιεχομένου διαχωρισμοί, το μοίρασμα χαρακτηρισμών δεν 

έχουν νόημα, πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν.

• Τέταρτος στόχος: Η κατάκτηση μιας νέας συλλογικότητας που

θα διαπερνάει όλη την κομματική δομή από τις Τοπικές 

Οργανώσεις μέχρι και το Εκτελεστικό Γραφείο και θα δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις μιας νέας συμμετοχής. Ήδη αυτό το κλίμα 

χαρακτηρίζει τις λειτουργίες μας στην Κ.Ε., στην

Κοινοβουλευτική Ομάδα και το Εκτελεστικό Γραφείο. Τα όργανα 

αυτά δεν συνεδρίασαν ποτέ στο παρελθόν τόσο συχνά, με 

σαφείς θεματολογίες και τέτοια δυνατότητα ανταλλαγής 

απόψεων πριν την τελική λήψη αποφάσεων. Αυτό το κλίμα 

πρέπει να χαρακτηρίσει πια και την λειτουργία όλου του 

Κόμματος.

• Πέμπτος στόχος: Η προώθηση της κοινωνικής και ηλικιακής 

ανασύνθεσης του κομματικού ιστού, η αξιοποίηση νέων, 

ενεργών δυνάμεων, το άνοιγμά μας στην κοινωνία. Η τάση 

διατήρησης των κομματικών κεκτημένων, η νοοτροπία της 

επετηρίδας και η αντίληψη νομής των τιμαρίων της εξουσίας 

πρέπει να αντιμετωπισθούν με την αξιοποίηση νέων δυνάμεων 

σ’ όλα τα επίπεδα, με την αξιοκρατία και την αξιολόγηση της 

συμβολής όλων στην κοινή προσπάθεια.



• Έκτος στόχος: Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην 

προώθηση των επιλογών μας, στην υλοποίηση όσων συλλογικά 

αποφασίσαμε. Η δημοκρατική λειτουργία, η συλλογική 

προσπάθεια σύνθεσης των αντιθέτων απόψεων δεν μπορεί να 

οδηγούν σε γενικόλογες συνεχείς συζητήσεις. Η δημοκρατική 

λειτουργία για να δικαιώνεται χρειάζεται αποτέλεσμα.

Επίσης η προσπάθειά μας προϋποθέτει τη στήριξη στην 

αυτενέργεια των μελών και φίλων, την πίστη στη δύναμη της 

πρωτοβουλίας. Η υπόκλιση στη γοητεία του μηχανισμού και η 

τάση ελέγχου των πάντων οδηγεί στην ακινησία, μετατρέπει την 

ανασυγκρότηση σε μια διαδικασία προκάτ.

Όμως πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι η ανασυγκρότηση δεν 

υπαγορεύεται, ούτε διατάσσεται. Για να πετύχουμε μια τομή μέσα 

στη συνέχεια, για να καταφέρουμε ένα άλμα προς το μέλλον, 

πρέπει να αντλήσουμε συμπεράσματα από το πως στήθηκε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Να θυμηθούμε και πάλι τα πρώτα χρόνια της 

μεταπολίτευσης, τις μέρες του ενθουσιασμού και της ανιδιοτέλειας, 

τις εποχές που μια λέξη κυριαρχούσε, η λέξη αυτοοργάνωση. 

Έτσι οικοδομήθηκε το μεγάλο αυτό κίνημα, έτσι απόκτησε ρίζες σε 

κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό, επαγγελματικό, οικονομικό, 

μορφωτικό χώρο. Αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος 

πρέπει να προχωρήσουμε και τώρα.

Σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας αποτελούν οι 

οργανώσεις πολιτικής, οι θεματικές οργανώσεις. Αναμφίβολα 

μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας δημιουργικής



σχέσης με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μας, στην εμπέδωση 

μονίμων και ουσιαστικών σχέσεων με τους πολίτες, στην ανάπτυξη 

πολλαπλών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, στη διασύνδεση 

μας με κοινωνικές οργανώσεις και ριζοσπαστικά κινήματα.

Η νέα εποχή χρειάζεται και πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Οι 

θεματικές Οργανώσεις μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη 

δραστηριοποίηση πολιτών που σήμερα κρατούν αποστάσεις από 

τις παραδοσιακές μορφές δράσης και λειτουργίας. Αλλά μπορούν 

να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διεύρυνση της οργανωμένης 

δύναμής μας. ΓΓ αυτό η συγκρότηση θεματικών οργανώσεων είναι 

ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για την προσπάθεια ανασύστασης, 

αναζωογόνησης και αναμόρφωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γι’ αυτό πρέπει 

να αποτελέσουν την αιχμή της προσπάθειας ανασυγκρότησης του 

κόμματός μας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Αυτοί οι προβληματισμοί κατευθύνουν την κομματική μας 

ανασυγκρότηση. Και πιστεύω ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα βρει την δύναμη 

να ανανεώσει εσωτερικά τις λειτουργίες του, τον λόγο του, την 

σχέση του με την κοινωνία και τους θεσμούς.

Αλλά σ’ αυτή την κατεύθυνση των αναζητήσεων δεν είμαστε μόνοι. 

Μεγάλες δυνάμεις της ευρύτερης αριστερός, μεγάλες δυνάμεις της 

κοινωνίας που δεν στεγάζονται αυτή τη στιγμή σε κάποιους



κομματικούς σχηματισμούς, διατρέχονται από τα ίδια ερωτήματα 

και κατευθύνονται στις ίδιες συντεταγμένες απαντήσεων.

Θα ήταν λοιπόν παράδοξο, εάν επιδιώκουμε τον διάλογο των 

οργανώσεών μας με την κοινωνία για την δική μας ανασυγκρότηση 

και έναν ευρύτερο κοινωνικό διάλογο για τους στόχους της 

πολιτικής μας, και δεν είμαστε, την ίδια στιγμή, ανοιχτοί σε ένα 

διάλογο στους κόλπους της κεντροαριστεράς.

Ο διάλογος στον χώρο της κεντροαριστεράς, δεν ταυτίζεται με 

διάλογο και συμφωνίες κορυφής των ηγεσιών των κομμάτων. 

Αυτού του είδους η πολιτική λειτουργία κορυφής καταδικάζει κάθε 

επαφή σε μηχανισμούς συναλλαγής και πολιτικών συμφωνιών σε 

κλειστό επίπεδο. Μια τέτοια λειτουργία προϋποθέτει την απουσία 

της κοινωνίας από την σύναψη συμβολαίων των ηγεσιών ανάμεσά 

τους. Μια τέτοια πρακτική μας είναι ξένη και αδιάφορη.

Ξένη είναι για μας επίσης, η προοπτική δημιουργίας τεχνητών 

δορυφορικών πολιτικών σχημάτων γύρω από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τα 

δορυφορικά αυτά σχήματα, είναι συνήθως κίνηση μιας χρήσεων, 

εκλογικού χαρακτήρα, χωρίς έμπνευση, χωρίς πειθώ, χωρίς 

μέλλον, που αφήνουν παγερά αδιάφορες τις μεγάλες κοινωνικές 

δυνάμεις.

Αυτό που εμείς επιδιώκουμε είναι ένας πραγματικός πολιτικός 

διάλογος για το μέλλον της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, στην 

προοπτική των μεγάλων στόχων που διανοίγονται τόσο στην 

χώρα μας, όσο και μέσα από τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής



ενοποίησης. Ο διάλογος αυτός πρέπει να μην έχει ούτε 

περιορισμούς, ούτε «νονούς». Για να έχει επιτυχία αυτός ο 

διάλογος πρέπει πριν απ’ όλα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία 

της πολιτικής συμμετοχής. Πρέπει δηλαδή ο επιφυλακτικός ή ο 

απογοητευμένος από την πολιτική και τους πολιτικούς πολίτης, να 

αποκτήσει το βασικό κίνητρο της ενεργοποίησης και της 

συμμετοχής, που είναι ο σεβασμός στην δική του θέση και γνώμη. 

Χρειάζεται δηλαδή όχι μόνον η εντύπωση αλλά και η 

πραγματικότητα διαδικασιών αχειραγώγητων από τα κόμματα, 

διαδικασιών ισότιμης συμμετοχής των πολιτών στα ζητούμενα, 

ανοιχτών διαδικασιών.

