
Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Καθημερινά, γίνεται συνείδηση του Ελληνικού λαού πως το 

ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εργάζεται στη βάση 

συγκεκριμένου σχεδίου για το παρόν και το μέλλον της χώρας.
Εφόδιά μας οι καθαρές πολιτικές - ιδεολογικές μας θέσεις, οι 

επεξεργασμένες προγραμματικές μας δεσμεύσεις αλλά και η πλούσια 

εμπειρία μιας γόνιμης πορείας 23 χρόνων.

Από το συνέδριο του 1996 ξεκινήσαμε μία νέα ελπιδοφόρα 

πορεία διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που μας ήθελαν χαμένους στη 

δίνη ανεξέλεγκτων καταστάσεων.
Με ουσιαστικές συλλογικές διαδικασίες διαμορφώσαμε και 

εφαρμόζουμε μία πολιτική συνολικών λύσεων που έχει τη σφραγίδα της 

λαϊκής εντολής της 22ης Σεπτεμβρίου 1996.
Καθημερινά αναδύεται μια νέα κοινωνική δυναμική που επιδιώκει να 

εκσυγχρονίσει και να ενδυναμώσει την Ελλάδα στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των υπερεθνικών 

συνόλων στα οποία ως χώρα μετέχουμε.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,
Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος σκληρής δουλειάς της 

Κυβέρνησης για να κάνει πράξη τη λαϊκή εντολή της 22ας του Σεπτεμβρίου 

του '96. Δεσμευτήκαμε απέναντι στον ελληνικό λαό να ακολουθήσουμε μία 

πορεία για μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, για τη δημιουργία μιας ισχυρής 

κοινωνίας. Οι δύο αυτοί στρατηγικοί στόχοι συνδέονται άμεσα:

1. Με την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μια 

ολόπλευρη εξωτερική και αμυντική πολιτική. Με τη δημιουργική μας 

παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

2. Με τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας που θα 

εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την ευημερία του λαού, αλλά και θα μας

ι



κάνει συμμέτοχους στο πυρήνα του αυριανού κέντρου λήψης αποφάσεων 
της Ένωσης, την ΟΝΕ.

3. Με τον εκσυγχρονισμό της πολιτείας και της κοινωνίας με βαθιές τομές 

που θα έχουν για στόχο την ενίσχυση του πολίτη, την ενίσχυση συνολικά 

κοινωνίας μας, την εμπέδωση μιας πολιτικής πραγματικής κοινωνικής 
δικαιοσύνης.

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

επικυρώθηκε από τη λαϊκή εντολή πριν ένα χρόνο, έγινε αντικείμενο 

επεξεργασίας στα συλλογικά όργανα, στο Κόμμα, στην Κοινοβουλευτική 

ομάδα και στην Κυβέρνηση. Κατακτήσαμε ένα καινούριο τρόπο λειτουργίας 

της Κυβέρνησής μας επιβεβαιώνοντας, ότι μέσα από συλλογικές διαδικασίες 

μπορούμε να εμβαθύνουμε, να συνθέτουμε, να προχωρούμε. Αποδείξαμε ότι 

δεν δειλιάζουμε μπροστά στο βραχυπρόθεσμο κόστος, ότι δεν ήρθαμε για να 

διαχειριστούμε την εξουσία, αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για 

την εκπλήρωση της εντολής του ελληνικού λαού. Είμαστε αποφασισμένοι να 

συνεχίσουμε έτσι με συνέπεια λόγων και έργων, με δουλειά και μεθοδικότητα 

πάνω σ' ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κυβερνητικής δράσης, που ξετυλίγεται 

στην υπόλοιπη τριετία και που οι καρποί της θα ξαναδώσουν τη νίκη στο 

ΠΑΣΟΚ. Γιαυτό να είστε βέβαιοι.

Τι κάναμε τη χρονιά που πέρασε: Δεν θα αναφερθώ σήμερα στα θέματα της 

εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας της χώρας, αφού η αυριανή μας 

Σύνοδος είναι ειδικά αφιερωμένη σ' αυτά.

Στην οικονομία πετύχαμε ρυθμούς μεγέθυνσης από τους πιο υψηλούς της 

τελευταίας 10ετίας και από τους πιο υψηλούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης βρίσκεται σε τροχιά πλήρους υλοποίησης με 

ρεαλιστικό στόχο την απορρόφηση όλων των πόρων μέχρι το 1999. Με 

αποφασιστικότητα ξεκινήσαμε τη δημοσιονομική εξυγίανση. Με δέσμη 

θεσμικών νομοθετημάτων προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 

και της αγοράς, στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην



αποκατάσταση μισθολογικών και συνταξιοδοτικών ανισοτήτων. Αυξήσαμε τις 

κοινωνικές δαπάνες από 1.837 δις το '96 σε άνω των 2.000 δις το '97.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας χρηματοδότησε από το '96 μέχρι 

σήμερα δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 369 δις. Ξεκίνησαν πέντε 

προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 100 δις. Το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας, οι υποδομές στην ηλεκτρική ενέργεια, 

η πολιτική μας στον πετρελαϊκό τομέα και στο φυσικό αέριο, ανέδειξαν την 

Ενεργειακή Πολιτική σε Στρατηγική Πολιτική της Κυβέρνησής μας.

Επτά χιλιάδες έργα πνοής βρίσκονται σε ανάπτυξη, αλλάζουνε σιγά-σιγά το 

πρόσωπο της Ελλάδας. Στη χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκαν ή 

εξελίσσονται έργα συνολικού ύψους 570 δις. Ανατέθηκαν έργα ύψους 300 

δις. Προκηρύχθηκαν ή ολοκληρώθηκαν οι μελέτες έργων συνολικού ύψους 

580 δις. Οι πολίτες τα βλέπουν να προχωράνε, να ολοκληρώνονται. Ο 

χωροταξικός σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η αναπλάσεις 

αστικών χώρων, το εθνικό κτηματολόγιο, οι πολιτικές για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων και την περιβαλλοντική προστασία συνθέτουν μαζί με τις 

θεσμικές παρεμβάσεις μια συνολική πολιτική για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 

για τον πολίτη. Τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε και στις μεταφορές και 

επικοινωνίες για ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών και επικοινωνιών, 

ανταγωνιστικό, με σύγχρονη τεχνολογία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στον 

πολίτη.

Έχουμε πλήρη επίγνωση για τα προβλήματα της υπαίθρου και του αγρότη. 

