
Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος σκληρής δουλειάς της 

κυβέρνησης για να κάνει πράξη την λαϊκή εντολή της 22ας του 

Σεπτέμβρη. Δεσμευτήκαμε απέναντι στον ελληνικό λαό να 

ακολουθήσουμε την πορεία για μία σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, 

για την δημιουργία μιας ισχυρής και αλληλέγγυας κοινωνίας.

Οι δύο αυτοί στρατηγικοί στόχοι συνδέονται άμεσα:

Πρώτον, με την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εξωτερική και αμυντική 

πολιτική. Με την δημιουργική μας παρουσία στα Βαλκάνια και την 

Μεσόγειο.

Δεύτερον, με την δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής 

οικονομίας, που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη της χώρας και την 

ευημερία του λαού. Η σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία είναι 

ταυτοχρόνως η προϋπόθεση, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει 

ισότιμο μέλος στον σκληρό πυρήνα του αυριανού κέντρου 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΟΝΕ.

Από αυτόν τον πυρήνα θα αποφασίζονται πλέον οι μεγάλες 

χρηματοδοτήσεις, θα κρίνονται ποιοι και με ποιους όρους θα 

εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτόν τον πυρήνα θα 

αποφασισθούν οι αλλαγές στην αγροτική πολιτική της Ένωσης, 

πως και με ποιους πόρους θα καταπολεμηθεί η ανεργία, ποιο θα 

είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Οι αποφάσεις αυτού



του πυρήνα θα επηρεάσουν άμεσα την μελλοντική εξωτερική 

πολιτική της Ένωσης και την κοινή πολιτική ασφάλειας. Η Ελλάδα 

πρέπει να συμμετάσχει στον πυρήνα αυτόν. Είμαστε 

αποφασισμένοι να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε.

Τρίτον, οι δύο μεγάλοι μας στόχοι, συνδέονται άμεσα με τον 

εκσυγχρονισμό της πολιτείας και της κοινωνίας με βαθιές τομές 

στην διοίκηση, τους θεσμούς, την εκπαίδευση, που έχουν στόχο 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την εμπέδωση μιας 

πολιτείας κοινωνικής δικαιοσύνης, την απελευθέρωση των 

δημιουργικών δυνάμεων της πατρίδας μας.

Η πολιτική μας αυτή, πήρε την έγκριση του Συνεδρίου μας, 

επικυρώθηκε από την λαϊκή εντολή και διευρύνει διαρκώς την 

συναίνεση και αποδοχή της στην κοινωνία.

Η πολιτική μας προκύπτει από μια διαρκή επεξεργασία στο κόμμα 

και την κυβέρνηση. Κατακτήσαμε έναν καινούργιο τρόπο 

λειτουργίας της κυβέρνησής μας, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα 

συλλογικότητα δεν είναι μια τυπική λειτουργία αλλά μια βαθιά 

αποτελεσματική πολιτική διαδικασία σύνθεσης και δράσης. 

Αποδείξαμε ότι δεν ήλθαμε να διαχειριστούμε την εξουσία, αλλά να 

μεταβάλλουμε την κατεύθυνση και τα περιεχόμενά της. 

Αποδείξαμε ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει μπροστά στο λεγόμενο 

«πολιτικό κόστος», όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις ωφέλιμες 

για τον τόπο. Ο λαός κατάλαβε πολύ καλά τι επιτύχαμε. Και ζητά 

από μας ακόμα περισσότερα. Θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα.



Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη 

ορμή, με ακόμα πιο έντονο έργο, με αποφασιστικότητα και 

μεθοδικότητα, να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της λαϊκής 

εντολής, στην πιστή εφαρμογή του κυβερνητικού μας 

προγράμματος. Τα επόμενα τρία χρόνια οι ρυθμοί του 

κυβερνητικού έργου θα ενταθούν, ώστε με βάση αυτό το έργο, στο 

τέλος της τετραετίας, να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό την 

ανανέωση της εντολής. Εμείς θα οδηγήσουμε την Ελλάδα με 

ασφάλεια στον νέο ευρωπαϊκό της ρόλο, στο γύρισμα του νέου 

αιώνα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Δεν θα κάνω σήμερα απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αλλά, 

χρειάζεται να έχουμε πάντοτε κατά νου, ότι μπορούμε να μιλάμε 

στον ελληνικό λαό, όχι με τα «θα», που πλημμυρίζουν τον εκτός 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. πολιτικό λόγο, αλλά με βάση τα δεδομένα μιας απτής 

πραγματικότητας.