Πρόκειται επομένως για μια ανοιχτή υπόθεση, όπου άτομα, 

άτυπες ενώσεις πολιτών, όμιλοι, θεματικές ομάδες παρέμβασης 

κτλ θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση των 

δράσεων και της «ατζέντας» του διαλόγου, σε κάθε περίπτωση.

Μόνον στα θεμέλια ενός πραγματικού κινήματος της 

αχειραγώγητης έκφρασης της πρωτογενούς κοινωνικής και 

πολιτικής δυναμικής, μπορεί να προχωρήσει ένας ευρύτερος 

διάλογος συνεργασίας και κοινής δράσης και των πολιτικών 

δυνάμεων της κεντροαριστεράς, που δεν θα δρουν όμως εν κενώ, 

αλλά στο πλαίσιο μιας υπαρκτής και εκφρασμένης δυναμικής, 

νέων κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων.

Αυτή η κατεύθυνση για τον διάλογο των δυνάμεων της 
κεντροαριστεράς δεν μπορεί επίσης να ταυτιστεί και να 
υποβαθμιστεί με αντιλήψεις εκλογικής σκοπιμότητας ή 
μικροκομματικού χαρακτήρα χειρισμούς.



*
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«

Εμείς τουλάχιστον, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δηλώνουμε κατηγορηματικά και 

με σαφήνεια ότι η υπόθεση του διαλόγου πρέπει να μην έχει 

καμμια σχέση με τις συνήθεις πρακτικές του παρελθόντος, που 

έχουν σηματοδοτήσει αρνητικά τις ως τώρα απόπειρες.

Ο διάλογος για την κεντροαριστερά ή θα είναι υπόθεση της 

κοινωνίας, ή δεν έχει νόημα να πραγματοποιηθεί με οχυρωμένες 
δυνάμεις πίσω από τα κομματικά τείχη...

Και σ’ αυτόν τον διάλογο θα προχωρήσουμε, ανοιχτά, χωρίς 

δογματισμούς και προκαταρτικούς όρους ή προϋποθέσεις. Για να 

ξαναδώσουμε στην πολιτική την αξιοπιστία της και στην Αριστερά 

την πρωτογενή κοινωνική δυναμική της.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέδειξε σ’ αυτό το διάστημα, ότι είναι η μόνη 

πολιτική δύναμη στη χώρα με ολοκληρωμένες προτάσεις για το 

παρόν και το μέλλον της. Οφείλει να αποδείξει στο μέλλον, ότι 

μπορεί να μπει μπροστά και να εκφράσει τη νέα κοινωνική 

δυναμική που αναδύεται, ότι επιδιώκει να εκσυγχρονίσει και να 

ενδυναμώσει την Ελλάδα στο σημερινό σύστημα της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Από εσάς όλους εξαρτάται, εάν θα καταφέρουμε να είμαστε η 

δύναμη αναγέννησης του τόπου, η δύναμη που θα κάνει το όραμα 

της ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδας πραγματικότητα. Να 

παλέψουμε και θα πετύχουμε.
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Μόλις πριν λίγα χρόνια, όταν κατέρρευσε το ανατολικό μπλοκ και 

κυριαρχούσε ο νεοφιλελευθερισμός, πολλοί προφήτευαν το τέλος 

των σοσιαλιστικών κομμάτων. Μιλούσαν τότε, για το τέλος της 

ιδεολογίας, το τέλος της Ιστορίας, και περίπου εννοούσαν ότι 

έπρεπε να αφεθούν οι κοινωνίες στον «αυτόματο πιλότο» των 

δυνάμεων της αγοράς. Κι όμως, τον Σεπτέμβρη του ’96, το κόμμα 

μας κέρδισε στην Ελλάδα με καθαρή νίκη τις εκλογές, μόλις πριν 

λίγες ημέρες οι Εργατικοί γκρέμισαν 18 χρόνια συντηρητικής 

διακυβέρνησης στην Βρετανία, ενώ στην γειτονική μας Ιταλία 

ανασυντίθεται ο πολιτικός χάρτης με αποφασιστικό ρόλο της 

Δημοκρατικής Αριστερός στο κυβερνητικό σχήμα της «Ελιάς». 

Ενώ, λοιπόν, πολλοί προφήτευαν ότι ο ρόλος της Αριστερός στην 

Ευρώπη έχει τελειώσει, γίνεται φανερό, ότι η Αριστερά έχει και 

ρόλο και παρουσία, όχι μόνο ως συγκροτημένη πολιτική δύναμη, 

αλλά ως πρόταση κυβερνητικής ευθύνης.

Ωστόσο, θα εθελοτυφλούσαμε, αν δεν αναγνωρίζαμε ότι η 

Αριστερά σήμερα πράγματι αντιμετωπίζει μια κρίση. Κρίση 

ιδεολογίας, κρίση θεωρίας, κρίση πολιτικής σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

πολλοί να μιλάνε για κρίση ταυτότητας: τι νόημα έχει η Αριστερά 

στον σημερινό κόσμο; Μήπως είναι απλώς ένα διαχειριστικό 

άλλοθι, μια αλτερνατίβα προσαρμογής σ’ ένα ανέλεγκτο 

καπιταλισμό; Μήπως η Αριστερά είναι ένα τελευταίο ασθενές 

χαράκωμα απέναντι στην ολόπλευρη επικράτηση των τυφλών 

δυνάμεων της οικονομίας;



Τα ερωτήματα, δεν είναι ρητορικά. Πιστεύω όμως ότι είναι 

ερωτήματα σε λάθος βάση. Δεν θα αναφερόμαστε στην κρίση της 

Αριστερός, αν αναστρέφαμε το ερώτημα. Ό,τι αποτελεί την κρίση 

είναι όχι το τέλος ενός ιδεολογικοπολιτικού χώρου, αλλά το τέλος 

μιας ορισμένης περιόδου της ιστορίας αυτού του χώρου.

Για μας η κρίση δεν είναι το τέλος, αλλά η πρόκληση για μια νέα 

αρχή.

Εμείς, τις νέες συνθήκες, τις θεωρούμε ως την νέα πρόκληση 

ανασυγκρότησης της σοσιαλιστικής πρότασης για τον κόσμο. Δεν 

πρέπει να εγκλωβίζουμε την σκέψη και την δράση μας σε σχέση 

με τα τρέχοντα καθήκοντα και τις δυσκολίες της πολιτικής 

συγκυρίας, αλλά πρέπει να προσδιοριζόμαστε από την στρατηγική 

της ανασυγκρότησής μας, ως δύναμη κριτικής, ως δύναμη 

απαίτησης διαφορετικής οργάνωσης της κοινωνίας, διαφορετικής 

ιεράρχησης των στόχων που προσδιορίζουν την ποιότητα της 

ζωής.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το καινούργιο γνώρισμα αυτής της φάσης της ανθρώπινης 

ιστορίας είναι η ραγδαία παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η 

απόλυτη απελευθέρωση του ανταγωνισμού. Η ανατροπή που 

επέφερε η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, δεν έσπασε μόνον 

τις ισορροπίες του διπολισμού. Ανέτρεψε τις εσωτερικές 

ισορροπίες του καπιταλιστικού κόσμου. Να το πω ωμά: αν πριν



το 1989 οι δυνάμεις της οικονομίας έβρισκαν στην πολιτική 

εξουσία ένα «φρένο», λόγω του δέους που προκαλούσε το 

αντίπαλο μπλοκ, τώρα, οι δυνάμεις της οικονομίας, νιώθουν, ότι 

έχουν πάρει το «πάνω χέρι». Και το καινούργιο στοιχείο αυτής της 

περιόδου, βρίσκεται σε δύο στρατηγικής σημασίας χαρακτηριστικά 

αυτών των νέων συσχετισμών δύναμης.

Πρώτον: στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του

ανταγωνισμού, τον πρώτο λόγο δεν τον έχουν οι δυνάμεις της 

«πραγματικής οικονομίας», ακόμα και οι πολυεθνικές εταιρείες, 

που κάποτε τις θεωρούσαμε το στρατηγικό κέντρο του διεθνούς 

καπιταλιστικού συστήματος. Τώρα, σ’ αυτή την φάση, το «πάνω 

χέρι» έχουν τα πολυδαίδαλα συμπλέγματα του διεθνούς 

χρηματιστηριακού κεφαλαίου, που έχουν μετατρέψει τον πλανήτη 

σε ένα γιγάντιο «καζίνο» καθημερινού τζόγου. Ο κερδοσκοπικός 

χαρακτήρας αυτού του χρηματιστηριακού κεφαλαίου έχει βαθύτατα 

επικίνδυνες επιπτώσεις στην διεθνή οικονομική τάξη και 

ισορροπία. Σας θυμίζω, ότι αυτού του είδους η αδυσώπητη 

κερδοσκοπία, τίναξε στον αέρα την ισοτιμία πολλών ευρωπαϊκών 

νομισμάτων, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, και σας θυμίζω τις πιέσεις 

που αντιμετώπισε και η δραχμή από μια ανάλογη κερδοσκοπική 

επιδρομή.

