
Αθήνα, 3/2/98

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, μιλώντας 
σήμερα στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος, είπε 
τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, σήμερα είναι η πρώτη μας συνεδρίαση, μετά την 
ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχα με καθένα από τα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου. Θεωρώ σημαντικό, ότι οι συναντήσεις αυτές 
απέδειξαν ότι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχουμε κατακτήσει την ωριμότητα της 
ανοιχτής και καθαρής πολιτικής συζήτησης, για όλα τα θέματα της 
κυβερνητικής πολιτικής και της κομματικής ζωής.

Θεωρώ ακόμη πιο σημαντικό, ότι οι συζητήσεις μας στράφηκαν στον 
ρόλο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη σημερινή εποχή, στο τρόπο αντιμετώπισης των 
προβλημάτων της χώρας και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Δεν 
περιορίσθηκαν στον στενό χώρο της εσωκομματικής σκηνής.

Για μένα σύντροφοι, το βασικό συμπέρασμα των συζητήσεών μας είναι 
η συμφωνία, η κοινή πεποίθηση όλων μας ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει σήμερα 
την κύρια ευθύνη και τον ιστορικό ρόλο να οδηγήσει την Ελλάδα στους 
στόχους που προσδιορίσαμε στο Συνέδριό μας και τους επικύρωσε η 
λαϊκή εντολή του Σεπτεμβρίου του 1996. Κανείς δεν το αρνήθηκε. 
Κανείς δεν αρνήθηκε τις καίριες επιλογές μας. Υπάρχουν διαφορετικές 
εκτιμήσεις για τους τρόπους χειρισμού των θεμάτων, γεγονός όχι μόνο 
θεμιτό αλλά και αναγκαίο. Αλλά οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις 
εντάσσονται σε ένα κοινό δεσμευτικό πλαίσιο. Την επιτυχία των 
κεντρικών μας στόχων.

Ο τρόπος που θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους με την κυβερνητική 
και κομματική λειτουργία μας για μένα είναι κρυστάλλινα διαυγής. 
Εμπέδωσα δε ακόμα περισσότερο την πεποίθησή μου, αυτή μέσα από 
τις κριτικές επισημάνσεις πολλών συντρόφων. Κλειδί της επιτυχίας μας 
είναι μια νέα πολιτική λειτουργία όλων μας, με βάση τη νέα 
συλλογικότητα. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα σύνθετη, 
ώστε να ελκύεται κανείς από μαγικές μεθόδους. Να ελκύεται από τη 
σκέψη ότι το κόμμα και η κυβέρνηση, μπορούν να βρουν θαυματουργά 
μέσα, να καταφύγουν σε ελιγμούς και τρυκ. Εγώ σύντροφοι δεν 
πιστεύω στους ελιγμούς. Πιστεύω ότι οι «ελιγμοί» υποτιμούν την 
νοημοσύνη και του κόμματος και του λαού. Όπως επίσης δεν πιστεύω, 
ότι η πολιτική έχει σχέση με θαυματουργούς. Πιστεύω στις καθαρές 
σχέσεις και τις καθαρές λειτουργίες, ανάμεσά μας και κυρίως με την



κοινωνία, στις ειλικρινείς σχέσεις μας με τον λαό. Δεν χρειαζόμαστε 
ελιγμούς, αλλά αυτό που κάνουμε: καθαρές αποφάσεις, θαρραλέες 
λύσεις στα προβλήματα του λαού και της χώρας, ειλικρίνεια για τα 
προβλήματα και τις επιδιώξεις μας.

Εδώ δεν χρειάζεται ένας που θα λύνει τα προβλήματα, χρειάζεται η 
συνδυασμένη δύναμη όλων μας μέσα στο κόμμα, από την βάση ως την 
κορυφή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Χρειάζεται η ενότητά μας 
σαν μια γροθιά για να πείσουμε την κοινωνία ότι οι μεγάλες τομές και οι 
μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος δρόμος για μια ισχυρή και ευημερούσα 
Ελλάδα. Χρειάζεται όλοι, με πολιτική ενότητα και συμφωνία, που 
έχουμε αποκτήσει μέσα από τις ανοιχτές διαδικασίες, να κατευθύνουμε 
με σταθερότητα την χώρα στην ισότιμη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Χρειάζεται, με ενότητα και μέσα από την συλλογικότητα, 
να δώσουμε μια νέα πνοή στις κομματικές λειτουργίες. Δεν πρέπει να 
αφήσουμε χώρο στην μιζέρια, στην προσωποποίηση των αντιθέσεων. 
Πρέπει να αρνηθούμε την ευκολία των χαρακτηρισμών, που μειώνει και 
γελοιοποιεί την πολιτική λειτουργία.