Ανταποκριθήκαμε με συνέπεια σε όλες τις προεκλογικές άμεσες δεσμεύσεις 

μας απέναντι στους αγρότες. Εξασφαλίσαμε επιχειρηματικά κίνητρα για τους 

νέους αγρότες και προνομιακή πρόσβαση σε ποσοστώσεις παραγωγής, 

φορολογικά κίνητρα για την αγροτική χρήση της γης. Προωθούμε πολιτικές 

για τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, το 

συνυπολογισμό της αξίας της γεωργικής γης ως ίδιας συμμετοχής για τη 

χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, το θεσμό της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης στον αγροτικό τομέα, τη μείωση του κόστους αγροτικών



κατασκευών. Διευρύναμε τα κίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση των 

αγροτών. Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης. Επιταχύναμε 

τις διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων. Στηρίζουμε το ρόλο των 

συνεταιρισμών ως επιχειρηματικών οργανώσεων. Συγκροτήσαμε το 
Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής ως χώρο κοινωνικού διαλόγου. Το ένα τρίτο 

περίπου του συνόλου των πόρων που διατίθενται από το 2° Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα, διοχετεύεται στην περιφέρεια προς όφελος 

των αγροτών και των συμπολιτών μας στην ύπαιθρο.

Η πολιτική μας για την περιφέρεια, αγκαλιάζει ιδιαίτερα το Αιγαίο. 

Επιδιώξαμε την εξασφάλιση κλίματος σταθερότητας και ειρήνης στην 

περιοχή, και θέσαμε σε εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα για το Αιγαίο. 

Βελτιώσαμε τις υποδομές σε 46 περιφερειακά λιμάνια της χώρας και τις 

υπηρεσίες για τον πολίτη και για την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουρισμός-Πολιτισμός ύψους 156,6 δις 

προχωράει κανονικά. Διαφήμιση, εκπαίδευση, συντονισμός κυβερνητικών 

ενεργειών, εκσυγχρονισμός φορέων τουριστικής πολιτικής διαγράφουν νέες 

προοπτικές για τον Τουρισμό.

Ο στρατηγικός μας στόχος για την ισχυρή Ελλάδα, για την ισχυρή κοινωνία 

περνάει αναπόφευκτα μέσα από μια ριζική αναδιοργάνωση των θεσμών που 

συγκροτούν το κράτος. Με την ψήφιση του νόμου για την Περιφέρεια 

προχωρήσαμε στην οργάνωση και στελέχωση μιας ενιαίας διοικητικής 

μονάδας που με δικό της προσωπικό και δικό της προϋπολογισμό θα 

υλοποιεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Ολοκληρώσαμε το σχέδιο 

“ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, ένα εγχείρημα ιστορικής σημασίας για την 

αναγέννηση της περιφέρειας, για τη δημιουργία πραγματικών και βιώσιμων 

πόλων ανάπτυξης. Εφαρμόζουμε μια πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό 

στη δημόσια διοίκηση, που στηρίζεται στην αξιολόγηση, στην αξιοκρατία, 

στην κατάρτιση, στις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, στη 

θέσπιση κινήτρων για την εξέλιξή τους, στον αποκλεισμό των πολιτικών 

παρεμβάσεων για τη συγκρότηση της δημοσιοϋπαλληλίας. Επεκτείναμε το



Νόμο 2190 και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και απλοποιήσαμε τις 
διαδικασίες του.

Προχωρήσαμε συγχρόνως σε σημαντικές τομές που αφορούν τη ζωή και τη 

λειτουργία του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία. Ο νόμος για “το συνήγορο του 

πολίτη”, ο νόμος για “την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, η αναμόρφωση του Εθνικού 

Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και τα μέτρα για τη διαφάνεια στα Μ.Μ.Ε., “η 

αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου”, η κύρωση του διεθνούς συμφώνου 

για την προστασία των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ο νόμος για “το 

ανώτατο ειδικό δικαστήριο, την επιτάχυνση των δικών και σειρά δικονομικών 

απλουστεύσεων”, η κύρωση της ευρωπαϊκής σύμβασης για την άσκηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών, η κύρωση της συνθήκης του βΗΕΝΘΕΝ, αλλά και 

ο νόμος για την ποινική ευθύνη των Υπουργών είναι θεσμικές παρεμβάσεις 

με πολιτικό περιεχόμενο για περισσότερη δημοκρατία, για πιο ισχυρούς 

πολίτες σε μία σύγχρονη κοινωνία.

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητά μας. Δώσαμε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο τομέα της εκπαίδευσης της Αστυνομίας. Στο επίκεντρο της 

προσοχής μας είναι τα ζητήματα των αλλοδαπών, των λαθρομεταναστών, 

των προσφύγων και του ασύλου. Η συνοριακή φύλαξη παραμένει αδιάλειπτα 

αντικείμενο μέριμνας της Πολιτείας και σύντομα δημιουργείται ανάλογη 

υπηρεσία. Ιδρύσαμε τέσσερα νέα τμήματα δίωξης ναρκωτικών και 

αναπτύξαμε μία πολύπλευρη πολιτική για την προστασία των μαθητών και 

ανηλίκων από τις κατεξοχήν απειλές και κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Για την δημιουργία αυτής της ισχυρής κοινωνίας προχωρήσαμε σε νέες 

ριζικές αποφάσεις και δρομολογήσαμε μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες 

του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στον τομέα του πολιτισμού 

αναπτύσουμε πλέγμα δράσεων με στόχο την προβολή της διαχρονικότητας 

του ελληνικού πολιτισμού και την προώθηση της συνέργειας των διαφόρων 

επιμέρους όψεων της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αφήνει



πίσω της ένα μεγάλο απόθεμα νέων θεσμών και νέων υποδομών, που 

μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε μόνιμη Πολιτιστική Μητρόπολη.

Ισχυρή κοινωνία είναι η κοινωνία της εργασίας, της υγείας και της πρόνοιας. 