Το δεύτερο γνώρισμα αυτής της περιόδου, είναι η διαπλοκή των 

οικονομικών συμφερόντων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

την πολιτική εξουσία, σε παγκόσμια κλίμακα. Η διαπλοκή αυτή 

δεν παίρνει μόνον τον χαρακτήρα χειραγώγησης και ελέγχου της 

πολιτικής εξουσίας. Παίρνει την μορφή διάχυσης της ομοιόμορφης



μαζικής κουλτούρας της κατανάλωσης σε πλανητική κλίμακα. Εκεί 

που οι αριστεροί πίστευαν ότι τον πλανήτη θα τον ενώσουν οι 

κόκκινες σημαίες, τα σοσιαλιστικά εμβλήματα, εισβάλλουν τα 

UNITED COLOURS της BENETTON, και η Κόκα Κόλα που «πάει 

με όλα».

Αλλά, για να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι, δηλαδή η 

ομογενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς και η επιβολή της 

αντίστοιχης «νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων» σε πολιτικό 

επίπεδο, πρέπει να επιτευχθεί η ομοιομορφία της μαζικής 

κουλτούρας και η επιβολή διακυβερνήσεων που να θυσιάζουν 

στους θεούς της αγοράς και να προσκυνούν ως μόνη πραγματική 

ελευθερία την αχαλίνωτη απελευθέρωση του παγκοσμίου 

ανταγωνισμού.

Απέναντι σ’ αυτή τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα η Αριστερά 

νιώθει μια βαθιά αμηχανία, αν όχι μια πλήρη παράλυση. Ένα 

τμήμα της, αναζητά λύσεις στην ασφάλεια των συνταγών του 

παρελθόντος. Δεν νοσταλγεί μόνον την θανάσιμη στασιμότητα του 

υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά επιζητά την ασφάλεια του παλαιού, 

προστατευτικού εθνικού κράτους. Η Αριστερά όμως δεν έχει 

τίποτε να κερδίσει αναζητώντας λύσεις εκεί που χρεοκόπησε και 

δυσφημίστηκε στην πράξη η ελπίδα της ανθρώπινης 

χειραφέτησης. Ούτε είναι δυνατό, θεωρητικά και πρακτικά, να 

προτείνεται, ως μοντέλο, η αλβανοποίηση, το εθνικό κράτος- 

φρούριο, που θα ορθωθεί απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.



Ο σοσιαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να διαλέξει ανάμεσα σε 

δύο βαρβαρότητες: δεν είμαστε καταδικασμένοι ή να παιζόμαστε 

στο καζίνο του διεθνούς κερδοσκοπικού χρηματιστηριακού 

κεφαλαίου ή να οπισθοδρομούμε στις συνταγές του υπαρκτού 

σοσιαλισμού. Αντίθετα, εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και άλλοι πολλοί στην 

Ευρώπη, ανήκουμε σε εκείνο το ρεύμα της σοσιαλιστικής 

παράδοσης που δεν παγιδεύτηκε ποτέ σε δογματικά σχήματα και 

δεν αποκόπηκε από συγκεκριμένες προτάσεις για την 

δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας και την εφαρμογή στη 

πράξη ενός αξιακού συστήματος, που γέννησαν οι αγώνες για 

ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η διάκριση της Δεξιάς και της Αριστερός, όχι μόνο δεν είναι 

τεχνητή, όπως λέγεται, αλλά αποκτά, στο σημερινό παγκόσμιο 

τοπίο το πραγματικό της βάθος. Η Αριστερά σήμερα είναι όσο 

ποτέ ταυτισμένη με τα ευγενέστερα ιδανικά της ανθρωπότητας. 

Γιατί η σημερινή Αριστερά έχει απαιτήσεις για τον άνθρωπο ως 

δημιουργό, για τον άνθρωπο ως πολίτη, και όχι για τον άνθρωπο 

καταναλωτή, τον άνθρωπο-ανδράποδο της μαζικής κουλτούρας 

της παγκόσμιας ομοιομορφίας της κατανάλωσης.

Η δική μας Αριστερά, σήμερα, δεν υψώνει κουρελιασμένες σημαίες 

του παρελθόντος, αλλά κρατά στα χέρια της το μέλλον. Γιατί η 

δική μας Αριστερά συνδυάζει την ανάπτυξη με την Οικολογία, η 

δική μας Αριστερά συνδυάζει την πολιτική με τον έλεγχο των 

δυνάμεων της οικονομίας, η δική μας Αριστερά συνδυάζει την



άσκηση εξουσίας με τον κοινωνικό έλεγχο των δυνάμεων των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η δική μας Αριστερά δεν δέχεται 

την διάλυση του κοινωνικού κράτους αλλά εμπεδώνει την 

κοινωνική συνοχή. Η δική μας Αριστερά οικοδομεί έμπρακτους 

δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης με τα ασθενέστερα τμήματα της 

κοινωνίας και η δική μας Αριστερά δεν συμβιβάζεται με την ιδέα ότι 

η ανεργία και η φτώχια θα αποτελούν την αναπόφευκτη μοίρα του 

ενός τμήματος της κοινωνίας.

Ωστόσο, διάφοροι καλόπιστοι σχολιαστές, ή και κακόπιστοι κριτές, 

θα μπορούσαν να μας πουν: πως εσείς υποστηρίζετε τον 

σοσιαλιστικό χαρακτήρα των προτάσεών σας, την ώρα που έχετε 

ως κεντρικό στόχο της πολιτικής σας^ην επίτευξη των στόχων του 

Μάαστριχτ; Ας απαντήσουμε τόσο στους καλόπιστους, όσο και 

στους κακόπιστους κριτές μας.

Πρώτον και βασικοί. Η επιλογή της ισότιμης συμμετοχής μας στην 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνεται με βάση δύο 

διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά θεμελιώδη κριτήρια.

Το πρώτο κριτήριο είναι εθνικό: για λόγους οικονομικούς, 

κοινωνικούς, λόγους επίσης ασφάλειας των εθνικών 

συμφερόντων, η Ελλάδα δεν επιτρέπεται να παραμείνει εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι καταστροφικό για την χώρα ή η 

μοίρα της να εξισωθεί με εκείνη των γειτονικών βαλκανικών χωρών 

ή των χωρών του πρώην ανατολικού συνασπισμού, που σήμερα 

ανταγωνίζονται άγρια μεταξύ τους για το εισιτήριο συμμετοχής 

στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.



Η επιμονή μας για την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν γίνεται λόγω Μάαστριχτ. Τονίζω και 

πάλι, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε το Μάαστριχτ, την ίδια πολιτική 

έπρεπε να εφαρμόσουμε αυτή την περίοδο.
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Γιατί δεν επιτρέπεται να υπάρχει μια κρίσιμη αποσιώπηση: καμιά 

σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια μπρος στις 

εξελίξεις γιατί οι εξελίξεις αυτές την τρομάζουν. Δεν μπορούμε να 

συζητάμε υπεύθυνα για το μέλλον της χώρας χωρίς να 

προετοιμάσουμε αυτό το μέλλον στις σημερινές μας επιλογές. , ,
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Εμείς πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία όχι απλώς δεν φοβάται, 

αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στον ανταγωνισμό. ¿·1]6 

Ιστορικά, η ανάπτυξη του νεοελληνικού έθνους -ακόμα και κάτω 

από τον τουρκικό ζυγό- πραγματοποιήθηκε με την επιτυχή ένταξη 

των ελλήνων εμπόρων, καραβοκύρηδων και παραγωγών, στον 

τότε ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Σήμερα ακόμα, ο δυναμισμός της 

ελληνικής οικονομικής παρουσίας στα Βαλκάνια, είναι απόδειξη ότι 

υπάρχει για την χώρα μας ζωτικός ρόλος στο πλαίσιο της 

συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0-tt.UAlU.Ul

Όσοι ασκούν κριτική στη σημερινή πολιτική μας αποσιωπούν 

ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας άλλης πολιτικής, της 

αποστασιοποίησης από την Οικονομική Νομισματική Ένωση και 

έτσι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άμεσα αποτελέσματα θα 

ήταν η φυγή κεφαλαίων, η πτώση της αξίας της δραχμής, η 

αύξηση του ρυθμού του πληθωρισμού, η άνοδος των επιτοκίων, ο 

όλο και μεγαλύτερος εξωτερικός δανεισμός. Πολύ σύντομα θα 

ακολουθούσε η χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου και η



αλματώδης αύξηση της ανεργίας. Αυτά δεν είναι κατασκευάσματα 

φαντασίας. Είναι ρεαλιστικές εκτιμήσεις, που προκύπτουν από 

παγκόσμια εμπειρία.