Στην οικονομία επιτύχαμε ρυθμούς μεγέθυνσης από τους πιο 

υψηλούς της τελευταίας δεκαετίας και από τους πιο υψηλούς στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξήθηκε το ΑΕΠ κατά 3,5%. Ο 

πληθωρισμός, από 8,5% που ήταν πέρυσι, κατέβηκε εφέτος στο 

5,5% περίπου. Πετύχαμε ένα επενδυτικό άλμα, με άνοδο κατά 

9,4% των ιδιωτικών και κατά 18% των δημόσιων επενδύσεων. Το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το ’97 θα κινηθεί στο 1,7 

τρις δρχ. έναντι 1,1 το ’96.



Το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης βρίσκεται σε τροχιά πλήρους 

υλοποίησης, με στόχο την απορρόφηση όλων των πόρων μέχρι το 

1999. Συνεχίζουμε με σταθερότητα και θα εντείνουμε την 

προσπάθεια της δημοσιονομικής εξυγείανσης. Εντείνουμε την 

μάχη κατά της φοροδιαφυγής καθώς και την περιστολή της 

σπατάλης και των άσκοπων δαπανών στον Δημόσιο Τομέα. 

Δέσμη θεσμικών νομοθετημάτων προχώρησε τον εκσυγχρονισμό 

της οικονομίας και της αγοράς, την βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, την αποκατάσταση μισθολογικών και 

συνταξιοδοτικών ανισοτήτων. Είμαστε -ίσως- η μόνη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες από 

1.837 δις το ’96, σε άνω των 2.000 δις το 1997.

Αυτό το έργο, την ανάπτυξη με κοινωνική ευαισθησία, αναγνωρίζει 

και επικυρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτό το έργο θα συνεχίσουμε 

και θα ολοκληρώσουμε με πιο έντονους ρυθμούς στην τετραετία. 

Αυτό το έργο θα είναι η βάση και η εγγύηση για την νέα τετραετία 

της λαϊκής εντολής.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Εμείς επιδιώκουμε κάτι πολύ περισσότερο από εκλογικές νίκες. 

Θέλουμε μακρό και σταθερό σύμμαχό μας την ενεργοποιημένη 

κοινωνία. Αλλά, συνειδητές δυνάμεις πρωτοπορείας και αλλαγής 

στην κοινωνία, αναδεικνύει, συσπειρώνει και συνθέτει μόνον ένα 

πρωτοπόρο και καινοτόμο κόμμα.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί ούτε πρέπει να επαναπαυθεί στην 

επιτυχία του κυβερνητικού έργου. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τον δικό του, 

αυτοδύναμο και αυτοτελή ρόλο και προορισμό, πολύ ευρύτερο 

από την στήριξη και ενίσχυση του κυβερνητικού έργου. Το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μετρά τον χρόνο του με κυβερνητικές τετραετίες. 

Ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πολύ μακριά. Θα πάμε 

πολύ μακριά, ξαναδίνοντας στο κόμμα την πρωτογενή κοινωνική 

του δυναμική. Θα πάμε πολύ μακριά, ανανεώνοντας διαρκώς τις 

δομές και τις λειτουργίες μας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακουμπά στην ιστορία 

του σταθερά, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε τη δυναμική εκείνη 

που απαιτεί το μέλλον.

Θέλω σήμερα να τονίσω δύο από τους παράγοντες που πρέπει να 

κατευθύνουν την κομματική μας δράση:

Ο πρώτος παράγοντας είναι η κατανόηση, ότι εγχείρημα του 

εκσυγχρονισμού της χώρας σημαίνει ριζική μεταβολή ορισμένων 

όψεων της παραδοσιακής σχέσης του κόμματος με την κοινωνία. 

Είμαστε το κόμμα που με τις αποφάσεις μας δώσαμε ένα 

αποφασιστικό πλήγμα στο πελατειακό κομματικό σύστημα, που 

δίνουμε μάχη με τις συντεχνιακές νοοτροπίες, που κρατούν δέσμια 

στο παρελθόν τη χώρα. Εμείς κόψαμε με το μαχαίρι το όνειδος 

του παλαιοκομματισμού. Εμείς εισαγάγαμε το αντικειμενικό 

σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Εμείς επεκτείνουμε 

τώρα το σύστημα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σκοπό να 

αποκαταστήσουμε την ισοτιμία και την αξιοκρατία μεταξύ όλων 

των ελλήνων πολιτών που θέλουν να εργασθούν στο Δημόσιο. 

Εμείς περιορίσαμε και καταργήσαμε φοροαπαλλαγές και ειδικά



προνόμια. Εμείς καταργήσαμε το βασισμένο στην επετηρίδα 
σύστημα προσλήψεων.

Το κόμμα δεν είναι πάτρωνας και προστάτης, αλλά είναι εγγυητής 

της διαφάνειας, της ισοτιμίας, της αξιοκρατίας και της αξιοπρέπειας 

των πολιτών έναντι του κράτους. Ο ρόλος του κόμματος- 

προστάτη, τελειώνει σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται να

αντικαταστήσουμε το κόμμα-μεσολαβητή, με το κόμμα που 

πρωτοπορεί στην εφαρμογή της κοινωνικής βούλησης για 

εκσυγχρονισμό των οικονομικών, κοινωνικών και διοικητικών 

σχέσεων στην κοινωνία, για αλλαγή του ηθικού πλαισίου που 

περιβάλλει την άσκηση της πολιτικής.