Η νέα εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, 

αποτελεί για μας πρόκληση να την χαλιναγωγήσουμε σ'ένα νέο πλαίσιο που 

θα έχει για στόχο την μακροπρόθεσμη διασφάλιση θέσεων εργασίας, την 

δημιουργία νέων, την μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των εργαζομένων κατά 

τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, την παροχή των αναγκαίων εφοδίων 

στον εργαζόμενο. Ξεκινήσαμε μια ενεργητική πολιτική κατά της ανεργίας που 

αναλύεται: σε επενδύσεις στους 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, στον 

εκσυγχρονισμό όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες για την 

απασχόληση, στη σύνδεση της απασχόλησης με τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του Β'ΚΠΣ, στην ανάδειξη της απασχόλησης ως κεντρικής 

πολιτικής επιλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήσαμε 40.000 νέες 

θέσεις εργασίας, εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα για πρόσληψη 8.000 νέων 

20-29 ετών, πιλοτικό πρόγραμμα σύνδεσης κατάρτισης με την απασχόληση, 

δέσμη μέτρων για όσους απολύονται ομαδικά στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων 

επιχειρήσεων, προγράμματα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και θεσπίσαμε 

πλήρη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μακροχρόνια 

άνεργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Βελτιώνουμε και μεγιστοποιούμε τους 

μηχανισμούς άντλησης πόρων από το Κοινωνικό Ταμείο.

Στον τομέα της Υγείας ο νόμος 2519 για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό 

του εθνικού συστήματος υγείας είναι πραγματικότητα και η εφαρμογή του θα 

δώσει απάντηση σ' ένα ολόκληρο πλέγμα προβλημάτων που εκκρεμούν. Ο 

εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων, η οικονομική τους εξυγίανση, η 

στελέχωση υπηρεσιών υγείας, η λειτουργία των νοσοκομείων και η 

καθημερινότητά τους για τον πολίτη, η πολιτική μας στο φάρμακο, στα 

ναρκωτικά, στην αντιμετώπιση του AIDS, αποτελούν ενδεικτικά σημεία



αναφοράς και άσκησης πολιτικής σε καθημερινή βάση. Με συνολική δέσμη 

μέτρων και πολιτικών απαντάμε στις ανάγκες πρόνοιας της κοινωνίας μας. 

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός γιγαντιαίου προγράμματος έργων και 

δράσεων στη υγεία και την πρόνοια συνολικής δαπάνης 340 δις για την 

περίοδο '94 -'99.

Όλα αυτά φέρουν τον Έλληνα πολίτη όλο και πιο κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό 

βιοτικό επίπεδο. Δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και προοπτικής για 

μεγαλύτερη ανάπτυξη, για όλο και πιο πλατιά διάχυση της ωφέλειας αυτής 

στους συμπολίτες μας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πρέπει 

απαρέγκλιτα να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Μόνο έτσι θα βάλουμε 

τα θεμέλια μιας ευημερίας για όλους, που δεν θα στηρίζεται σε χρέη, που δεν 

θα κινδυνεύει να ανατραπεί από τη μία μέρα στην άλλη, που θα μας φέρει 

στον πυρήνα της ΟΝΕ. Χρειάστηκε παρόλα αυτά να συγκρουστούμε με 

νοοτροπίες αντιαναπτυξιακές, με αντιλήψεις που αδιαφορούσαν για την 

επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου ή τις πραγματικές αντοχές της 

οικονομίας. Η Κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να υποθηκεύσει το μέλλον 

αυτού του τόπου και τις προοπτικές του ελληνικού λαού, ενδίδοντας σ' αυτές 

τις νοοτροπίες. Ο στόχος της ισχυρής Ελλάδας, της ισχυρής κοινωνίας 

κρίνεται κυρίως από την απόδοση του Κυβερνητικού Εργου. Αυτό το 

έργο έχει αρχίσει να γίνεται ορατό και αισθητό. Χρειάζεται 
εντατικοποίηση της προσπάθειας, χρειάζονται πιο γρήγορα 

αποτελέσματα.

Πως προχωρούμε:

1. Πρώτος στόχος για την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και την ευημερία του λαού μας είναι 

η συμμετοχή μας στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

έγκαιρη συμμετοχή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Από 

αυτόν τον πυρήνα θα αποφασίζονται στο μέλλον οι μεγάλες 

χρηματοδοτήσεις, θα κρίνονται ποιοι εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και με ποιους όρους, πως θα αναμορφωθεί η αγροτική πολιτική της



Ένωσης, πως και με τι πόρους θα καταπολεμηθεί η ανεργία, ποιο θα είναι 

το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Οι αποφάσεις αυτού του πυρήνα 

θα επηρεάζουν άμεσα την μελλοντική εξωτερική πολιτική της Ένωσης και 

την κοινή πολιτική Ασφάλειας. Πρέπει να συμμετέχουμε στον πυρήνα 

αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε.

2. Για το σκοπό αυτό πρέπει ν' ασκήσουμε εκείνη την οικονομική πολιτική, 

που θα πετύχει τις αναγκαίες επιδόσεις μέχρι το τέλος του '99, ώστε να 

μπορέσουμε να μπούμε στην ΟΝΕ. Κρίσιμη παράμετρος είναι και 

παραμένει η δημοσιονομική εξυγίανση, η περιστολή της φοροδιαφυγής, η 

περιστολή των περιττών δαπανών για δραστηριότητες και υπηρεσίες του 

Δημόσιου Τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και η εισοδηματική διάσταση 

της οικονομικής πολιτικής μας.

3. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλες τις δράσεις που έχουν επίπτωση σε 

συγκεκριμένες ανάγκες του πολίτη και να βελτιώσουμε την ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών από το Δημόσιο, τις Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα 

επικεντρωθεί στις συγκοινωνίες, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στον 

οικογενειακό γιατρό, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα προγράμματα 

κοινωνικής πρόνοιας, στην κοινωνική φροντίδα για τους ηλικιωμένους, 

στο ΙΚΑ, στην προστασία του καταναλωτή, στη λειτουργία του ΟΓΑ και 

του ΕΛΓΑ.

4. Πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή των πολιτικών για την 

απασχόληση, ιδιαίτερα για την καθιέρωση της κάρτας εργασίας για 

έλληνες και αλλοδαπούς εργαζόμενους. Να αξιοποιήσουμε έγκαιρα 

όλους τους διαθέσιμους πόρους. Να προχωρήσουμε τον κοινωνικό 

διάλογο.

5. Πρέπει να επιταχύνουμε την προώθηση και την ολοκλήρωση των 

υποδομών. Η έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, η ποιοτική 

και αποτελεσματική αξιοποίησή τους αποτελούν προτεραιότητα που 

απαντά συγχρόνως στην αναπτυξιακή προοπτική, στη μάχη κατά της 

ανεργίας, στην ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας που ζούμε. Από 

τα αποτελέσματα αυτά, αλλά και τη συνολική πορεία του β' ΚΠΣ θα 

κριθούν οι προοπτικές και το μέγεθος του γ' ΚΠΣ.