Θέλω να τονίσω εδώ, ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να είναι υπερήφανο 

για την ως τώρα επιτυχία των πολιτικών του, του ‘93-’97. Από το 

1993 ως σήμερα, κερδίζουμε, με αποφασιστικό τρόπο, την μάχη 

της οικονομίας. Δεν μιλάω μόνον για την ορατή πτώση του 

πληθωρισμού, που αποτελεί την πιο απτή ανακούφιση του πολίτη 

στις καθημερινές του συναλλαγές. Μιλάω για την βελτίωση των 

δημοσιονομικών μεγεθών, για την τιθάσευση του δημόσιου 

χρέους, την απαρχή της εξυγίανσης της οικονομίας. Θέσαμε τα 

θεμέλια μιας υγιούς ανάπτυξης, που θα φέρει όλο και πιο 

πλούσιους καρπούς τα επόμενα χρόνια, αν κρατήσουμε σταθερή 

την πολιτική μας.

Μας λένε διαρκώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δώσει το 

κράτος εδώ να δώσει εκεί. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ο κρατικός 

προϋπολογισμός είναι κομματικός κορβανάς, για να μοιράζουμε 

χρήματα ώστε να αντλήσουμε κομματικά οφέλη. Για μας, κάθε 

δραχμή του κρατικού προϋπολογισμού κρύβει μέσα της τον κόπο, 

τον μόχθο, τον ιδρώτα και την προσφορά του έλληνα πολίτη. Ο 

ελληνικός λαός δεν εργάζεται για να σπαταληθεί το χρήμα με βάση 

το κομματικό συμφέρον, αλλά μοχθεί για να υπάρξει ανάπτυξη και 

κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό κάνουμε, με συνέπεια και 

υπευθυνότητα. Άλλωστε όλοι αυτοί που τόσο εύκολα μοιράζουν 

μερικά δισεκατομμύρια εδώ, μερικά δισεκατομμύρια εκεί ξεχνούν 

μετά να αθροίσουν τα όσα απλόχερα μοίρασαν. Η απειλή για την



/

οικονομία μας είναι η αφανής αυτή συνεχώς διογκούμενη δαπάνη 

με το επιχείρημα ότι μιλάμε δήθεν μόνο για μικροποσά.

Αν υποκύψουμε στον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης για συνεχείς 

παροχές, θα ξαναπέσουμε στον φαύλο κύκλο του δανεισμού, 

κάνοντας δαπάνες μεγαλύτερες από τα έσοδα. Όταν όμως 

δανείζεσαι για να ικανοποιείς αιτήματα για παροχές, 

φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, παραγραφές χρεών κλπ. τότε, 

φορτώνεις με χρέη την οικονομία και το τελικό αποτέλεσμα είναι 

αρνητικό για όλους. Το κόστος των παροχών βαρύνει όλους μας. 

Βαρύνει και εκείνους που ωφελούνται προσωρινά από αυτές, γιατί 

και άλλοι, ακολουθώντας το παράδειγμά τους, κατακτούν 

αντίστοιχες παροχές. Το κόστος το πληρώνουμε όλοι μας και το 

πληρώνουμε ακριβά. Το πληρώνουμε με την μορφή τόκων επί 

του δημόσιου χρέους.

Από κάθε χιλιάρικο που πλήρωσε ο κάθε φορολογούμενος 

πολίτης το 1996 για άμεσους και έμμεσους φόρους, πάνω από 

340 δρχ. δαπανήθηκαν για την πληρωμή τόκων για τα δάνεια στα 

οποία κατέφυγε το δημόσιο τα τελευταία 15 χρόνια. Οι δραχμές 

αυτές λείπουν από αναγκαίες δράσεις για να βελτιώσουμε τις 

συνθήκες ζωής μας.

Δεν είναι για χατίρι του Μάαστριχτ που πρέπει να μειώσουμε το 

έλλειμμα του δημοσίου. Είναι για χατίρι δικό μας και χατίρι των 

παιδιών μας. Είναι για να μην συνεχίσουμε να διογκώνουμε τους 

φόρους που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου



χρέους. Είναι για να υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις, για 

καλύτερη παιδεία, για κοινωνική πρόνοια.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

/
Η πρόοδος που συντελείται δεν περιορίζεται στο οικονομικό μόνο 

τομέα. Αλλάζουμε ριζικά και τον διοικητικό ιστό της χώρας, 

αναμορφώνοντας πλήρως τον δημόσιο τομέα και μεταβάλλοντας 

την δομή της κεντρικής εξουσίας. Η περιφερειακή αποκέντρωση 

και αποσυγκέντρωση της εξουσίας είναι μια απτή πραγματικότητα, 

που η υλοποίησή της ολοκληρώνεται με το σχέδιο «Ιωάννης 

Καποδίστριας», που θα μεταφέρει ισχύ και λόγο στο πρωτογενές 

κύτταρο της τοπικής εξουσίας.

Ταυτοχρόνως, θέτουμε τα θεμέλια του εκσυγχρονισμού της χώρας 

σε όλα τα επίπεδα. Επιβάλαμε, για πρώτη φορά, κανόνες 

κοινωνικής δικαιοσύνης στα φορολογικά έσοδα και θίξαμε καίρια 

τα προνόμια των εχόντων και κατεχόντων. Είμαστε η μόνη -ίσως- 

χώρα στην Ευρώπη, στην οποία όχι μόνον δεν μειώθηκαν, αλλά 

αυξήθηκαν σε πραγματικές τιμές οι κοινωνικές και προνοιακές 

δαπάνες. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην εξυγίανση και τον 

εξορθολογισμό στην χρήση των προνοιακών πόρων, που 

στρέφονται πια προς τους πραγματικά ασθενέστερους και όχι

στους κοινωνικά ισχυρότερους στην άσκηση πιέσεων.
γ

Να το πω απλά και καθαρά: παρά την φιλολογία περί έλλειψης 

«κοινωνικού προσώπου» στην πολιτική μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί



να είναι περήφανο για την κοινωνική του πολιτική. Το κοινωνικό

πρόσωπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το υπηρετούμε αποτελεσματικά με το να

αφιερώνουμε πόρους όχι για πρόσκαιρα χειροκροτήματα αλλά για

την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και έτσι για την αύξηση της

απασχόλησης για την κοινωνική πολιτική, για την παιδεία. -έ Κ .Λ ί’ ,
- ΟΓΛ , Αβ*·
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Ωστόσο, ορισμένα πράγματα, πρέπει να τεθούν σε εντελώς νέα 

βάση. Αν στόχος μας είναι η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, η 

κοινωνική δικαιοσύνη, η συνολική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, 

αυτούς τους στόχους δεν θα τους επιτύχουμε, αν δεν 

προχωρήσουμε αποφασιστικά σε διαρθρωτικές αλλαγές, αν δεν 

παραμερίσουμε παλαιούς και ξεπερασμένους τρόπους 

λειτουργίας. Πρέπει να ξεπεράσουμε παλιές νοοτροπίες και δομές 

σχέσεων που αναπτύχθηκαν σε μια εποχή προστατευτισμού, 

κλειστής και αυταρχικής κοινωνίας, επικυριαρχίας πελατειακών 

σχέσεων.

Πρέπει να επιδιώξουμε σε όλους τους τομείς, μια ανοιχτή 

κοινωνία, που παρέχει περισσότερες δυνατότητες στα άτομα, που 

ενισχύει τις δυνατότητες απασχόλησης και βελτίωσης του βιοτικού 

τους επιπέδου, ανταμείβει ικανοποιητικά την δουλειά και 

αναπτύσσει την κοινωνική ευθύνη.