Εμείς, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρώτοι τολμήσαμε το άνοιγμα του κόμματος 

στην κοινωνία. Οι θεματικές οργανώσεις, η ανασυγκρότηση του 

κινήματος με βάση μια νέα κοινωνική δυναμική, είναι ένα 

εγχείρημα που σηματοδοτεί τις νέες κατευθύνσεις μας. Και 

γνωρίζετε καλά, πως παρά τις κεντρικές μας αδυναμίες, υπήρξαν 

περιοχές, όπου νέες δυνάμεις προστέθηκαν στον κορμό των νέων 

αναζητήσεών μας.

Η δεύτερη κατεύθυνση της κομματικής μας δράσης είναι ακόμα πιο 

σύνθετη. Ως σήμερα, σύντροφοι, παρά όσα προσπαθήσαμε σε 

αλλεπάλληλες αποφάσεις οργάνων, το κόμμα δεν μπόρεσε να 

αναδείξει, στον βαθμό που απαιτείται, το νέο στοιχείο της 

πολιτικής μας. Δεν μπορέσαμε δηλαδή να αναδείξουμε, ότι το 

εγχείρημα του εκσυγχρονισμού της χώρας, δεν είναι μια λήψη 

αποσπασματικών κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά ένας



αλληλένδετος μεταρρυθμιστικός ιστός. Στο έργο μας, με βάση το 

πρόγραμμα και το σχέδιο μας, η μια όψη της πολιτικής μας 

συμπληρώνει και πολλαπλασιάζει την δυναμική της άλλης.

Αναφέρω χαρακτηριστικά|το σχέδιο «Καποδίστριας», δεν είναι μια 

συμπλήρωση -μόνον- της πολιτικής αποκέντρωσης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που υλοποιούμε με συνέπεια από το 1994. Είναι 

ταυτόχρονα μια μεταβολή στην δομή της διοίκησης, αλλά και 

δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοχλού στα ισχυρά -πλέον- 

κύτταρα της πρωτοβάθμιας μονάδας των νέων Δήμων. Σε λίγο 

χρόνο από τώρα θα έχουμε επιτύχει την αναστροφή από την 

σημερινή πραγματικότητα:j  ο πολίτης της περιφέρειας δεν θα 

χρειάζεται να έρχεται στον αθηναϊκό δαίδαλο για προβλήματά του, 

αλλά θα έχει την πλήρη κάλυψη της διοίκησης σε τοπική, 

νομαρχιακή και περιφερειακή κλίμακα.

Αυτό, όμως, πάλι, συνδέεται με τα έργα υποδομής που 

εκτελούνται παντού στην Ελλάδα. Αυτή την στιγμή, επτά χιλιάδες 

έργα πνοής βρίσκονται σε ανάπτυξη, αλλάζουν το πρόσωπο της 

Ελλάδας. Την χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται 

σε εξέλιξη έργα συνολικού ύψους 570 δις. Ανατέθηκαν έργα 

ύψους 300 δις. Προκηρύχθηκαν ή ολοκληρώθηκαν μελέτες έργων 

συνολικού ύψους 580 δις. Τα μεγάλα στρατηγικά έργα αλλά και οι 

περιφερειακής σημασίας υποδομές είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Οι 

πολίτες βλέπουν αυτά τα έργα να εξελίσσονται, να 

ολοκληρώνονται. Ο ένας τομέας δράσης συμπληρώνει και 

ολοκληρώνει τον άλλον.



Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η πολιτική μας στην εργασία, την 

υγεία και την πρόνοια. Ξεκινήσαμε μια ενεργητική πολιτική κατά 

της ανεργίας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την 

αγορά εργασίας. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει επενδύσεις σε 

ανθρώπινους πόρους, σε μέτρα για την είσοδο των νέων στην 

εργασία, στην πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, στην παροχή 

ίσων ευκαιριών στις γυναίκες και τους άνεργους που πλήττονται 

από ομαδικές απολύσεις ή βρίσκονται σε φθίνουσες περιοχές.

Επιχειρούμε τον εκσυγχρονισμό όλων των φορέων που παρέχουν 

υπηρεσίες για την απασχόληση, την σύνδεση της απασχόλησης 

με τα επιχειρησιακά προγράμματα του Β ΚΠΣ. Δημιουργήσαμε 

40.000 νέες θέσεις εργασίας, εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα για 

πρόσληψη 8.000 νέων 20-29 ετών, δέσμη μέτρων για όσους 

απολύονται ομαδικά στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων, 

θεσπίσαμε προγράμματα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης.