6. Να ολοκληρώσουμε τις πολιτικές που ξεκίνησαν για τον εκσυγχρονισμό 

της δημόσιας διοίκησης και τη σχέση της με την πολιτική και να 

εφαρμόσουμε το σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Πρέπει συγχρόνως να 

συνυφάνουμε συνεκτικά την αποκέντρωση, την περιφερειακή πολιτική και 

την πολιτική για την ύπαιθρο. Να ολοκληρώσουμε την τρίτη φάση του 

Μητρώου Αγροτών, να εξυγιάνουμε οριστικά τους μηχανισμούς 

καταβολής των επιδοτήσεων, να βάλουμε σε εφαρμογή τα μέτρα για τους 

νέους αγρότες.

7. Πρέπει να δώσουμε πνοή στους νέους θεσμούς δημοκρατίας που 

θεσπίσαμε ιδιαίτερα εκείνους που αφορούν στη θέση του πολίτη. Να 

γίνουν στοιχείο λειτουργίας της κοινωνίας μας.

8 . Η μεγάλη μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην παιδεία θα πρέπει να 

προχωρήσει με συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής.

9. Σε όλες τις πολιτικές μας θα πρέπει να βλέπουμε τις επιπτώσεις τους 

στην καθημερινή ζωή του πολίτη, στο ποιοτικό αποτέλεσμα, στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην κοινωνική ευαισθησία μας. 

Αντίστοιχη και η ευαισθησία μας απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Θα 

είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί απέναντι σε πρόσωπα που κατέχουν θέσεις 

ευθύνης.

10. Ο Κοινωνικός διάλογος σε διαρκή αλληλοτροφοδότηση με τον 

πολιτικό διακομματικό και εσωκομματικό διάλογο πρέπει να γίνει 
περιοδικός με αποτελέσματα που συναρθρώνονται με την 

κυβερνητική πολιτική διαμορφώνοντας την ευρύτερη συναίνεση στις 

αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.

11. Η πολιτική μας στα Βαλκάνια είναι μία πολιτική άρρηκτα δεμένη με το 

ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και 

φιλίας. Πρέπει να αντιληφθούμε την πολιτική μας ως πολιτική που 

πηγάζει από κάθε Υπουργείο στον τομέα της αρμοδιότητάς του, από κάθε 

Φορέα του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τον τομέα 

δράσης του, ως υπόθεση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, που πρέπει 

να πάρει πρωτοβουλίες, να μπει μπροστά, ν' απλώσει πρώτη το χέρι της 

εμπιστοσύνης και της συνεργασίας.



12. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι καλή ευκαιρία να 

προβάλλουμε και να ισχυροποιήσουμε διεθνώς τις θέσεις μας. Ολοι 
μαζί, κυβέρνηση και κοινωνία θα προετοιμάσουμε μεθοδικά και 
αποτελεσματικά την διοργάνωση, όπως πράξαμε στη φάση της 

διεκδίκησης.

Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι, οι πολιτικές μας συγκεκριμένες, τα σχέδια 

δράσης μας ολοκληρωμένα. Η φετεινή χρονιά αναδεικνύεται από τα 

πράγματα και από τη διεθνή συγκυρία ως η χρονιά της μεγάλης 

προσπάθειας. Πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας, ν' αυξήσουμε τις 

επιδόσεις μας και την αποτελεσματικότητά μας, να επιτύχουμε ποιοτικά 

αποτελέσματα, να δώσουμε πνοή σε θεσμούς που θα αλλάζουν χωρίς 

πυροτεχνήματα την καθημερινότητά μας. Χρειάζεται τώρα δουλειά, 

αποτελεσματικότητα, γρήγοροι ρυθμοί, συνέπεια και συσπείρωση όλων των 

δυνάμεών μας.

Το ΠΑΣΟΚ για ν'ανταποκριθεί στη ιστορική του ευθύνη, να σηματοδοτήσει 

πρωτοπόρο τη μεγάλη προσπάθεια που συντελείται σε όλα τα επίπεδα της 

κοινωνίας, να είναι δημιουργός και συνδημιουργός των μεγάλων αλλαγών 

που θα καθορίζουν την ελληνική πραγματικότητα του 2000, πρέπει τώρα να 

μπεί μπροστά. Ανοιχτό στην κοινωνία και συσπειρωμένο στις πολιτικές 

εξελίξεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αμφιταλαντεύσεις, δεν υπάρχουν 

περιθώρια για δικαιολογίες ούτε απέναντι στην κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, 

ούτε απέναντι στον ελληνικό λαό. Όλη η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα 

της επάνω σε μας, όχι μόνο σαν κυβέρνηση αλλά και σαν κίνημα. Όλη η 

κοινωνία μας ζυγιάζει, μας κρίνει, γι'αυτήν υπάρχουμε, αυτήν υπηρετούμε. 

Και στην λαϊκή εντολή αυτής της κοινωνίας πρέπει ν'ανταποκριθούμε όλοι 

μας και το ΠΑΣΟΚ ως κίνημα να είναι στην πρωτοπορία.



Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Κατακτούμε καθημερινά με διαδικασίες συνεννόησης ανάμεσα στην 

Κυβέρνηση, το Κόμμα και την Κοινοβουλευτική Ομάδα συλλογικές 

λειτουργίες που κάνουν το Κοινοβούλιο πιο ζωντανό, πιο παραγωγικό 

στη Νομοθετική εργασία που χρειάζεται για την προώθηση των 

μεταρρυθμίσεων.
Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να κάνουμε 

περισσότερα βήματα στην παρουσία και στη λειτουργία μας στο 

Κοινοβούλιο.
Εχουμε πει πολλές φορές τι δεν είναι η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Δεν 

είναι λόχος, δεν είναι μια μηχανή που σφραγίζει Νομοσχέδια. Και έχω 

ζητήσει από τους Υπουργούς πιο συστηματική συνεργασία με τους 

Βουλευτές στην προετοιμασία του Νομοθετικού έργου.
Οφείλουμε ωστόσο να προσεγγίσουμε καλύτερα το σύγχρονο ρόλο της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας σε μια άλλη σχέση με την Κοινωνία των 

πολιτών, με το Κόμμα, με την ίδια την Κυβέρνηση.
Εχουμε θέσει το θέμα στο πλαίσιο της αναθεωρητικής πρωτοβουλίας 

για το Σύνταγμα, επιδιώκοντας μια νέα ισορροπία όπου το κέντρο 

βάρους στη διαμόρφωση των αποφάσεων θα μετατίθεται σε ολοένα και 
πιο συλλογικές και αντιπροσωπευτικές διαδικασίες με μια νέα 

Κοινοβουλευτική, Κομματική, Κυβερνητική κουλτούρα.
Αυτή η νέα ισορροπία θα βοηθήσει στην καλύτερη συνεργασία της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας με την Κυβέρνηση, στην συνδιαμόρφωση 

των Νομοσχεδίων αλλά και στην καλύτερη προβολή και παρουσίαση 

του έργου μας σε κάθε Νομό της χώρας.
Η ιδεολογική μας υπεροχή και η πολιτική μας υπεροπλία θα γίνονται 
περισσότερο χρήσιμα στοιχεία όταν συνοδεύονται από την προώθηση 

λύσεων στα καθημερινά προβλήματα όταν συνδυάζονται με την 

παρουσίαση του υπαρκτού και σημαντικού Κυβερνητικού έργου.