Όλες αυτές τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές, είτε αφορούν 

τις επιχειρήσεις, είτε το ασφαλιστικό σύστημα, είτε την παιδεία και 

το διοικητικό σύστημα, οφείλουμε να τις εξετάσουμε σε μια 

ευρύτερη συζήτηση, ώστε να αποτελέσουν τμήμα της ευρύτερης 

δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και ενεργοποίησης. Αυτό



επιδιώκει ο κοινωνικός διάλογος: Αλλαγή με συναίνεση.

Μεταβολή με συμπαράσταση. Κινητοποίηση για το νέο, 

κινητοποίηση των δυνάμεων που θέλουν να έχει μέλλον ο τόπος.

Όσοι εναντιώνονται στον διάλογο με το πρόσχημα ότι πρόκειται να 

συνθλίβουν οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές κατακτήσεις τους, όχι 

μόνο διαστρέφουν την πραγματικότητα, αλλά οδηγούν, συνειδητά 

ή ασυνείδητα, την κοινωνία σε αδιέξοδη κρίση. Τι άραγε 

προτείνουν, όσοι αρνούνται τον κοινωνικό διάλογο για να 

αντιμετωπίσει η χώρα μας το νέο διαφορετικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον; Ποιες είναι, άραγε, οι σκέψεις τους, και γιατί δεν τις 

λένε και σε εμάς, για να μπορέσει η Ελλάδα να διατηρήσει και να 

βελτιώσει της θέση της, για να υπάρξουν επενδύσεις, τεχνολογία, 

ανάπτυξη, απασχόληση και ευημερία; Ή μήπως, -πράγμα 

πιθανότερο- δεν μας λένε το μυστικό τους, επειδή στην 

πραγματικότητα η μόνη πρότασή τους είναι να μην γίνει τίποτα; 

Προτείνουν δηλαδή να σαπίσει η χώρα και οι νέες γενιές της μέσα 

στην στασιμότητα. Να λιμνάσει κάθε δημιουργική πρωτοβουλία 

μέσα σε έναν κρατικό προστατευτισμό, ο οποίος προφανώς θα 

ασκηθεί με νέα δάνεια. Έτσι ώστε, να ξαναμπεί η χώρα στον 

φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, και, σε λίγα χρόνια, να ακουστεί, 

με μαθηματική ακρίβεια, και πάλι το μοιραίο εκείνο: «δυστυχώς 

επτωχεύσαμε».

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν πρόκειται ποτέ να υποθηκεύσουμε το 

μέλλον της χώρας υποτασσόμενοι στον λαϊκισμό των παροχών 

που καταλήγει στην συνολική εξαθλίωση του λαού. Εμείς, ως 

δύναμη προόδου, πρέπει να επιδιώξουμε, να στηρίξουμε τον



κοινωνικό διάλογο, για να αλλάξει ριζικά ο παραγωγικός και 

κοινωνικός ιστός της χώρας. Και αυτό θα κάνουμε.

Ξαναγυρίζω όμως στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και τον 

δεύτερο λόγο για τον οποίο εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύουμε ότι η 

Ελλάδα πρέπει να μετάσχει ισότιμα σ’ αυτή την ιστορική 

καινοτομία της Ένωσης. .

ΐι)βθο5έοε
Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση επειδή είμαστε σοσιαλιστές.

Γιατί στο νέο τοπίο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, μόνον στο 

πλαίσιο μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς, μιας ισχυρής κοινής 

κοινωνικής πολιτικής, μιας ισχυρής κοινής θεσμικής δημοκρατικής 

προσπάθειας μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Αριστερός. Αυτή τη στιγμή, είμαστε στην φάση της σποράς. 

Έχουμε ακόμα ίσως και μια δεκαετία, έως ότου η Ένωση 

εμπεδώσει τους νέους δεσμούς και θεσμούς, λειτουργήσουν οι 

μηχανισμοί του κοινού νομίσματος, του ΕΥΡΩ, ώστε να 

μπορέσουμε να χαράξουμε πιο αποφασιστικά την πορεία που 

θέλουμε για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη όχι Κοινή Αγορά, αλλά 

πολιτική ένωση των εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών της, που 

διεκδικούν μια κοινωνία αντάξια της ιστορίας και των ελπίδων των 

λαών της.
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Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Θα επαναλάβω εδώ τα όσα είπα στη Κ.Ο. σε σχέση με την 

Ελλάδα Τουρκία.

Στα εθνικά θέματα το «κλειδί», η βάση από την οποία εκκινεί κάθε 

πρωτοβουλία, είναι η δική σου θεμελιώδης θέση, η δική σου 

θεμελιώδης επιδίωξη, ο πυρήνας τον οποίο υπηρετούν όλες οι 

στρατηγικές και τακτικές κινήσεις σου. Στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις, ο πυρήνας των πολιτικών μας είναι σαφής: η Ελλάδα δεν 

θέτει σε κανένα διάλογο και υπό καμία αίρεση τα κυριαρχικά της 

δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις 

διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα δεν δέχεται οποιαδήποτε διαδικασία 

που θέτει υπό αίρεση το στάτους κβο στο Αιγαίο. Στόχος όλων 

των πολιτικών μας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων, των 

δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.

Το σύνολο των διπλωματικών μας ενεργειών και το σύνολο της 

εσωτερικής μας πολιτικής, αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των 

θέσεών μας. Ισχυρή οικονομία σημαίνει ισχυρή άμυνα και ακόμα 

ισχυρότερη εξωτερική πολιτική. Σταθεροποιητικός ρόλος της 

Ελλάδας στα Βαλκάνια σημαίνει πολλαπλασιαστική δύναμη στις 

θέσεις μας στο Αιγαίο και ούτω καθεξής.

Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει μια ουσιώδεις 

διαφορά: η Ελλάδα έχει αποσαφηνισμένη πολιτική,

αποσαφηνισμένες θέσεις, που εδράζονται όλες στο Διεθνές Δίκαιο 

και τις Διεθνείς Συνθήκες. Η Τουρκία είναι η χώρα, που, ενώ ζητά



την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνείται να προσαρμόσει 

την πολιτική της στους θεμελιώδεις κανόνες γύρω από τους 

οποίους συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία είναι, αυτή 

την στιγμή, παράγων αποσταθεροποίησης όχι μόνο στο Αιγαίο, 

αλλά στην μείζονα περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εμείς στο θέμα αυτό έχουμε ξεκάθαρη θέση: εάν η Τουρκία 

αποδείξει εμπράκτως ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, εάν εμπράκτως 

αποσύρει την επεκτατική της επιβουλή κατά των ελληνικών 

κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε θα βρει την Ελλάδα αρωγό στην 

ευρωπαϊκή της πορεία. Εμείς πιστεύουμε, ότι και για τις δύο 

χώρες είναι προτιμότερη και ωφελιμότερη η ειρηνική πορεία των 

σχέσεων μας. Οι δύο λαοί έχουν μόνον να κερδίσουν αν φύγει 

από την περιοχή η ένταση και η απειλή χρήσης βίας που 

συστηματικά τα τελευταία χρόνια καλλιεργεί και κλιμακώνει η 

Άγκυρα.

Με τη σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η χώρα μας 

επιδιώκει να προωθήσει της βελτίωση του κλίματος μεταξύ των 

δύο χωρών. Η λειτουργία της Επιτροπής δεν αποτελεί έναρξη 

πολιτικού διαλόγου ή οποιαδήποτε μορφή διαιτησίας. Πρόκειται 

για μία διαδικασία που έχει ως στόχο την γνωστοποίηση των 

εκατέρωθεν απόψεων πάνω σε διαδικαστικά ζητήματα που 

αφορούν την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Το πόρισμα αυτής 

της διαδικασίας δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή 

Προεδρία δεν μπορεί να προχωρήσει σε διαιτητικές διαδικασίες. 

Τέλος δεν πρόκειται για τη διερεύνηση των διαδικαστικών θεμάτων 

ενός πιθανού πολιτικού διαλόγου.



Ο διαδικαστικός διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες, έχει δύο 

δυνητικές εκδοχές: η μία είναι να αποτελέσει το σημείο στροφής 

της πολιτικής της Τουρκίας προς ένα σεβασμό του διεθνούς 

δικαίου, με την παραίτηση της Άγκυρας από κάθε επεκτατική 

επιβουλή. Τότε, θα ανοίξει ο δρόμος για μια ειρηνική πορεία των 

δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δρόμο, στον 

οποίο, επαναλαμβάνω, η Τουρκία θα μας βρει αρωγό.