Δεν θα κάνω -επαναλαμβάνω- απολογισμό του κυβερνητικού 

έργου. Θέλω όμως να αναδείξω την εσωτερική συνοχή των 

πολιτικών μας. Η πολιτική μας στην Παιδεία, δεν είναι 

αποκομμένη από τις επιλογές μας στην οικονομία και τους 

θεσμούς. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στην Ευρώπη, ο 

δημιουργικός μας ρόλος στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο, θα 

προκύψει από το ανθρώπινο δυναμικό. Οι νέοι και η παιδεία είναι 

κυριολεκτικά το μέλλον του τόπου. Συγκρουστήκαμε στον χώρο 

της εκπαίδευσης με τις κατεστημένες αντιλήψεις, όπως 

συγκρουστήκαμε στην οικονομία, όπως συγκρουστήκαμε στην 

διοίκηση και όπου αλλού χρειάστηκε. Συγκρουστήκαμε όμως με



βάση ένα σχέδιο, με βάση μια θετική πρόταση, με βάση ένα όραμα 

για το μέλλον. Και η κοινωνία αναγνώρισε παντού το νόημα των 

ρήξεων και το περιεχόμενο των προτάσεών μας.

Ουσιαστικό έργο του κόμματος είναι να αναδείξει τον συνεκτικό 

ιστό αυτού του ενιαίου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Να 

στρατεύσει την κοινωνία, όχι στην βάση επίλυσης ατομικών 

ζητημάτων του κάθε πολίτη, αλλά στη βάση της δημιουργίας της 

νέας Ελλάδας: της Ελλάδας της ανάπτυξης, της Ελλάδας της 

προόδου, της Ελλάδας της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ο φυσικός πρωτεργάτης της ισχυρής Ελλάδας, 

της ισχυρής κοινωνίας, της χώρας που διασφαλίζει την ευημερία 

των κατοίκων της και την αξιοπρέπεια των πολιτών της.

Αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να στηρίξουμε την 

κομματική μας ανασυγκρότηση αλλά και τις καινοτομίες, όπως οι 

θεματικές οργανώσεις. Αυτός είναι ο δρόμος της ανανέωσης του 

κινήματος μας, με βάση τις νέες κοινωνικές δυναμικές, 

αξιοποιώντας στο σύνολό τους και τις κομματικές αποφάσεις και 

το κυβερνητικό μας έργο.

Σ’ αυτό τον δρόμο, δεν είμαστε μόνοι. Το κόμμα μας επιδιώκει 

σταθερά να έχει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και 

συνεργασίας με όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, που 

αποτελούν το ευρύτερο φάσμα της κεντροαριστεράς. Εμείς, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα κλειδιά και έτοιμες 

όλες τις λύσεις για όλα. Ούτε θεωρούμε ότι οι πολιτικοί χώροι 

έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό στον



διάλογο, ανοιχτό στην κριτική, ανοιχτό στην αναζήτηση. Είμαστε 

ανοιχτοί στην συνεργασία.

Δεν μιλώ για συμφωνίες κορυφής, ούτε για την δημιουργία 

δορυφορικών πολιτικών σχημάτων. Μιλώ για μια διαδικασία 

διαλόγου και σύγκλισης, που δεν θα καθοδηγηθεί κεντρικά από 

κανέναν, αλλά θα προσδιοριστεί από την ίδια την κοινωνική 

δυναμική. Ήδη, όμιλοι και πρωτοβουλίες πολιτών, διάσπαρτα σε 

όλη την Ελλάδα, έδειξαν, ότι δεν υπάρχουν ούτε στεγανά, ούτε 

τείχη ανάμεσα στους πολίτες και τους φορείς, που αναζητούν ο 

καθένας από την μεριά του, το νέο πρόσωπο της αριστερός, το 

νέο πρόσωπο της πολιτικής, το νέο πρόσωπο της χώρας.

Πεδίο δοκιμασίας αυτού του διαλόγου και της σύγκλισης είναι τα 

μεγάλα αλλά και τα μικρά προβλήματα του τόπου, είναι η κεντρική 

αναπτυξιακή επιλογή για την χώρα αλλά και ένα ζήτημα τοπικής 

ανάπτυξης. Ο διάλογος αυτός θα είναι διαρκώς ανοιχτός και στην 

δυναμική των δημοτικών εκλογών, πρέπει να προσμετρήσουμε 

την δυνατότητα να οικοδομήσουμε ευρύτερες συνεργασίες και 

μέσα στα πλαίσια αυτής της δυναμικής.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Προσπαθήσαμε το χρόνο που πέρασε να δώσουμε στο κόμμα μια 

νέα κατεύθυνση. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι προχωρήσαμε για 

πρώτη φορά σε τέτοια έκταση μέσα σε ένα χρόνο σε μια 

ολοκληρωμένη, συστηματική και συλλογική επεξεργασία των



πολιτικών μας. Αντιμετωπίσαμε κορυφαία θέματα, όπως αυτά, της 

εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας, της Ανάπτυξης και την νέας 

αποκεντρωτικής προσπάθειας με ισχυρή Αυτοδιοίκηση σε 

θεματικές συζητήσεις της Κ.Ε. Για πρώτη φορά η Κ.Ε. 