Ο ρόλος των μικτών κλιμακίων Κυβέρνησης-Κοινοβουλευτικής Ομάδας- 
Κόμματος στη νέα περίοδο θα είναι ρόλος κυρίως εμπέδωσης του 

Κυβερνητικού έργου σ’ όλη τη χώρα.



Οσο απαραίτητη είναι μια νέα ποιότητα στη δημοκρατική λειτουργία της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας, άλλο τόσο απαραίτητη είναι η αίσθηση της 

αποτελεσματικότητας του κάθε Βουλευτή αλλά και του συνόλου της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Να φωτίσουμε, να αναδείξουμε όλες τις πτυχές του ρόλου και της 

παρουσίας του Βουλευτή στην τοπική κοινωνία, στο Κοινοβούλιο, στο 

Κόμμα, στα Μ.Μ.Ε, στις αποστολές του εξωτερικού.
Να αναβαθμίσουμε την υποστήριξη στην τεκμηρίωση και στην 

ενημέρωση.

Ταυτόχρονα όμως να αποδείξουμε όλοι μαζί πως η πολιτική ενότητα 

στη δράση μας που στηρίζεται στην ελεύθερη γνώμη κρίνεται στα 

αποτελέσματα της δουλειάς μας.

Ερχονται μάχες όπου η επιτυχία θα εξαρτηθεί τόσο από την συνειδητή 

πειθαρχία των δυνάμεων μας στο Κόμμα, στην Κυβέρνηση, στην 

Κοινοβουλευτική Ομάδα, όσο και από την πειστική επιχειρηματολογία 

στη δημόσια συζήτηση για την πολιτική και το έργο μας. Η 

συνειδησιακή ανεξαρτησία του βουλευτή δεν σημαίνει πως ο βουλευτής 

δεν είναι υποχρεωμένος να συμπράττει στην υλοποίηση του 

προγράμματος του κόμματος.

Η λαϊκή εντολή να κυβερνήσουμε τον τόπο εμπεριέχει και την 

εξατομικευμένη εντολή στον καθένα μας να εργαστούμε όλοι μαζί για την 

επιτυχία αυτής της αποστολής, μετουσιώνοντας το πρόγραμμα σε έργο.
Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Πριν λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε 23 ολόκληρα χρόνια καταλυτικής 
παρουσίας στην πολιτική ζωή του τόπου. Στη διάρκεια όλων αυτών των 
χρόνων, όλοι εμείς που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Ανδρέα 
Παπανδρέου ακολουθήσαμε μια πορεία δύσκολων αγώνων, αλλά και 
μεγάλων επιτυχιών.

Αν κάτι χαρακτηρίζει όλη αυτή την πορεία, είναι η προώθηση ουσιαστικών 
αλλαγών στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Είναι η κοινή πλέον διαπίστωση 
ότι το ΠΑΣΟΚ άλλαξε τον πολιτικό, και κοινωνικό χάρτη του τόπου.
• Αμφισβητήσαμε το πολιτικό κατεστημένο της προδικτατορικής περιόδου, 

γράφοντας μια νέα σελίδα στην πολιτική ζωή της χώρας.



• Αντιμετωπίσαμε την πολυδιάσπαση και τον παραγοντισμό που 
κυριαρχούσαν στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, συσπειρώνοντας τις 
δυνάμεις του ριζοσπαστικού κέντρου και της αριστερός, τις γενιές της 
αντίστασης και των δημοκρατικών αγώνων .

• Οικοδομήσαμε μια σταθερή Δημοκρατία και δημιουργήσαμε κράτος 
πρόνοιας, έννοιες πραγματικά άγνωστες στο μετεμφυλιακό κράτος της 
Δεξιάς.

• Προωθήσαμε μια νέα αντίληψη στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

Στις δύσκολες μέρες του 74, τολμήσαμε και πετύχαμε αυτό που ορισμένοι 
θεωρούσαν ακατόρθωτο και ανέφικτο. Έτσι θα τολμήσουμε και τώρα, στο 
κατώφλι του 2000, να αναμετρηθούμε επιτυχώς με τις μεγάλες προκλήσεις, 
αλλά και να ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, 
ως κοινωνία και ως πολίτες./

Οι απαντήσεις που θα δώσουμε στα νέα προβλήματα που έχουμε μπροστά 
μας, ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και τις νέες 
δυνατότητες, θα καθορίσουν την πορεία της χώρας στις αρχές του 21ου 
αιώνα. Αυτό ακριβώς καθορίζει και την ευθύνη μας.

Η Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ έχουν και σχέδιο και όραμα για μια ισχυρή και 
ευημερούσα Ελλάδα. Έχουν την ικανότητα και τη δύναμη να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της εποχής, στις ανάγκες της χώρας, στις προσδοκίες των 
πολιτών. Έχουν τη βούληση και την αποφασιστικότητα να συγκρουσθούν με 
τις δυνάμεις της αδράνειας, της καθυστέρησης και του αναχρονισμού, 
προκειμένου να προχωρήσουν στις μεταρρυθμιστικές εκείνες τομές που 
χρειάζεται η χώρα.

Είναι πολιτική αποστολή μας να γίνουμε η προωθητική δύναμη στους 
μετασχηματισμούς που υλοποιούμε.
Η Ελλάδα του 21ου αιώνα έχει ζωτική ανάγκη το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα, το 
ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, το ΠΑΣΟΚ της πολιτικής ωριμότητας και της 
κοινωνικής ευθύνης.