Η δεύτερη εκδοχή του διαδικαστικού διαλόγου είναι να 

αποκαλυφθεί -για μια ακόμα φορά- και με αποκλειστική ευθύνη της 

Άγκυρας, ότι δεν επιθυμεί πραγματικό διάλογο, αλλά ένα μανδύα 

συγκάλυψης των επεκτατικών της ανόμων βλέψεων, εις βάρος των 

ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά, αυτή την φορά, η 

Άγκυρα δεν θα θυσιάσει -για άλλη μία φορά- την αξιοπιστία της 

απέναντι στην Ελλάδα, μόνο, αλλά θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα εκεί 

που θέλει να δώσει τις εξετάσεις της. Από ευρωπαϊκή δύναμη, 

που θέλει να μεταβληθεί, θα αποσυρθεί και πάλι στην 

οπισθοδρόμηση ενός οθωμανικού οράματος, που όμως δεν έχει 

ακροατήριο, ούτε θα βρει κατανόηση στον σημερινό κόσμο.

Αλλά, σύντροφοι, θα θεωρούσα τουλάχιστον μειωτικό της ευφυΐας 

του έλληνα πολίτη, να αποδεχθεί κανείς ότι τα διλήμματα της 

Άγκυρας θα μπορούσαν να μεταβληθούν σε διλήμματα της 

Ελλάδας. Εμείς έχουμε καθαρή γραμμή.

Οι Τούρκοι, και όχι εμείς, έχουν το πρόβλημα της απόδειξης της 

συνέπειας λόγων και έργων. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και 

στα λόγια και στα έργα. Γι’ αυτό και δεν έχουμε τίποτα να



φοβηθούμε, ούτε τίποτα να χάσουμε. Άλλοι πρέπει να φοβούνται 

μήπως χάσουν, εκεί που νόμιζαν, πριν, ότι θα κερδίσουν. . .

Η σθεναρή υπεράσπιση των θέσεων μας αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για να κερδίσουμε τη διπλωματική αντιπαράθεση, για 

να αντιμετωπίσουμε τα γεωπολιτικά επιχειρήματα τρίτων, να 

αποδυναμώσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες που κυριαρχούν σε 

διεθνές επίπεδο. Με εσωστρέφεια και πατριωτικούς λόγους σε 

επετείους δεν κερδίζονται οι διπλωματικές μάχες. Η Ελλάδα 

μπορεί και πρέπει να υποστηρίζει όπου και όπως χρειάζεται με 

θάρρος τη θέση της. Αυτή είναι υπερήφανη στάση.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Θα επαναλάβω ότι η χώρα μας έχει διατυπώσει μία πρόταση 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βελτίωση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι η ρεαλιστική πρόταση της 

«βήμα προς βήμα» προόδου, που αποβλέπει στη σταδιακή 

αντιμετώπιση των θεμάτων και στην καλλιέργεια κλίματος 

εμπιστοσύνης στις σχέσεις των δύο χωρών. Αλλά και στην 

δημιουργία μιας προοπτικής παραπέρα εξέλιξης, καθώς τα 

εκκρεμή θέματα αντιμετωπίζονται διαδοχικά με βάση τις αρχές του 

Διεθνούς Δικαίου.

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η εκ μέρους της 

Τουρκίας αποδοχή τριών προϋποθέσεων που αντικατοπτρίζουν



βασικές και γενικά αποδεκτές αρχές του Διεθνούς Δικαίου. 
Δηλαδή:

• τη δήλωση στο αναγκαίο πολιτικό επίπεδο χωρίς όρους ή 

προϋποθέσεις ότι αποκλείει την απειλή πολέμου ή την χρήση 

βίας στις σχέσεις των δύο χωρών. Η τουρκική κυβέρνηση 

πρέπει να διακηρύξει ανεπιφύλακτα ότι είναι αδιανόητη η 

προσφυγή σε πόλεμο για να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα 

θεωρεί ότι υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών.

• την αποδοχή του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις σχέσεις των 

δύο χωρών και διαμορφώνει την ισχύουσα νομική κατάσταση 

στο Αιγαίο, δηλαδή τις υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες και τις 

αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

• την αποδοχή, στη συνέχεια, από τη Τουρκία, ότι θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή ή ερμηνεία των διεθνών συνθηκών, θα 

επιλυθούν μέσα από τις νομικές διαδικασίες που προβλέπει το 

Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα το Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης.

Πέραν των άλλων, το πρώτο αυτό βήμα (όπως άλλωστε και η 

αποδοχή από την Τουρκία της προσφυγής στην Χάγη σ’ ό,τι 

αφορά τις αξιώσεις για τα Ιμια) θα επέτρεπε στην Ελλάδα να 

εγκρίνει τον χρηματοδοτικό κανονισμό, ώστε να απεμπλακεί η 

προοπτική που εδόθη στην Τουρκία μέσω της Συμφωνίας 

Τελωνειακής Ένωσης.

Το επόμενο βήμα θα ήταν η σύνταξη συνυποσχετικού μεταξύ των 

δύο χωρών μας για την παραπομπή του ζητήματος της



οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης. Παράλληλα, οι δύο χώρες μπορούν να εγκαινιάσουν 

επαφές σε υπηρεσιακό αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο για την 

συστηματική ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασίας 

σε τομείς αμοιβαίου συμφέροντος, όπως του τουρισμού, του 

εμπορίου, της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, της 

λαθρομετανάστευσης κ.α. Η προοπτική που θα δημιουργηθεί θα 

καθορίσει και την διαγραφή των επομένων βημάτων.

Πολιτική μας είναι ο συνδυασμός της διπλωματικής 

αποθάρρυνσης και της αποτελεσματικής αποτροπής της 

τουρκικής επιθετικότητας. Η συνεχής και έντονη κινητοποίησή μας 

σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, οι δράσεις μας αποσκοπούν 

στην δημιουργία ενός δικτύου στήριξης των θέσεών μας, που 

αποδίδει θετικούς καρπούς.

Για να ενισχύουμε συνεχώς τη θέση μας δεν αρκεί μια περήφανη 

σιωπή απέναντι στις όποιες πρωτοβουλίες υπάρχουν σε διεθνές 

επίπεδο. Κανείς δεν κερδίζει με περιχαράκωση και απομόνωση. 

Κερδίζει όταν με σύστημα και δυνατή φωνή υποστηρίζει τη θέση 

του. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να είναι ή να δείχνει 

φοβισμένη. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να δημιουργεί 

αμφιβολίες για τα δίκαια και τα δικαιώματά της με το να διστάζει ή 

να αμφιταλαντεύεται αν θα πρέπει ή όχι να τα υποστηρίζει, μήπως 

και κάποιος εκλάβει την υποστήριξη ως υποχώρηση. Η Ελλάδα 

πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική που είτε θα οδηγήσει στην 

παραδοχή της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία 

είτε θα αποκαλύψει την τουρκική επιβουλή, θα εκθέσει την Τουρκία



στη διεθνή κοινότητα για τις παράνομες αξιώσεις της, θα αναδείξει 

τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις αμφισβητήσεις και τις 

επιθετικές ενέργειες της άλλης πλευράς. Αν δεν αναφερθούμε στις 

γκρίζες ζώνες, τη Γαύδο, τις δηλώσεις για αμφισβητούμενες 

περιοχές πως θα πείσουμε για την τουρκική επιβουλή; Η τακτική 

αποκάλυψης δεν αποτελεί πολιτική διαπραγμάτευση, όπως 

μερικοί φοβούνται. Αποτελεί τμήμα μιας πολύπλευρης 

προσπάθειας να δημιουργήσουμε ένα όλο και πιο διεθνές ευνοϊκό 

κλίμα για την Ελλάδα.

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,

Αποστολή του Κόμματος είναι να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα 

αποτελεσματικό, σύγχρονο και ριζοσπαστικό σχέδιο αναγέννησης, 

μεταρρύθμισης και ανασυγκρότησης της χώρας. Αποστολή του 

Κόμματος είναι να γίνει προωθητική δύναμη στους μεγάλους 

κοινωνικούς μετασχηματισμούς, με τις ρωμαλέες αλλαγές που 

σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ήδη, με την πολιτική που προωθούμε.

Στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να είναι η κοινωνική ενεργοποίηση, 

γιατί ασφαλώς τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη 

μιας δραστήριας και κριτικής κοινωνίας σε κάθε μας βήμα. Οφείλει 

να δείξει και να ανοίξει τον δρόμο για μια σύγχρονη και ισχυρή 

Ελλάδα, να συγκρουσθεί με τη στασιμότητα και ό,τι δεσμεύει το 

μέλλον της χώρας. Να αμφισβητήσει τα πελατειακά δίκτυα. Να 

υπερβεί την κομματοκρατία που κρατά την πολιτική και κομματική 

ζωή σ’ ένα καθεστώς ασφυξίας και απαξίωσης.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γύρισε ήδη σελίδα. Η νέα αυτή εποχή για το κόμμα 

μας πρέπει ωστόσο να παρουσιάσει με σαφήνεια ορισμένα νέα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές, ότι απέχουμε πολύ 

από αυτόν τον στόχο. Χρειάζεται μεγάλη, επίπονη και

συστηματική προσπάθεια. Πρέπει να προσχωρήσουμε με 

αποφασιστικότητα στην ανασυγκρότηση, η οποία αποτελεί 

«κλειδί» για τη μελλοντική πορεία μας. Είναι αναγκαίο να 

συμβάλουμε όλοι στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην ανάδειξη του προσώπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας 

εποχής.

Σήμερα είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο να αναζητήσουμε 

νέους δρόμους, να διερευνήσουμε νέες ιδεολογικές και πολιτικές 

προσεγγίσεις.

Γιατί η ανασυγκρότηση δεν συνιστά ασφαλώς μια απλή 

οργανωτική προσπάθεια, μια υπόθεση που έχει να κάνει με 

εσωτερικές διευθετήσεις ή μιας άλλης μορφής διάταξη δυνάμεων.

Γιατί σήμερα είναι αναγκαίο να υπάρξουν ριζοσπαστικές και 

καινοτόμες αλλαγές στη δομή, στη λειτουργία, στην ίδια την 

φυσιογνωμία του Κόμματος.

Μια στενή οργανωτικιστική αντίληψη για την ανασυγκρότηση, 

ευνουχίζει την προωθούμενη προσπάθειά μας, περιορίζει τους 

ορίζοντες του εγχειρήματος μας.



Στόχος μας, στόχος της ανασυγκρότησης, είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να 

γίνει το κόμμα της κοινωνίας των πολιτών, το κόμμα των ενεργών 

πολιτών με κοινωνική ευθύνη, το κόμμα των πιο ζωντανών 

δυνάμεων της χώρας και της νεολαίας μας, το κόμμα των θεσμών 

και των μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλιών.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί να είναι το 

κόμμα των βιωμάτων, το κόμμα του ηρωικού παρελθόντος των 

πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων, το κόμμα μιας απλά αντιδεξιάς 

συσπείρωσης. Δεν μπορεί να είναι από τη μια κόμμα 

αξιωματούχων και διαφόρων ειδών παραγόντων και συνταξιούχων 

από την άλλη. Δεν μπορεί να είναι άθροισμα μηχανισμών 

βουλευτών, δημάρχων και διαφόρων «παραγόντων». Οι 

οργανώσεις δεν μπορεί να αποτελούν εκλογικούς μηχανισμούς, 

αλλά χώρους αναζήτησης, χώρους καθορισμού πολιτικής 

παρέμβασης.

Το κόμμα μας έχει διανύσει μια ολόκληρη ιστορική διαδρομή. Στα 

23 χρόνια αγώνων και δράσης για τα προβλήματα και την πρόοδο 

της χώρας, δημιούργησε ασφαλώς στέρεους δεσμούς με την 

Ελληνική Κοινωνία.

Ωστόσο, αυτοί οι δεσμοί δεν μπορεί να είναι μόνον ιστορικοί. Οι 

δεσμοί ενός Κόμματος πρέπει να ακουμπούν στο παρελθόν, αλλά 

και να κατευθύνονται δυναμικά στο μέλλον. Αυτό προϋποθέτει ένα 

κόμμα ανοικτό στην κοινωνία, ένα κόμμα ανοικτό σε νέες δυνάμεις, 

νέες ιδέες και προσεγγίσεις.



Προϋποθέτει ένα κόμμα που τολμά να δει κατάματα τα 

προβλήματά του και να προχωρήσει σε τομές που θα συμβάλλουν 

στην αναγέννησή του. Γι’ αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι η 

ανασυγκρότηση είναι το στοίχημα που ακόμη δεν κερδίσαμε. Γι’ 

αυτό η ανασυγκρότηση ισοδυναμεί με επανίδρυση και 

ανασύσταση του κόμματός μας.

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την εξασφάλιση των παρακάτω 

εξής στόχων:

• Πρώτος στόχος: Η συστράτευση και ενεργοποίηση όλων των

δυνάμεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εμείς οι ίδιοι, όλοι μαζί, μπορούμε και 

έχουμε υποχρέωση να το οδηγήσουμε σε μία νέα εποχή, με 

νέους προσανατολισμούς, νέες κατευθύνσεις, νέες προοπτικές 

που όλοι μαζί αποφασίζουμε και διαμορφώνουμε. Είναι φανερό 

ότι με προσωπικές στρατηγικές και με αντιλήψεις

περιχαράκωσης του κόμματος, δεν μπορούμε να 

οικοδομήσουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του μέλλοντος.

• Δεύτερος στόχος: Η ανασύνθεση και η επανένωση όλων των 

δυνάμεων συνειδητοποιώντας ότι το Συνέδριο είναι πια 

παρελθόν. Σήμερα είναι αναγκαία μια συστηματική προσπάθεια 

απ’ όλους μας, ώστε να υπερβούμε τα ψυχικά ρήγματα που 

αναμφίβολα δημιουργήθηκαν. Η προσπάθεια αυτή είναι πριν 

απ’ όλα πολιτική επιλογή και όχι μια ηθικοπλαστικού χαρακτήρα 

επίκληση.

• Τρίτος στόχος: Η δημιουργία μιας νέας πολιτικής κουλτούρας 

που θα χαρακτηρίζει την πολιτική μας λειτουργίας και τις μεταξύ



μας σχέσεις. Μιας πολιτικής κουλτούρας που θα έχει ως 

συστατικά στοιχεία τον διάλογο, τον σεβασμό, των διαφορετικών 

προσεγγίσεων και απόψεων. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας 

οι έντεχνες διαφοροποιήσεις οι σκιαμαχίες, οι άνευ 

περιεχομένου διαχωρισμοί, το μοίρασμα χαρακτηρισμών δεν 

έχουν νόημα, πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν.

• Τέταρτος στόχος: Η κατάκτηση μιας νέας συλλογικότητας που

θα διαπερνάει όλη την κομματική δομή από τις Τοπικές 

Οργανώσεις μέχρι και το Εκτελεστικό Γραφείο και θα δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις μιας νέας συμμετοχής. Ήδη αυτό το κλίμα 

χαρακτηρίζει τις λειτουργίες μας στην Κ.Ε., στην

Κοινοβουλευτική Ομάδα και το Εκτελεστικό Γραφείο. Τα όργανα 

αυτά δεν συνεδρίασαν ποτέ στο παρελθόν τόσο συχνά, με 

σαφείς θεματολογίες και τέτοια δυνατότητα ανταλλαγής 

απόψεων πριν την τελική λήψη αποφάσεων. Αυτό το κλίμα 

πρέπει να χαρακτηρίσει πια και την λειτουργία όλου του 

Κόμματος.

• Πέμπτος στόχος: Η προώθηση της κοινωνικής και ηλικιακής 

ανασύνθεσης του κομματικού ιστού, η αξιοποίηση νέων, 

ενεργών δυνάμεων, το άνοιγμά μας στην κοινωνία. Η τάση 

διατήρησης των κομματικών κεκτημένων, η νοοτροπία της 

επετηρίδας και η αντίληψη νομής των τιμαρίων της εξουσίας 

πρέπει να αντιμετωπισθούν με την αξιοποίηση νέων δυνάμεων 

σ’ όλα τα επίπεδα, με την αξιοκρατία και την αξιολόγηση της 

συμβολής όλων στην κοινή προσπάθεια.



• Έκτος στόχος: Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην 

προώθηση των επιλογών μας, στην υλοποίηση όσων συλλογικά 

αποφασίσαμε. Η δημοκρατική λειτουργία, η συλλογική 

προσπάθεια σύνθεσης των αντιθέτων απόψεων δεν μπορεί να 

οδηγούν σε γενικόλογες συνεχείς συζητήσεις. Η δημοκρατική 

λειτουργία για να δικαιώνεται χρειάζεται αποτέλεσμα.

