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Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας γίνεται σε 

μία σημαντική στιγμή του Κυβερνητικού έργου.

Βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση της τετραετίας, δύο χρόνια μετά 

τις εκλογές του 1996 και δύο χρόνια πριν τις εκλογές του 2000. 

Στα δύο αυτά χρόνια, 1996-1998, η κυβέρνησή μας έχει 

προωθήσει σταθερά και αποφασιστικά το πρόγραμμα που έθεσε 

υπό την κρίση του ελληνικού λαού τον Σεπτέμβρη του ’96.

Αυτή η περίοδος ήταν περίοδος γόνιμου έργου. Η κυβέρνησή μας 

επέτυχε τους περισσότερους από τους στόχους της, ιδίως στην 

οικονομική πολιτική. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ότι το 2000 θα 

προσέλθουμε στις εκλογές έχοντας εκπληρώσει τις

προγραμματικές μας δεσμεύσεις.

Θα μπορούσα να πω, ότι σπάνια μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, σε 

τόσο ταραγμένες διεθνείς συνθήκες, έχει επιτύχει μία τόσο 

σταθερή πορεία της χώρας. Αυτό οφείλεται στην καθαρότητα της 

πολιτικής μας. Αυτό εξηγείται από την αταλάντευτη επιμονή και 

συνέπεια στους στόχους μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

πυρήνας της πολιτικής μας εκφράζει την θέληση και την επιθυμία 

της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας για το μεγάλο βήμα 

της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για τη σταθερή 

βελτίωση των βιοτικών συνθηκών.



Σύντροφοι και συντρόφισσες

Πριν τρεις ημέρες ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος των δημοτικών 

και νομαρχιακών εκλογών. Οι εκλογές αυτές εκπέμπουν 

μηνύματα, για μας, όσο και για τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Θα συζητήσουμε και σήμερα και αργότερα στην Κεντρική 

Επιτροπή για τις αιτίες που διαμόρφωσαν αυτά τα αποτελέσματα 

και τα συμπεράσματα που πρέπει να εξάγουμε για τις επιλογές 

μας.

Αυτή την συζήτηση θα την κάνουμε ανοιχτά και καθαρά σε όλα τα 

επίπεδα του Κινήματος.

Πρέπει να επισημάνουμε τα λάθη και τις παραλείψεις μας και να 

προσδιορίσουμε τα βήματά μας λαμβάνοντας υπ’ όψη τα 

συμπεράσματα της συζήτησής μας.

Άλλωστε, αυτή είναι η δύναμη και το στρατηγικό πλεονέκτημα του 

κόμματός μας: Εμείς δεν φοβόμαστε την κριτική, δεν διστάζουμε 

να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας, τολμούμε να αλλάξουμε και 

να είμαστε ένα βήμα μπρος στις απαιτήσεις των καιρών. Και αυτό 

θα κάνουμε και τώρα.

Αλλά, πριν προχωρήσω, σύντροφοι, στην πρώτη αποτίμηση του 

εκλογικού αποτελέσματος, θα ήθελα να κάνω ορισμένες καίριες 

παρατηρήσεις.



Σ’ αυτές τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές ζήσαμε όλοι μία 

τεράστια αντίφαση! Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποφύγαμε, όσο 

μπορούσαμε να πολιτικοποιήσουμε τις εκλογές. Αυτό, όχι μόνο, 

γιατί, όπως λέγεται, οι δημοτικές εκλογές συνήθως δεν συμφέρουν 

την κυβέρνηση.

Εμείς αποφύγαμε να πολιτικοποιήσουμε τις εκλογές, κυρίως γιατί 

είμαστε το κατεξοχήν αυτοδιοικητικό κόμμα. Εμείς είχαμε λόγο 

πριν απ’ όλα να κριθούμε στην επιτυχία των μεγάλων διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων, της αποκέντρωσης και αποσυγκέντρωσης της 

κεντρικής εξουσίας.

Αυτή την πορεία αρχίσαμε το 1981. Αυτή την πορεία ανέκοψε η 

Νέα Δημοκρατία το ’90 με ’93. Ολοκληρώσαμε εμείς την 

αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση από το ’94 ως το ’97. Το σχέδιο 

Καποδίστριας είναι γνωστό στον κάθε Έλληνα.