Δεν είναι δυνατόν, σύντροφοι, να εκδίδει ο ένας για τον άλλον 
πιστοποιητικά, οποιουδήποτε τύπου. Πιό αριστερός ή πιό σοσιαλιστής 
από τον άλλο, περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης, με περισσότερο ή 
λιγότερο κοινωνικό πρόσωπο. Είμαστε το ενιαίο ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα από 
την ιστορική διαδρομή του και μέσα από την δύναμη των αποφάσεων 
μας. Εγώ δεν δέχομαι ταμπέλες από κανέναν για κανέναν. Το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ, είμαστε εμείς, μέσα από την συλλογικότητά μας, 
μέσα από τις αποφάσεις μας, μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη 
μας, τα εκατομμύρια των Ελλήνων της λαϊκής εντολής και με την 
δυναμική της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας που συμφωνεί και 
στηρίζει τις επιλογές μας.

Δέχθηκα εισηγήσεις, σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης της δουλειάς 
μας. Απαντώ και πάλι: η κυβέρνηση και το κόμμα δεν είναι τεχνικές της 
εξουσίας. Έχουν ένα μόνον νόημα και έναν μόνον στόχο: να 
υπηρετούν την κοινωνία αποτελεσματικά, να υπηρετούν τα άμεσα και 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας. Αυτό γίνεται μόνον με 
κόμματα που έχουν συνείδηση καθοδηγητική στο σύνολό τους. Δεν 
γίνεται με κόμματα-μηχανισμούς, με κόμματα συσχετισμών και 
ισορροπιών. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με εμένα Πρόεδρο, θα αντισταθεί στην 
εσωστρέφεια, στις στάσεις που θεωρούν σημαντική την κατανομή 
εξουσίας και ασήμαντα την πολιτική και το έργο, στη δημιουργία 
κέντρων δύναμης έξω και πέρα από τις θεσμικές κομματικές και 
κυβερνητικές λειτουργίες.

Με βάση το μήνυμα που εγώ εισέπραξα θα επιχειρήσω ακόμα πιο 
αποφασιστικά να δώσω δύναμη στα όργανα, να δώσω δύναμη στην



Πολιτική Γραμματεία ως όργανο σχεδιασμού. Θα δώσω ακόμα 
μεγαλύτερο βάρος στην συντονισμένη συζήτηση και απόφαση στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, την Κυβερνητική Επιτροπή, όλα τα θεσμικά 
όργανα της διακυβέρνησης. Για μένα δεν υπάρχουν στεγανά μέσα στο 
κόμμα και την κυβέρνηση και δεν θα επιτρέψω να δημιουργηθούν.

Ζητώ από όλους να δώσουμε αποτελεσματικότητα στην συλλογικότητα. 
Να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας η αλληλεγγύη και ο σεβασμός της 
άλλης άποψης. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική ρήξεων με ισχυρά 
συμφέροντα και παγιωμένες αρνητικές δομές στην κοινωνία. Μια τέτοια 
πολιτική δεν πρόκειται να πετύχει χωρίς ενότητα. Πρέπει να δρούμε 
έχοντας πλήρη συνείδηση του ιστορικού μας ρόλου. Αν αποτύχει 
σήμερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν θα πρόκειται για αποτυχία ενός κόμματος 
μόνον. Αλλά της μόνης πρότασης που εξασφαλίζει τα εθνικά 
συμφέροντα της χώρας και τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας.

Έχουμε μπροστά μας τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και τις μεγάλες 
μεταρρυθμίσεις που δρομολογήσαμε στους περισσότερους τομείς. 
Έχουμε τις δημοτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές, τις εθνικές εκλογές το 
2000. Δεν πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα του «εκλογικού χρόνου» 
και να αναστείλουμε έστω και ένα μέτρο της πολιτικής μας, προκειμένου 
να μην έχουμε «πολιτικό κόστος». Θα συγκρουστούμε αποφασιστικά με 
τις δυνάμεις της συντήρησης που καθηλώνουν τον τόπο. Και έχουμε 
μαζί μας την μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν πρέπει 
να διαψεύσουμε την ελπίδα. Και δεν θα το κάνουμε.