Χρειαζόμαστε σήμερα το κόμμα που τολμά, το κόμμα που δεν 
περιχαρακώνεται, το κόμμα που συναντά και συμπορεύεται με την 
κοινωνία των πολιτών.

Αυτές ακριβώς οι σκέψεις και οι αναγκαιότητες είναι που καθορίζουν και την 
επιχειρούμενη ανασυγκρότηση. Γιατί η ανασυγκρότηση δεν έχει να κάνει με 
ανακατανομές ποσοστών εξουσίας. Γιατί η ανασυγκρότηση δεν έχει να κάνει 
με οργανωτικές διευθετήσεις.

Η ανασυγκρότηση είναι το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε 
όλοι, για να είναι το Κόμμα μας ο πρωταγωνιστής των πολιτικών και 
κοινωνικών εξελίξεων.
Είναι μια νέα σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με την Κοινωνία.



Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε, οπαδοί του “όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα 
τα ίδια μένουν”.

• Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε το νέο πολιτικό αλφαβητάρι του 
μέλλοντος.

• Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε το κόμμα των ενεργών πολιτών 
αποχαιρετώντας το κόμμα των μηχανισμών.
Ένα κόμμα ανοιχτό και οχι ένα κόμμα φρούριο απρόσιτο στους 
πολίτες.
Ένα κόμμα ελκυστικό στους νέους πρώτα και κύρια και οχι ένα κόμμα 
της επετηρίδας των αξιωματούχων και των επαγγελματιών της 
πολιτικής.

• Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε ένα κόμμα των καθημερινών αλλά 
και των μεγάλων πρωτοβουλιών που λέει οχι στη δογματική 
προσήλωση σε ξεπερασμένα στερεότυπα δράσης και λειτουργιών.

• Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα 
με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό πιστεύοντας πως ο 
σοσιαλισμός είναι η ελεγχόμενη από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο 
ανάπτυξη, πιστεύοντας πως η ενωμένη Ευρώπη είναι το προνομιακό 
πεδίο της δημιουργίας μιας νέας Αριστερός.

• Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε ένα κόμμα ψυχή των προσπαθειών 
για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς που δίνει τη δυνατότητα 
συγκρότησης νέων μπλοκ εξουσίας που στη νέα Ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.

Χρειαζόμαστε και δημιουργούμε ένα κόμμα που στο δίλημμα του 21ου 
αιώνα «Σοσιαλισμός ή Κοινωνική αναρχία ανανεώνει την ελπίδα του 
κόσμου για μια κοινωνία της ειρήνης, της ευημερίας, της αλληλεγγύης 
και του πολιτισμού.
Η ανασυγκρότηση είναι μια τολμηρή τομή στην ιστορική μας συνέχεια. 
Χωρίς σκιαμαχίες, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ταμπέλες περνάμε από 
το κόμμα των βιωμάτων στο κόμμα των θέσεων και των νέων 
απαντήσεων.
• Σχεδιάζουμε, συμφωνούμε και εφαρμόζουμε τη νέα πολιτική που 

οδηγεί τη χώρα στον 21° αιώνα.
.  Στη νέα συλλογικότητά μας χρειαζόμαστε όλοι. Δεν περισσεύει 

κανένας.
.  Στη νέα συλλογικότητά μας τα πρόσωπα δεν ισοπεδώνονται, 

φωτίζονται. Το έργο αναδεικνύεται με την εξατομικευμένη ευθύνη, τον 
εξειδικευμένο ρόλο.

Αυτά συνιστούν τις ψηφίδες της προωθούμενης ανασυγκρότησης. Γιατί η 
ανασυγκρότηση αυτό ακριβώς είναι. Η ανασυγκρότηση είναι τομή στη 
συνέχεια. Γιατί η ανασυγκρότηση πρέπει να ισοδυναμεί με την επανίδρυση 
και την ανασύσταση του Κόμματός μας.

Στην περίοδο που μεσολάβησε από το Συνέδριο μέχρι σήμερα κάναμε μια 
συστηματική και επίμονη προσπάθεια, να υπάρξουν καινοτόμες αλλαγές 
στη δομή στη λειτουργία και στη φυσιογνωμία του κόμματος,
προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να εισέλθει στη νέα εποχή.



1. Κάναμε πριν απ’ όλα βήματα για την εξασφάλιση των έξι 
προϋποθέσεων που είχαμε θέσει προκειμένου να είναι επιτυχές το εγχείρημα 
της ανασυγκρότησης. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Εμείς δεν 
αρκούμαστε στα μέχρι τώρα βήματα. Γι’ αυτό προωθούμε τους παρακάτω έξι 
στόχους:
• Πρώτον, συστρατεύουμε και ενεργοποιούμε όλες τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. 

Στηρίζουμε την αυτενέργεια των μελών και φίλων, την πίστη στη δύναμη 
της πρωτοβουλίας και της αυτοοργάνωσης.

• Δεύτερον, ανασυνθέτουμε και επανενώνουμε όλες τις δυνάμεις, 
υπερβαίνοντας τα ψυχικά ρήγματα που έχουν δημιουργήθηκαν στο 
Συνέδριο, που είναι πια παρελθόν

• Τρίτον, δημιουργούμε τη νέα πολιτική κουλτούρα στην πολιτική μας 
λειτουργία και στις μεταξύ μας σχέσεις. Μια πολιτική κουλτούρα, που έχει 
ουσιαστικά στοιχεία το διάλογο, τον σεβασμό των διαφορετικών 
προσεγγίσεων και απόψεων.

• Τέταρτον, κατακτούμε τη νέα συλλογικότητα που διαπερνά όλη την 
κομματική δομή από τις Τοπικές Οργανώσεις μέχρι το Εκτελεστικό 
Γραφείο. Μια συλλογικότητα που επιτρέπει και χρειάζεται τις διαφορετικές 
απόψεις με σεβασμό στην τελική πολιτική συμφωνία.

• Πέμπτον, προωθούμε την κοινωνική και ηλικιακή ανασύνθεση του 
κομματικού ιστού, αξιοποιούμε τις νέες δυνάμεις, το άνοιγμά μας στην 
κοινωνία.

• Έκτον, εξασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα στην προώθηση των 
επιλογών μας και υλοποιούμε όσα συλλογικά αποφασίσαμε.

