
Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Πριν λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε 23 ολόκληρα χρόνια 
θυελλώδους, ανατρεπτικής και 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 τομών στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Είναι η 
κοινή πλέον διαπίστωση ότι το ΠΑΣΟΚ άλλαξε τον πολιτικό, 
ιδεολογικό και κοινωνικό χάρτη του τόπου.
• Αμφισβητήσαμε το πολιτικό κατεστημένο της προδικτατορικής 

περιόδου, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στην πολιτική ζωή της 
χώρας.

• Αντιμετωπίσαμε την πολυδιάσπαση και τον παραγοντισμό που 
κυριαρχούσαν στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη, 
δημιουργώντας ένα νέο κίνημα φρέσκων ιδεών και νεών 
ανθρώπων. Το ΠΑΣΟΚ συσπείρωσε τις δυνάμεις του 
ριζοσπαστικού κέντρου και της αριστερός, τις γενιές της 
αντίστασης και των δημοκρατικών αγώνων με τις νέες 
ανησυχίες, αναζητήσεις και το ριζοσπαστισμό της νέας γενιάς.

• 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 και διαμορφώσαμε μια νέα κατάσταση στις σχέσεις 
κράτους-πολίτη, στα δικαιώματα των πολιτών και στην 
καθιέρωση ενός κράτους δικαίου.

Εν ολίγοις, τολμήσαμε και πραγματοποιήσαμε ουσιαστικές και 
βαθιές τομές. Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει μια εντελώς 
διαφορετική εικόνα. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει και διαπερνά το 
παρελθόν μας. Αυτό είναι που πρέπει να σηματοδοτήσει και την 
μελλοντική πορεία μας. 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.



Σύντροφοι και συντρόφισσες

Έχουμε εισέλθει ανεπιστρεπτί σε μια νέα εποχή. Έχουμε 
προσεγγίσει, καταγράψει και περιγράφει πολλές φορές τα βασικά 
δεδομένα, τα βασικά στοιχεία που την συνθέτουν. Έχουμε επίσης 
συζητήσει πολλές φορές, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, για τις 
νέες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τις προκλήσεις 
που προέρχονται από τη ραγδαία παγκοσμιοποίηση της αγοράς, 
τις διεθνείς ανακατατάξεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις 
προκλήσεις που προβάλει μπροστά μας το νέο διεθνές πολιτικό, 
ιδεολογικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η απάντηση που θα δώσουμε απέναντι στα νέα προβλήματα που 
έχουμε μπροστά μας, ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε τις 
νέες ευκαιρίες και τις νέες δυνατότητες που ανακύπτουν, θα 
καθορίσει την πορεία της χώρας στη νέα χιλιετηρίδα. Αυτό 
ακριβώς καθορίζει και την ευθύνη μας.

Η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις της νέας 
εποχής χρειάζεται ένα νέο σχέδιο για την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας. Χρειάζεται μια νέα έμπνευση που θα 
κινητοποιεί τις ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. 
Χρειάζεται νέους ανθρώπους που θα δώσουν ζωντάνια και ορμή 
στις προσπάθειές της αυτές.

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. Με σχέδιο και όραμα, με βούληση 
και αποφασιστικότητα θα εκσυγχρονίσουμε τη χώρα, 
αντυαποκρινόμενοι στις προκλήσεις και στις ανάγκες των καιρών. 
Η ισχυρή Ελλάδα με φωνή και κύρος στις διεθνείς εξελίξεις είναι 
υπόθεση όλων, ανεξαιρέτως, των κυβερνητικών και κομματικών 
στελεχών. Όπως και η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου, 
βασικής ιδεολογικής μας αρχής, είναι το στοίχημα που πρέπει να 
κερδίσουμε. Ανάπτυξη με κοινωνική ευαισθησία είναι ένα δίπτυχο 
πάνω στο οποίο στεκόμαστε απαρέγκλιτα.