συνεδρίασε τόσο συχνά και ουσιαστικά. Η προσπάθεια αυτή θα 

συνεχιστεί. Ήδη έχουμε προγραμματίσει αντίστοιχες συζητήσεις 

για την εξωτερική πολιτική, την Παιδεία και τη Νεολαία, τα 

ιδεολογικά ζητήματα και την Κεντροαριστερά, την Κοινωνική 

Πολιτική.

Όμως παρ’ όλα αυτά είμαστε ακόμη πολύ μακριά από τη 

λειτουργία του κόμματος που επιδιώκουμε. Υπάρχουν εμφανείς 

αδυναμίες. Οι τομείς της Κ.Ε. υπολειτουργούν, η πληροφόρηση 

των οργανώσεών μας για τις θέσεις μας είναι ελλειπής, η 

παρουσίαση των απόψεών μας πάσχει, κρατούν ακόμη στους 

επαγγελματικούς χώρους στα μέλη μας, ισχυρές συντεχνιακές 

νοοτροπίες που παρεμποδίζουν ακόμη και τον καλόπιστο διάλογο. 

Με το Ε.Γ. συζητήσαμε τα προβλήματα αυτά και πήραμε 

αποφάσεις που θα βελτιώσουν τη κατάσταση. Μεταξύ άλλων 

αποφασίσαμε να επιδιώξουμε μια καλύτερη λειτουργία των τομέων 

και την αναμόρφωση των Γραμματειών τους. Οι τομείς της 

Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στη 

δουλειά τους. Καλώ όλους σας να συμβάλετε σ’ αυτή την 

επιδίωξη.

Το Κίνημα οφείλει να πληροφορεί και να καθοδηγεί. Θέματα 

νομαρχιακών ολομελειών που αποφασίσαμε για τους αμέσως 

επόμενους μήνες θα είναι η αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση, η



οικονομική μας πολιτική και η παιδεία. Ταυτόχρονα έχουμε 

ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης για τα αγροτικά θέματα.

Διαπιστώσαμε ότι οφείλουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα το 

σύγχρονο ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να βελτιώσουμε τη 

σχέση της με τη Κυβέρνηση και το Κόμμα. Η σχέση που 

επιδιώκουμε θα βοηθήσει στην πιο ενεργή παρουσία των 

βουλευτών στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων αλλά και στην 

καλύτερη προβολή και παρουσίαση του έργου μας σε κάθε νομό 

της χώρας.

Η φθορά ενός κόμματος επιταχύνεται με εσωτερικές διαμάχες. Η 

κοινή στάση δεν μπορεί σήμερα να είναι αποτέλεσμα αυταρχικών 

πρακτικών. Αυταρχικές πρακτικές παρεμποδίζουν την ανάπτυξη 

ιδεών και πρωτοβουλιών και δεν είναι αποδεκτές από τη κοινή 

γνώμη. Χρειάζεται όμως όλοι να ενισχύσουμε την αυτοπειθαρχία 

και συλλογικότητα. Το Κόμμα δεν είναι πεδίο προβολής 

εγωισμών. Ούτε οι συζητήσεις στα όργανα του κόμματος είναι 

πεδίο αυτοδιαφήμισης.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Ότι δεν θα πετύχουμε αυτό που είναι υποχρέωσή μας αν δεν 

συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι:

• Σήμερα χρειαζόμαστε ένα Κόμμα των ενεργών πολιτών με 

κοινωνική ευθύνη. Ένα Κόμμα ανοικτό σε νέες δυνάμεις, νέες



ιδέες και νέους τρόπους προσέγγισης και όχι ένα Κόμμα 

μηχανισμών, απρόσιτο στους πολίτες. Ένα Κόμμα ελκυστικό σε 

ανθρώπους με ανησυχίες, ευαισθησία, προβληματισμούς στους 

νέους και όχι ένα Κόμμα παραγόντων και επαγγελματιών της 

πολιτικής.

• Σήμερα χρειαζόμαστε ένα Κόμμα των πρωτοβουλιών, του 

σύγχρονου λόγου, των νέων προτάσεων. Αυτό σημαίνει ένα 

μεγάλο όχι στο φορμαλισμό της σκέψης και στη δογματική 

προσήλωση σε στερεότυπα δράσης και λειτουργιών.