2. Προχωρήσαμε για πρώτη φορά σε μια ολοκληρωμένη, συστηματική 
και συλλογική επεξεργασία των πολιτικών μας.
Για πρώτη φορά η Κ.Ε και οι τομείς της συνεδρίασαν τόσο συχνά και 
ουσιαστικά. Για πρώτη φορά η Κ.Ε οργάνωσε τόσες θεματικές συζητήσεις. 
Ήδη αντιμετωπίσαμε κορυφαία θέματα, όπως αυτά της οικονομίας, της 
Ανάπτυξης και της νέας αποκεντρωτικής προσπάθειας με ισχυρή 
Αυτοδιοίκηση. 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.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί σ’ ένα 
μικρό κύκλο στελεχών. Πρέπει να αγγίξει όλες τις δυνάμεις μας. Πρέπει να 
χαρακτηρίσει όλη τη λειτουργία μας. Πρέπει να τονώσει την πολιτική 
λειτουργία και τις παρεμβάσεις των οργανώσεών μας. Πρέπει να στηρίξει 
πολύμορφες πρωτοβουλίες που η ίδια η κοινωνία αναλαμβάνει.

3. 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 
ξεκίνημα. Από τη δράση τους φαίνεται καθαρά, ότι μπορούν να συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση μιας νέας δημιουργικής σχέσης με τον ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο μας, στην ανάπτυξη πολλαπλών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, 
στη διασύνδεσή μας με κοινωνικές οργανώσεις και ριζοσπαστικά κινήματα.



Ωστόσο, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα μεγαλύτερα αν 
δυνάμεις μας δεν υπέκυπταν πολλές φορές στη γοητεία του ελέγχου των 
πάντων από τους πολύμορφους μηχανισμούς. Αν στηριζόμασταν 
περισσότερο στην πρωτοβουλία και την αυτενέργεια πολιτών και αποβάλλαμε 
ακατανόητες φοβίες, μεμψιμοιρίες, καχυποψίες και τάσεις διατήρησης των 
κεκτημένων.

Η λειτουργία 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. ‘Αλλωστε, υπάρχουν δεκάδες θέματα 
που “περιμένουν” την παρέμβασή μας.

Στο επόμενο διάστημα 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. Η δύναμη της αδράνειας εμποδίζει να ξεπερνούνται παλιές πρακτικές, 
νοοτροπίες και συνήθειες.

Εμείς, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Να ξεπεράσουμε τα 
στερεότυπα δράσης και να γυρίσουμε την πλάτη στην ψευτική σιγουριά που 
μπορεί να δημιουργεί ο δογματισμός σε πολιτικές και πρότυπα που ανήκουν 
στο παρελθόν.

Τώρα καλούμαστε να κάνουμε πράξη το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής!

Τώρα καλούμαστε να κάνουμε πράξη το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων 
πρωτοβουλιών του μέλλοντος!

Τώρα καλούμαστε να κάνουμε πράξη το ΠΑΣΟΚ των ενεργών πολιτών και 
της νεολαίας!

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Στα επόμενα τρία χρόνια υπάρχουν τέσσερα κορυφαία πολιτικά γεγονότα,
που οφείλει το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα: Αυτά είναι:

• Οι Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές τον Οκτώβριο του ‘98
• Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο του ’99
• Οι Ευρωεκλογές επίσης το ’99
• Οι Βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2000

Σ’ αυτή την πορεία η επιτυχία μας θα εξαρτηθεί άμεσα από την διαρκή 
αποτελεσματικότητα της Κυβερνητικής δουλειάς που χρειάζεται την ενεργό 
υποστήριξη των ζωντανών κομματικών δυνάμεών μας.



Έχουμε ήδη εισέλθει, στην τελική πορεία προς τις Νομαρχιακές και 
Δημοτικές Εκλογές. Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια κρίσιμη μάχη, για την 
κεντρική μάχη που έχει να αντιμετωπίσει το Κόμμα μας το επόμενο διάστημα.

Εμείς δεν θέλουμε να τις μετατρέψουμε σε δημοψήφισμα για την κυβερνητική 
πολιτική, όπως έχει αναφερθεί. 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 
κυβερνητικού έργου;

Για το ΠΑΣΟΚ 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 
Ί.Καποδίστριας”. Γιατί;
Διότι για το ΠΑΣΟΚ, 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 ανάδειξης και δραστηριοποίησης ζωντανών κοινωνικών

δυνάμεων που σήμερα είναι αποστασιοποιημένες από μια γενική 
πολιτική δράση.

Ξεχωριστή σημασία αποκτούν βέβαια:
• Τα πρόσωπα, που θα εκπροσωπήσουν+ τους νέους θεσμούς,
• Τα πρόσωπα, που θα στηρίξουμε ως υποψήφιους Δήμαρχους και 

Νομάρχες,
• Οι διαδικασίες επιλογής των προσώπων, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 

η λαϊκή συμμετοχή, η αξιοκρατία και ο αναβαθμισμένος πολιτικός και 
προγραμματικός λογος.

Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, ότι οι διαδικασίες αυτές και οι επιλογές, 
ανάλογα με τον τρόπο που θα γίνουν:
• Θα εμπνεύσουν ή όχι τα μέλη μας.
• Θα δημιουργήσουν ή οχι ένα νέο ενδιαφέρον στην κοινωνία
• Θα πείσουν ή όχι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα πορεία ή όχι.
• Θα συμβάλουν ή όχι στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια σύγχρονη και 

ισχυρή Αυτοδιοίκηση, για αποκεντρωμένο κράτος.

Οφείλουμε, ταυτόχρονα, να περιφρουρήσουμε και να κάνουμε τις επιλογές 
των προσώπων βάσει των κριτηρίων που καθορίσαμε στην πρόσφατη



Σύνοδο της Κ.Ε. στο Ναύπλιο. Θέλουμε υποψηφίους με γνώσεις, ικανότητες 
και εμπειρία, στελέχη με σύγχρονο πνεύμα, κοινωνική ευαισθησία και 
σεβασμό στον πολίτη. Θέλουμε φορείς νέων ιδεών, που εξασφαλίζουν την 
κοινωνική συμμετοχή και τη μέγιστη συσπείρωση ευρύτατων πολιτικών και 
κοινωνικών δυνάμεων στον τόπο τους.

Σ’ αυτά τα πλαίσια δεν χωρεί η επετηρίδα, ούτε πρέπει να επικρατήσει η 
λογική ανάδειξης “ημετέρων” ή κομματικών αξιωματούχων και τοπαρχών. Και 
αυτό, διότι πρακτικές του παρελθόντος συνάντησαν την αποστροφή των 
τοπικών κοινωνιών.