Η Ελλάδα του 21ου αιώνα έχει ζωτική ανάγκη το ΠΑΣΟΚ του 21ου 
αιώνα, το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, το ΠΑΣΟΚ της ωριμότητας και 
της ευθύνης. Διότι πρέπει να γίνει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη 
δυνατότητα να κάνει πράξη τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
της χώρας, αν με αποφασιστικότητα προωθήσει τις μεγάλες 
μεταρρυθμιστικές αλλαγές που έχει υποσχεθεί στους πολίτες.

Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να κάνει πράξη την ισχυρή Ελλάδα, 
αν με σταθερότητα ακολουθήσει μια δυναμική και εξωστρεφή 
εξωτερική πολιτική, που θα καθιστά τη χώρα αξιόπιστη και 
φερέγγυα, αλλά και αν με επιμονή πετύχει το στόχο της υγιούς και 
ανταγωνιστικής οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να 
κάνει πράξη την προωθούμενη ανασυγκρότησή του, αν συνδεθεί 
με νέες δυνάμεις, αν ξεπεράσει τον παλιό “κακό” εαυτό του, αν 
δώσει στην προσπάθειά του αυτή μια νέα έμπνευση και όραμα.

Αυτές ακριβώς οι σκέψεις και οι αναγκαιότητες είναι που 
καθορίζουν και την επιχειρούμενη ανασυγκρότηση. Γιατί η 
ανασυγκρότηση δεν έχει να κάνει ασφαλώς με αλλαγές ρόλων και 
με ανακατανομές εξουσιών. Γιατί η ανασυγκρότηση δεν έχει να 
κάνει με οργανωτικές διευθετήσεις. Γιατί η ανασυγκρότηση δεν 
είναι μια απλή οργανωτικίστικη προσπάθεια που δεν εμπνέει 
κανένα, που δεν ενεργοποιεί ούτε τα μέλη μας, που δεν πείθει την 
κοινωνία.

Η ανασυγκρότηση είναι το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να 
δώσουμε όλοι, για να είναι το Κόμμα μας ο πρωταγωνιστής των 
πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε, όσον αφορά το Κόμμα μας, 
οπαδοί του “όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν”. Δεν 
μπορούμε να ικανοποιούμαστε από αποσπασματικές κινήσεις. Δεν 
μπορούμε, τέλος να πιστεύουμε ότι μπορούμε δίχως τη συμμετοχή 
της κοινωνίας να επιφέρουμε τις ανατροπές που είναι αναγκαίες 
στη φυσιογνωμία μας, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές μας, στις 
επιλογές και στις λειτουργίες μας.

• Σήμερα χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο για την κοινωνία, μια νέα 
έμπνευση που θα δραστηριοποιήσει τις ζωντανές δυνάμεις του 
έθνους και νέους ανθρώπους, οι οποίοι θα δώσουν ζωντάνια και 
ορμή στην προσπάθειά μας.



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, σταθμούς που οφείλει το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει 
ολοκληρωμένα: Αυτοί 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

Στην πορεία αυτή, υπάρχουν πέντε βασικοί στόχοι για το 
ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση. Οι στόχοι στους οποίους πρέπει να 
ανταποκριθούμε είναι:

1. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Κοινή πεποίθηση είναι, ότι 
πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, προκειμένου να μπορέσει 
η χώρα να ενταχθεί στην τελική φάση της με τη β’ ομάδα 
χωρών, μέχρι 31/12/99. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού του 
’98, μέσα σ’ αυτά τα στενά χρονικά περιθώρια, είναι ένα 
κρίσιμο ζήτημα.

2. Η ισότιμη και ενεργός συμμετοχή μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις 
και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. ΓΓαυτό πρέπει να υπάρχει 
επιμονή σε μια εξωστρεφή πολιτική, που θα της επιτρέπει να 
είναι παρούσα σ’ αυτές τις εξελίξεις με φωνή και κύρος.