• Σήμερα χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο, σοσιαλιστικό Κόμμα με 

σαφείς ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς και όχι ένα Κόμμα μιας 

απλής αντιδεξιάς συσπείρωσης.

• Σήμερα χρειαζόμαστε ένα Κόμμα, που θα είναι επίκεντρο των 

πρωτοβουλιών και των προσπαθειών για την ανασύνθεση της 

αριστερός και της Κεντροαριστεράς και όχι κινήσεων κορυφής 

και επίπλαστων συμφωνιών.

• Σήμερα χρειαζόμαστε ένα Κόμμα, που θα είναι η προωθητική 

δύναμη των αλλαγών των κοινωνικών λειτουργιών και όχι μόνο 

φραστικών εξάρσεων.

• Σήμερα χρειαζόμαστε ένα Κόμμα, που θα γίνει ο καταλύτης για 

τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και διευρυμένου μετώπου 

εξουσίας.

Αυτά συνιστούν τις ψηφίδες της προωθούμενης ανασυγκρότησης.

Γιατί η ανασυγκρότηση αυτό ακριβώς είναι. Γιατί η

ανασυγκρότηση είναι η πραγμάτωση της τομής και της συνέχειας.

Γιατί η ανασυγκρότηση πρέπει να ισοδυναμεί με την επανίδρυση

και τη νέα πνοή για το Κόμμα.



Αναδείξαμε ως αιχμή της ανασυγκρότησης τις θεματικές 

οργανώσεις και ήδη ένας σημαντικός αριθμός απ’ αυτές τις «νέου 

τύπου» οργανώσεις λειτουργούν σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. 

Πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο στοιχείο. Από τη δράση τους 

φαίνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας 

δημιουργικής σχέσης με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μας, στην 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, στη διασύνδεσή 

μας με κοινωνικές οργανώσεις και κοινωνικά κινήματα.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα 

μεγαλύτερα αν τα μέλη μας δεν υπέκυπταν πολλές φορές στον 

πειρασμό του ελέγχου κάθε κίνησης στην οποία δεν συμμετέχουν. 

Αν στηριζόμασταν περισσότερο στην πρωτοβουλία και την 

αυτενέργεια πολιτών και αποβάλλαμε ακατανόητες φοβίες, 

μεμψιμοιρίες, καχυποψίες και τάσεις διατήρησης των κεκτημένων.

Η παρουσία των θεματικών οργανώσεων δεν πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως αμφισβήτηση της δράσης και λειτουργίας των 

τοπικών οργανώσεων. Υπάρχει άλλωστε «πεδίον δόξης 

λαμπρόν» γι’ αυτές. Η παρουσία τους πρέπει να γίνεται αντιληπτή 

ως σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας διεύρυνσης της 

οργανωμένης δύναμής μας και των παρεμβάσεών μας. Γι’ αυτό 

και θα επιμείνουμε σ’ αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, υπάρχουν 

δεκάδες θέματα που «περιμένουν» την παρέμβασή μας.

Στο επόμενο διάστημα θα συνεχίζουμε πιο εντατικά τη συνολική 

προσπάθεια αναμόρφωσης του Κόμματός μας. Είναι σίγουρο, ότι



η πορεία μας προς το μέλλον δεν είναι εύκολη. Πρώτα και κύρια, 

γιατί σε κάθε κίνηση αλλαγής, αντιλαμβανόμαστε ότι το παλιό 

εμπλέκεται με το νέο, ότι το παλιό είναι μέσα μας αντιδρά, 

καθυστερεί.

Εμείς, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Να 

ξεπεράσουμε στερεότυπα δράσης. Να γυρίσουμε την πλάτη στην 

ψεύτικη σιγουριά που δημιουργεί ο δογματισμός και η 

προσήλωση, σε πρότυπα που ανήκουν στο παρελθόν.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Έχουμε ήδη εισέλθει τη χρονιά που διανύουμε, στην τελική πορεία 

προς τις Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές. Πρόκειται, 

αναμφίβολα, για μια σημαντική μάχη, για την κεντρική μάχη που 

έχει να αντιμετωπίσει το Κόμμα μας το επόμενο διάστημα.

Εμείς δεν θέλουμε να τις κομματικοποιήσουμε, όπως μερικοί 

ισχυρίζονται. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να μιλήσουμε με ειλικρίνεια.

Υπάρχει κανείς που πιστεύει στ’ αλήθεια, ότι τα αποτελέσματα των 

Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών δεν θα εκπέμψουν πολιτικό 

μήνυμα;

Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι η έκβαση αυτής της μάχης δεν θα 

δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο ή δυσχερέστερο κλίμα για την



προώθηση του σχεδίου μας για μια διαφορετική λειτουργία της 

κοινωνίας; Ασφαλώς και δεν υπάρχει.