Επίσης η προσπάθειά μας προϋποθέτει τη στήριξη στην 

αυτενέργεια των μελών και φίλων, την πίστη στη δύναμη της 

πρωτοβουλίας. Η υπόκλιση στη γοητεία του μηχανισμού και η 

τάση ελέγχου των πάντων οδηγεί στην ακινησία, μετατρέπει την 

ανασυγκρότηση σε μια διαδικασία προκάτ.

Όμως πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι η ανασυγκρότηση δεν 

υπαγορεύεται, ούτε διατάσσεται. Για να πετύχουμε μια τομή μέσα 

στη συνέχεια, για να καταφέρουμε ένα άλμα προς το μέλλον, 

πρέπει να αντλήσουμε συμπεράσματα από το πως στήθηκε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Να θυμηθούμε και πάλι τα πρώτα χρόνια της 

μεταπολίτευσης, τις μέρες του ενθουσιασμού και της ανιδιοτέλειας, 

τις εποχές που μια λέξη κυριαρχούσε, η λέξη αυτοοργάνωση. 

Έτσι οικοδομήθηκε το μεγάλο αυτό κίνημα, έτσι απόκτησε ρίζες σε 

κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό, επαγγελματικό, οικονομικό, 

μορφωτικό χώρο. Αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος 

πρέπει να προχωρήσουμε και τώρα.

Σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας αποτελούν οι 

οργανώσεις πολιτικής, οι θεματικές οργανώσεις. Αναμφίβολα 

μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας δημιουργικής



σχέσης με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μας, στην εμπέδωση 

μονίμων και ουσιαστικών σχέσεων με τους πολίτες, στην ανάπτυξη 

πολλαπλών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, στη διασύνδεση 

μας με κοινωνικές οργανώσεις και ριζοσπαστικά κινήματα.

Η νέα εποχή χρειάζεται και πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Οι 

θεματικές Οργανώσεις μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη 

δραστηριοποίηση πολιτών που σήμερα κρατούν αποστάσεις από 

τις παραδοσιακές μορφές δράσης και λειτουργίας. Αλλά μπορούν 

να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διεύρυνση της οργανωμένης 

δύναμής μας. ΓΓ αυτό η συγκρότηση θεματικών οργανώσεων είναι 

ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για την προσπάθεια ανασύστασης, 

αναζωογόνησης και αναμόρφωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γι’ αυτό πρέπει 

να αποτελέσουν την αιχμή της προσπάθειας ανασυγκρότησης του

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

κόμματός μας.
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σχέση του με την κοινωνία και τους θεσμούς.
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κομματικούς σχηματισμούς, διατρέχονται από τα ίδια ερωτήματα 

και κατευθύνονται στις ίδιες συντεταγμένες απαντήσεων.

Θα ήταν λοιπόν παράδοξο, εάν επιδιώκουμε τον διάλογο των 

οργανώσεών μας με την κοινωνία για την δική μας ανασυγκρότηση 

και έναν ευρύτερο κοινωνικό διάλογο για τους στόχους της 

πολιτικής μας, και δεν είμαστε, την ίδια στιγμή, ανοιχτοί σε ένα 

διάλογο στους κόλπους της κεντροαριστεράς.

Ο διάλογος στον χώρο της κεντροαριστεράς, δεν ταυτίζεται με 

διάλογο και συμφωνίες κορυφής των ηγεσιών των κομμάτων. 

Αυτού του είδους η πολιτική λειτουργία κορυφής καταδικάζει κάθε 

επαφή σε μηχανισμούς συναλλαγής και πολιτικών συμφωνιών σε 

κλειστό επίπεδο. Μια τέτοια λειτουργία προϋποθέτει την απουσία 

της κοινωνίας από την σύναψη συμβολαίων των ηγεσιών ανάμεσά 

τους. Μια τέτοια πρακτική μας είναι ξένη και αδιάφορη.

Ξένη είναι για μας επίσης, η προοπτική δημιουργίας τεχνητών 

δορυφορικών πολιτικών σχημάτων γύρω από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τα 

δορυφορικά αυτά σχήματα, είναι συνήθως κίνηση μιας χρήσεων, 

εκλογικού χαρακτήρα, χωρίς έμπνευση, χωρίς πειθώ, χωρίς 

μέλλον, που αφήνουν παγερά αδιάφορες τις μεγάλες κοινωνικές 

δυνάμεις.

Αυτό που εμείς επιδιώκουμε είναι ένας πραγματικός πολιτικός 

διάλογος για το μέλλον της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, στην 

προοπτική των μεγάλων στόχων που διανοίγονται τόσο στην 

χώρα μας, όσο και μέσα από τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής



ενοποίησης. Ο διάλογος αυτός πρέπει να μην έχει ούτε 

περιορισμούς, ούτε «νονούς». Για να έχει επιτυχία αυτός ο 

διάλογος πρέπει πριν απ’ όλα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία 

της πολιτικής συμμετοχής. Πρέπει δηλαδή ο επιφυλακτικός ή ο 

απογοητευμένος από την πολιτική και τους πολιτικούς πολίτης, να 

αποκτήσει το βασικό κίνητρο της ενεργοποίησης και της 

συμμετοχής, που είναι ο σεβασμός στην δική του θέση και γνώμη. 

Χρειάζεται δηλαδή όχι μόνον η εντύπωση αλλά και η 

πραγματικότητα διαδικασιών αχειραγώγητων από τα κόμματα, 

διαδικασιών ισότιμης συμμετοχής των πολιτών στα ζητούμενα, 

ανοιχτών διαδικασιών.

Πρόκειται επομένως για μια ανοιχτή υπόθεση, όπου άτομα, 

άτυπες ενώσεις πολιτών, όμιλοι, θεματικές ομάδες παρέμβασης 

κτλ θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση των 

δράσεων και της «ατζέντας» του διαλόγου, σε κάθε περίπτωση.

Μόνον στα θεμέλια ενός πραγματικού κινήματος της 

αχειραγώγητης έκφρασης της πρωτογενούς κοινωνικής και 

πολιτικής δυναμικής, μπορεί να προχωρήσει ένας ευρύτερος 

διάλογος συνεργασίας και κοινής δράσης και των πολιτικών 

δυνάμεων της κεντροαριστεράς, που δεν θα δρουν όμως εν κενώ, 

αλλά στο πλαίσιο μιας υπαρκτής και εκφρασμένης δυναμικής, 

νέων κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων.

Αυτή η κατεύθυνση για τον διάλογο των δυνάμεων της 
κεντροαριστεράς δεν μπορεί επίσης να ταυτιστεί και να 
υποβαθμιστεί με αντιλήψεις εκλογικής σκοπιμότητας ή
μικροκομματικού χαρακτήρα χειρισμούς.



Εμείς τουλάχιστον, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δηλώνουμε κατηγορηματικά και 

με σαφήνεια ότι η υπόθεση του διαλόγου πρέπει να μην έχει 

καμμια σχέση με τις συνήθεις πρακτικές του παρελθόντος, που 

έχουν σηματοδοτήσει αρνητικά τις ως τώρα απόπειρες.

Ο διάλογος για την κεντροαριστερά ή θα είναι υπόθεση της 

κοινωνίας, ή δεν έχει νόημα να πραγματοποιηθεί με οχυρωμένες 

δυνάμεις πίσω από τα κομματικά τείχη...

Και σ’ αυτόν τον διάλογο θα προχωρήσουμε, ανοιχτά, χωρίς 

δογματισμούς και προκαταρτικούς όρους ή προϋποθέσεις. Για να 

ξαναδώσουμε στην πολιτική την αξιοπιστία της και στην Αριστερά 

~ην πρωτογενή κοινωνική δυναμική της.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέδειξε σ’ αυτό το διάστημα, ότι είναι η μόνη 

πολιτική δύναμη στη χώρα με ολοκληρωμένες προτάσεις για το 

παρόν και το μέλλον της. Οφείλει να αποδείξει στο μέλλον, ότι 

μπορεί να μπει μπροστά και να εκφράσει τη νέα κοινωνική 

δυναμική που αναδύεται, ότι επιδιώκει να εκσυγχρονίσει και να 

ενδυναμώσει την Ελλάδα στο σημερινό σύστημα της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Από εσάς όλους εξαρτάται, εάν θα καταφέρουμε να είμαστε η 

δύναμη αναγέννησης του τόπου, η δύναμη που θα κάνει το όραμα 

της ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδας πραγματικότητα. Να 

παλέψουμε και θα πετύχουμε.