3. Η ενισχυμένη παρουσία μας στα Βαλκάνια, αξιοποιώντας τη 
διπλή ιδιότητα της Ελλάδας ως μέλους της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ 
αφενός και χώρας των Βαλκανίων αφετέρου.

4 . Η προώθηση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος στη χώρα 
μας. Αυτό προϋποθέτει την προώθηση μεταρρυθμιστικών 
τομών στους χώρους της Παιδείας, της Υγείας, της Δημόσιας 
Διοίκησης, της Αυτοδιοίκησης και των θεσμών. Αιχμές αυτής 
της προσπάθειάς μας είναι: Η ολοκλήρωση του σχεδίου 
Περιφερειακής Οργάνωσης του κράτους, η αποφασιστική 
προώθηση του Προγράμματος “Καποδίστριας” και η προώθηση 
των μεταρρυθμιστικών τομών στην Παιδεία.



Η υπόθεση της Κεντροαριστεράς δεν έχει να κάνει ούτε με 
συμφωνίες κορυφής, ούτε με “μοίρασμα” Δήμων σε καθεστώς 
απουσίας της κοινωνίας. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με σύναψη 
συμβολαίων μιας εκλογικής χρήσης κάποιων ηγεσιών ανάμεσά 
τους.

Η πρόταση για την Κεντροαριστερά είναι μια πρόταση μακράς 
πνοής. Είναι κάλεσμα κοινής αναζήτησης μεγάλων δυνάμεων της 
ευρύτερης αριστερός και της κοινωνίας, απέναντι στις προκλήσεις 
της εποχής. Είναι η πρόκληση της επαναθεμελίωσης της 
φυσιογνωμίας και της στρατηγικής της Αριστερός της νέας εποχής. 
Είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου που θα ενώνει 
ηθικό ορίζοντα και εκσυγχρονιστική πρακτική, ανάπτυξη και 
κοινωνική ευαισθησία. Είναι προσπάθεια διαμόρφωσης ενός 
σύγχρονου μπλοκ εξουσίας που θα στηρίζεται σε προγραμματικές 
συμφωνίες.

Μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια δεν “στριμώχνεται”, ούτε χωράει 
στα χρονικά όρια του επόμενου χρόνου, ούτε μπορεί να 
περιορίζεται στα πλαίσια των Δημοτικών Εκλογών. Οι εκλογές 
στην Αυτοδιοίκηση, έχουν άλλωστε τις δικές τους ιδιομορφίες.

Εμείς, στο προηγούμενο διάστημα τολμήσαμε. Απευθύναμε 
ανοικτή πρόταση δημόσιου πολιτικού διαλόγου για το μέλλον της 
Κεντροαριστεράς. Πήραμε, όμως, ταυτόχρονα, συγκεκριμένες και 
πυκνές πρωτοβουλίες:

• Στην εκδήλωση που οργανώσαμε με την συμμετοχή του Γ.Γ. 
του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος της Αριστερός κ. 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 ειδικές 
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 και ιδιαίτερα 
σημαντικές ανέντακτες δυνάμεις.
Το επόμενο διάστημα ο διάλογο θα συνεχιστεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει 
την αποφασιστικότητα να πάρει όλες τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που
προγραμματίζουμε για τον Φλεβάρη:

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

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

Γιατί για μας ακριβώς 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. 
Δεν μπορεί να είναι αποσπασμένη από τις ανάγκες και τα 
προβλήματα της κοινωνίας. Ο “θεματικός διάλογος”, η αναζήτηση 
κοινών απαντήσεων και κοινών τρόπων δράσης πάνω σε 
συγκεκριμένα ζητήματα, πάνω σε συγκεκριμένες θεματολογίες 
μπορεί να συμβάλει σε μια συστηματοποίηση της προσπάθειας 
που έχουμε αρχίσει.

Οι ~