Ας μιλάμε επιτέλους δίχως μικροπολιτικές σκοπιμότητες και 

υποκριτικές δηλώσεις, όπως συνηθίζει τον τελευταίο καιρό η 

Αντιπολίτευση. Οι εκλογές έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Σ’ αυτές, 

θα κριθούν προγράμματα και αντιλήψεις για την αποκέντρωση, την 

τοπική αυτοδιοίκηση, τον πολίτη.

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η πορεία μέχρι τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση θα 

πρέπει να είναι και θα είναι:

α. Πορεία προώθησης και υλοποίησης σημαντικών 

ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, όπως η ολοκλήρωση του 

σχεδίου περιφερειακής οργάνωσης του κράτους και η 

προώθηση του προγράμματος «I. Καποδίστριας». Διότι για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή περιφέρεια. Διότι 

για μας, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυροί νέοι Δήμοι, 

β. Πορεία επεξεργασίας σύγχρονων προγραμματικών προτάσεων 

για την ανάπτυξη των πόλεων και των περιοχών μέσα από 

γνήσιες, αυθεντικές, ανοικτές στην κοινωνία, συμμετοχικές 

διαδικασίες διαλόγου.

γ. Πορεία συσπείρωσης ευρύτατων δυνάμεων σε κάθε δήμο και 

σε κάθε περιοχή στη βάση των προγραμμάτων, 

δ. Πορεία δραστηριοποίησης κοινωνικών δυνάμεων που σήμερα 

είναι αποστασιοποιημένες από μια γενική πολιτική δράση. 

Ξεχωριστή σημασία αποκτούν βέβαια:



• Τα πρόσωπα, που θα εκπροσωπήσουν τους νέους θεσμούς.

• Οι διαδικασίες επιλογής των προσώπων με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η λαϊκή συμμετοχή, η αξιοκρατία και ο 

αναβαθμισμένος πολιτικός και προγραμματικός διάλογος.

Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, ότι οι διαδικασίες αυτές και οι 

επιλογές, ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνουν:

• Θα εμπνεύσουν και θα δραστηριοποιήσουν ή όχι τα μέλη μας.

• Θα δημιουργήσουν ένα νέο ενδιαφέρον στην κοινωνία ή όχι.

• Θα πείσουν ότι βρισκόμαστε σε μια νέα πορεία ή όχι.

• Θα συμβάλουν ή όχι στην δημιουργία προϋποθέσεων για μια 

σύγχρονη και ισχυρή Αυτοδιοίκηση, για αποκεντρωμένο κράτος.

Οφείλουμε ταυτόχρονα, να προχωρήσουμε στις επιλογές των 

προσώπων με βάση τα κριτήρια που καθορίσαμε στην πρόσφατη 

Σύνοδο της Κ.Ε. στο Ναύπλιο. Θέλουμε υποψηφίους επαρκείς, 

αυτοδιοικητικά στελέχη με σύγχρονο πνεύμα, κοινωνική 

ευαισθησία και σεβασμό στον πολίτη. Θέλουμε φορείς νέων 

ιδεών, που εξασφαλίζουν την κοινωνική συμμετοχή και την 

συσπείρωση ευρύτατων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στον 

τόπο τους.

Σ’ αυτά τα πλαίσια καμία μικροκομματική σκοπιμότητα δεν είναι 

ανεκτή. Σ’ αυτά τα πλαίσια, καμία λογική ανάδειξης «ημετέρων», 

κομματικών αξιωματούχων και τοπαρχών δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή. Γιατί, πριν απ’ όλα, δεν θα γίνει δεκτή από την ίδια την 

τοπική κοινωνία.



Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Χαρακτηριστικό της πολιτικής μας ζωής αλλά και της γενικότερης 

στάσης όλων μας είναι η μιζέρια στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του τόπου. Το οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίζεται 

με διάθεση ισοπέδωσης και ανάδειξης των αρνητικών πλευρών. Η 

μείωση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, η αύξηση του 

εθνικού προϊόντος είναι είτε αντιαναπτυξιακές πολιτικές είτε 

υπαγορεύονται από το Μάαστριχτ είτε οδηγούν σε δυστυχία τον 

ελληνικό λαό. Η αντιμετώπιση της αλβανικής κρίσης είτε ήταν 

υποχώρηση απέναντι στην ιταλική αλαζωνεία είτε ανεπαρκής είτε 

χαμένος κόπος λόγω των λαθρομεταναστών που ταλαιπωρούν τη 

χώρα. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ο αντίθετος λόγος απ’ 

όπου και αν προέρχεται είναι λόγος χωρίς πρόταση, χωρίς 

προοπτική. Έχει ένα κυρίως μοτίβο. Να παρουσιάσει την όποια 

απόφαση ίδια με όποια άλλη απόφαση, τον όποιο πολιτικό 

ανειλικρινή και ιδιοτελή. Η στάση αυτή έχει πολιτικό αντίκτυπο. 