Έχουμε μπροστά μας περισσότερα από δύο χρόνια δουλειάς για να 
ολοκληρώσουμε το έργο μας. Κάθε μέρα σ’ αυτά τα δύο χρόνια πρέπει 
να είναι γόνιμη και δημιουργική. Το μεγάλο και ενιαίο ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει την 
ιστορική ευθύνη αυτής της ολοκλήρωσης. Μέσα από συλλογικές 
διαδικασίες, με καθαρές επιλογές σε κάθε ζήτημα, όλοι μαζί θα 
οδηγήσουμε την ισχυρή Ελλάδα στους μεγάλους εθνικούς και 
κοινωνικούς στόχους. Σ’ αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ταιριάζει η μιζέρια, τα 
παιγνίδια ισορροπιών και κατανομών ισχύος. Και προπαντός δεν 
πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που αθέλητα ή ηθελημένα στήνεται στο 
κόμμα, την στροφή της προσοχής μας στο εσωτερικό μας. Θα 
αποσυρθούμε από τη κύρια μάχη, τη μάχη της κοινωνικής αλλαγής. Θα 
αφήσουμε τη συντήρηση ελεύθερη να κυριαρχήσει. Γι’ αυτό δεν θα 
επιτρέψω να αναπτυχθεί, ούτε η εσωστρέφεια στις λειτουργίες μας, ούτε 
στεγανά στην κυβερνητική και κομματική ζωή. Κανένας δεν μπορεί να 
λείψει από τη μάχη που δίνουμε.
Να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Πρώτα απ’ όλα τα μέλη του Ε.Γ.. 
Να ενεργοποιήσουν τους τομείς αρμοδιότητάς τους, να κινητοποιήσουν 
τα στελέχη. Να παράξουν πολιτική. Να ενημερώσουν για την πολιτική 
μας. Να εφαρμόσουμε με συνέπεια τις αποφάσεις μας. Ο καθένας στο



χώρο του. Ο καθένας με τον ρόλο του. Όλοι μαζί στο διάλογο που 
οδηγεί στη σύνθεση. Όλοι μαζί στην υπεράσπιση της πολιτικής μας.

Οι εσωκομματικές διαδικασίες ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες. 
Να δώσουμε συντεταγμένα τη μάχη των Δημοτικών και Νομαρχιακών 
εκλογών. Με έμφαση στην τοπική κοινωνία, τα προβλήματα, τις 
ανάγκες της. Με την επιλογή των ικανοτέρων και καλυτέρων στελεχών 
του κόμματός μας, της παράταξής μας, του προοδευτικού χώρου. Να 
δώσουμε τη μάχη για την αυτοδιοίκηση με άξια πρόσωπα. Να 
αποφύγουμε τη μάχη των προσώπων σε βάρος της τοπικής κοινωνίας. 
Να εργασθούμε γι’ αυτό. Αυτό σημαίνει να ξεπεράσουμε τις όποιες 
δεσμεύσεις και προτιμήσεις που απηχούν ένα κακό παρελθόν και 
προοιωνίζουν ένα αδιέξοδο και ανεπιτυχές αύριο.

Να ενεργοποιήσουμε τα περιφερειακά Συμβούλια του κόμματος. Να 
ενισχύσουμε τον ρόλο τους. Να καθοδηγήσουμε τις πρωτοβουλίες 
τους.

Το 2000 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι και πάλι κυβέρνηση, όχι διστάζοντας, 
αλλά πραγματοποιώντας τολμηρό έργο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι και πάλι 
κυβέρνηση, όχι με περιχαράκωση μέσα στα γραφεία, αλλά με άνοιγμα 
στην κοινωνία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι και πάλι κυβέρνηση, δίνοντας το 
παράδειγμα, ότι είναι το πρώτο κόμμα που έδωσε το στίγμα της νέας 
εποχής, φέρνοντας στο προσκήνιο την δημοκρατική λειτουργία, την 
συλλογικότητα, το θάρρος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, την 
εμμονή στους στόχους, την αποτελεσματικότητα.

Αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του έργου, της συλλογικότητας, της ευθύνης και της 
αποτελεσματικότητας σας καλώ να το υπηρετήσουμε ενιαία. Αυτό είναι 
η εγγύηση της προοπτικής μας και η βάση της νέας νίκης μας.