Προβάλλεται από ορισμένες πλευρές, ότι στην πορεία για τις εκλογές στην 
Αυτοδιοίκηση θα κριθεί η αξιοπιστία και το μέλλον του εγχειρήματος της 
ανασύνθεσης των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς. Ένας τέτοιος ισχυρισμός 
δεν είναι πολιτικά σωστός.

Η υπόθεση της Κεντροαριστεράς δεν έχει να κάνει ούτε με συμφωνίες 
κορυφής, ούτε με “μοίρασμα” Δήμων ερήμην της κοινωνίας των πολιτών. Η 
υπόθεση της Κεντροαριστεράς δεν επιτρέπεται να εκφυλίζεται στη σύναψη 
συμβολαίων μιας εκλογικής χρήσης.

Η πρόταση για την Κεντροαριστερά είναι μια πρόταση μακράς πνοής και 
αφορά όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Είναι 
η αναζήτηση κοινών στόχων απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Είναι η 
ανάγκη της επαναθεμελίωσης , της στρατηγικής της Αριστερός της νέας 
εποχής. Είναι η ενεργοποίηση των συνειδητών δυνάμεων με κοινωνική 
ευθύνη.
Είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου της πολιτικής με ηθικό 
περιεχόμενο της ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η αποκατάσταση 
της πολιτικής και κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Μια τόσο σημαντική προσπάθεια δεν χωρεί σε στενά χρονικά περιθώρια, 
ούτε μπορεί να περιορίζεται στο πλαίσιο των Δημοτικών Εκλογών. Οι εκλογές 
στην Αυτοδιοίκηση έχουν, άλλωστε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς αφορούν 
τοπικές κοινωνίες.

Εμείς, στο προηγούμενο διάστημα, τολμήσαμε. Απευθύναμε ανοικτή 
πρόταση δημόσιου πολιτικού διαλόγου για το μέλλον της Κεντροαριστεράς. 
Ταυτόχρονα αναλάβαμε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

• Στην εκδήλωση που οργανώσαμε με τη συμμετοχή του Εθνικού 
Γραμματέα του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστερός Μάσιμο 
Ντ’ Αλέμα, καθορίσαμε ένα πλαίσιο δώδεκα σημείων πάνω στα οποία 
μπορεί να μεθοδευτεί ο διάλογος. Δεν πρόκειται ασφαλώς για ένα πλαίσιο 
κλειστό, αλλά για μια ατζέντα ανοικτή και σε νέες προτάσεις.

• Στην εκδήλωση με την παρουσία του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, αναζητήσαμε απαντήσεις απέναντι στην 
πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.



• Στο Συμπόσιο που οργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚ και 
την Πολιτεία, μας δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να 
εμβαθύνουμε σε βασικά θέματα που απασχολούν τις δυνάμεις της 
Αριστερός.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που πήραν όμιλοι και 
κινήσεις πολιτών, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρύτερες 
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

Το επόμενο διάστημα ο διάλογος θα συνεχιστεί. Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει 
νέες πρωτοβουλίες. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που προγραμματίζουμε για 
το Φεβρουάριο:

• Είναι οπωσδήποτε μια σημαντική στιγμή, μιας και θα ανοίξει συγκροτημένα 
τη συζήτηση μέσα στο ίδιο το κόμμα μας.

• Είναι ταυτόχρονα ένας σημαντικός σταθμός, αλλά και μια αφετηρία πολλών 
κινήσεων, ενεργειών και πρωτοβουλιών διαλόγου για όλα τα θέματα.

Γιατί, για μας, αυτό είναι και το ζητούμενο: Η συμμετοχή ευρύτερων 
δυνάμεων σ’ αυτή την προσπάθεια, η ανάληψη πρωτοβουλιών σ’ όλα τα 
επίπεδα και η ενθάρρυνση κινήσεων από τους ίδιους τους πολίτες.

Η συζήτηση για την Κεντροαριστερά δεν μπορεί, βέβαια, να είναι 
προσηλωμένη σε κάποια ιδεολογικά και θεωρητικά μόνο ζητήματα.
Ο “θεματικός διάλογος”, η αναζήτηση κοινών απαντήσεων και κοινών τρόπων 
δράσης πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, συγκεκριμένες θεματολογίες, 
μπορεί να συμβάλει σε μια συστηματοποίηση της προσπάθειας που έχουμε 
αρχίσει.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Είναι επείγον τα κόμματα στο σύνολό τους και σε ότι μας αφορά εμείς 

στο ΠΑΣΟΚ να προχωρήσουμε σε συστηματικές επεξεργασίες των νέων 

αλλαγών που σημειώθηκαν και σημειώνονται διαρκώς. Μόνο έτσι θα 

δικαιώσουμε τον τίτλο ενός κόμματος ανοιχτού στο κόσμο και στην 

κοινωνία, με νέους ορίζοντες, με νέες τολμηρές ιδέες, ενός κόμματος με 

θέσεις, προτάσεις, συνολικές λύσεις.
Η ριζική αλλαγή αντίληψης στις σχέσεις εξουσίας (Κυβέρνησης- 
Κομμάτων-Κοινωνίας) αυξάνει την κοινωνική εμπιστοσύνη στην 

κυβερνητική πολιτική, καθώς όλο και περισσότεροι συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση των πολιτικών συμφωνιών και αποφάσεων.

Οι στόχοι του Κυβερνητικού προγράμματος γίνονται στόχοι της 
Ελληνικής Κοινωνίας.



Η πίστη στο σχέδιο, η αποφασιστικότητα στην εφαρμογή, η κοινωνική 

εμπιστοσύνη είναι βασικές ιδιότητες της νέας πολιτικής. Όλοι μαζί θα 

κερδίσουμε αν επιτύχουμε στους στόχους της ισχυρής Ελλάδας και της 

ισχυρής κοινωνίας. Ολοι μαζί θα χάσουμε αν αποτύχουμε μετρώντας 

άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα των χαμένων ευκαιριών.

Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων που επαγγελθήκαμε με συνέπεια στους στόχους με 

σεβασμό στις ηθικές αξίες αλλά και με πλατιά κοινωνική συναίνεση στα 

βήματά μας.

Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της λαϊκής εντολής να 

ανορθώσουμε τη χώρα και να κερδίσουμε έναν ενεργό δημιουργικό 

ρόλο στο διεθνές περιβάλλον, κατανικώντας το νεοελληνικό σύνδρομο 

του ημιτελούς και ανολοκλήρωτου.
Η κοινωνία εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ 

Η Ελλάδα εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ 

Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την Ισχυρή Κοινωνία 

Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την Ισχυρή Ελλάδα