Καλλιεργεί το κλίμα μιας γενικευμένης αποτυχίας. Οδηγεί έτσι σε 

απάθεια και αποχή από την πολιτική συμμετοχή. Ακόμη 

χειρότερα. Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Γιατί συγκαλύπτει 

το ρόλο των κοινωνικών ομάδων και δυνάμεων στην πολιτική, των 

δομών εξουσίας, τη σημασία των νοοτροπιών και κοινωνικών 

αντιλήψεων. Φορτώνει τα πάντα σε συγκεκριμένα άτομα και 

αφήνει όλα τα άλλα -δομές, συστήματα, λειτουργίες πρακτικές- 

που αποτελούν και καθορίζουν το κοινωνικό περιβάλλον ανέπαφα. 

Έτσι ενισχύεται το υπάρχον, το κατεστημένο, η εμμονή στο



γνωστό, ο φόβος της αλλαγής, η δυσπιστία απέναντι στο νέο. 

Στην κουλτούρα αυτή της ισοπέδωσης και της αποχής πρέπει να 

αντιταχθούμε. Ματαιώνει τη συμμετοχή και την ευθύνη του πολίτη. 

Παρεμποδίζει να βλέπουμε τα προβλήματα στην πραγματική τους 

οικονομική και κοινωνική διάσταση, τις ρίζες τους, την ιστορία 

τους, την πολυπλοκότητά τους και έτσι να εκτιμούμε λύσεις και να 

διαμορφώνουμε προσπάθειες. Καλλιεργεί αντί για ένα κριτικό 

πνεύμα τη στάση της αλαζωνείας και του ατομισμού. Η κοινωνία 

μας χωρίς πολίτες που συμμετέχουν, συμβάλουν και 

συνδημιουργούν θα είναι μια κοινωνία εχθρών, αδύναμη και μέτρια 

στα συλλογικά της επιτεύγματα. Θέλουμε μια κοινωνία ισχυρή, 

δημιουργική που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητές 

της. Γι’ αυτό επιζητούμε τη δημιουργική κριτική, την 

εποικοδομητική πρόταση, τη συμμετοχή, τη συλλογικότητα, την 

χωρίς προκαταλήψεις και διαχωριστικές γραμμές συνεργασία.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Έχουμε μπροστά μας άλλα τρία χρόνια κυβερνητικού έργου. Αλλά 

πολλά περισσότερα χρόνια για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τις μεγάλες 

στρατηγικές επιλογές για τον τόπο. Θα επιτύχουμε όλους τους 

στόχους μας, ανανεώνοντας διαρκώς τις δομές και τις λειτουργίες 

μας, βαθαίνοντας τους δεσμούς μας με τις πιο πρωτοπόρες 

δυνάμεις και στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είμαστε 

απλώς κυβερνητικό κόμμα, αλλά κόμμα που γεννά κυβερνητικές 

προοπτικές. Κόμμα που δεν φοβάται τις ρήξεις ούτε στην 

κοινωνία, ούτε με τις δικές του ακόμα συνήθειες, αν χρειαστεί.



Ερχόμαστε από μακριά για να πάμε πολύ μακριά.

Για να πάμε στην ισχυρή Ελλάδα. Την Ελλάδα της ανάπτυξης, την 

Ελλάδα της ειρήνης, την Ελλάδα της αλληλεγγύης και της 

ευημερίας. Την Ελλάδα που ανήκει σε υπερήφανους Έλληνες.

Το μέλλον είναι δικό μας. Και το χτίζουμε μέρα την μέρα, με το 

έργο μας στην κυβέρνηση, με το έργο μας στην κοινωνία, όπου το 

κόμμα μας έχει πρωτοπόρο ρόλο.



V
Από Γιώργο Πασχαλίδη 16.9.97

Συναρμολόγησα τα κείμενα (Ν.Θ., Γ.Π.) με Εισαγωγή - Επίλογο με διάφορες 
ενέσεις.

Συμπλήρωσα με αναφορές στον Κοινωνικό Διάλογο, στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, στην Κ.Ο.

Χρησιμοποίησα θέσεις Π/Θ από ομιλία ΙΣΤΑΜΕ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ (αλφαβητάρι του 

μέλλοντος - δίλημμα «σοσιαλισμός ή κοινωνική αναρχία» κ.ά.) και θέσεις Π/Θ 
από ομιλία στην Κ.Ο. 7/5/97

Η έκταση της ομιλίας θα εξαρτηθεί κυρίως από τον λεπτομερειακό χαρακτήρα 
του απολογισμού.

Συνθήματα που προτείνω:

Η κοινωνία εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ 

Η Ελλάδα εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ 

Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την Ισχυρή Κοινωνία 

Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την Ισχυρή Ελλάδα

Υ.Γ. : Θα χρειαστεί ένα τελικό χτένισμα.