Στις εκλογές λοιπόν παρουσιάστηκε το εξής εκπληκτικό 

φαινόμενο: τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως η Νέα 

Δημοκρατία, ενώ κατήγγειλαν το έργο μας στην αυτοδιοίκηση, δεν 

τόλμησαν πουθενά να αντιταχθούν σ’ αυτή την μεταρρύθμιση. Η 

Νέα Δημοκρατία αποσιώπησε τη θέση της. Ποτέ άλλοτε μία 

κυβέρνηση δεν δικαιώθηκε τόσο πολύ για το έργο της στην πράξη.

Από την άλλη μεριά, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ με 

το ένα χέρι σήκωναν ταμπέλες για ανεξάρτητη και ακομμάτιστη 

αυτοδιοίκηση, με το άλλο χέρι προσπαθούσαν από τα



αποτελέσματα, να κάνουν αντιπολιτευτικό ταμείο εις βάρος της 

κυβέρνησης.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Πριν περάσω στην δική μας πλευρά, πριν μιλήσω για τις δικές μας 

αδυναμίες και λάθη, διορθώσεις πορείας, θέλω να δούμε καθαρά, 

το πολιτικό σκηνικό, όπως το αντιλαμβάνεται και το διαμορφώνει η 

δική μας στρατηγική, η δική μας πρωτοβουλία.

Για μας, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το μήνυμα των εκλογών είναι σαφές: 

ούτε ένα βήμα πίσω, ούτε ένας συμβιβασμός, ούτε μια συναλλαγή, 

ούτε η παραμικρή υποχώρηση στην σύγχυση και στον λαϊκισμό 

της αντιπολίτευσης.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν πρόκειται να θυσιάσουμε το συμφέρον της 

χώρας, το συμφέρον του λαού στον καιροσκοπισμό των 

αντιφατικών συνθημάτων μιας ετερόκλητης αντιπολίτευσης.

Εμείς θεμελιώσαμε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική πορεία για την 

ισχυρή Ελλάδα. Εμείς σχεδιάσαμε την πορεία της χώρας προς τη 

σταθερότητα και ανάπτυξη με μέσο την ένταξή μας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης.

Εμείς κερδίζουμε βήμα βήμα σταθερά όλους μας τους στόχους. 

Οι κόποι, οι θυσίες και η προσφορά του ελληνικού λαού, επιτέλους 

«πιάνουν τόπο», αποδίδουν. Μπορεί να το διαπιστώσει ο κάθε



Έλληνας πολίτης παρακολουθώντας τη θετική πορεία όλων των 

στοιχείων, που χαρακτηρίζουν την υγεία μιας οικονομίας.

Έχουμε αναλάβει την δέσμευση ότι το 2000 θα έχουμε επιτύχει τον 

στόχο της ΟΝΕ. Και θα τον επιτύχουμε. Και τότε θα κριθούμε 

όλοι στην κάλπη. Εμείς με το έργο μας και η αντιπολίτευση με το 

δικό της.

Οι εκλογές του 2000 θα είναι εκλογές νίκης για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα 

είναι εκλογές νίκης για εκείνο το κόμμα, για εκείνη την πολιτική, 

που παράγει έργο, που σέβεται και τιμά τον κόπο, τον μόχθο, την 

προσφορά του κάθε πολίτη. Το 2000 ο λαός θα επιβραβεύσει την 

συνέπεια, την καθαρότητα, την ευθύνη και την ανιδιοτέλεια που 

χαρακτηρίζει τον κορμό της πολιτικής μας.

Η Ελλάδα της προόδου, της ευημερίας, της κοινωνικής ασφάλειας 

και της αλληλεγγύης, είναι η Ελλάδα που μόνον μια παράταξη που 

στηρίζεται στους ανθρώπους του μόχθου, στους εργαζόμενους 

εγγυάται, μόνον το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί να την επιτύχει.

Είναι άλλωστε, σύντροφοι, χαρακτηριστικό το εξής:

Ενώ η αντιπολίτευση επιχειρεί να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα 

ότι τάχα αποδοκιμάστηκε η κυβέρνηση στις δημοτικές εκλογές 

ισχύει το παράδοξο:



• Πρώτον, εκτός από το ΚΚΕ, κανένα άλλο κόμμα δεν έθεσε κατά 

την προεκλογική περίοδο παρόμοιο ζήτημα ως κυρίαρχο 

ζητούμενο των εκλογών.

• Δεύτερον, ενώ η Νέα Δημοκρατία ομιλεί για αποδοκιμασία της 

κυβέρνησης δεν ζητά εθνικές εκλογές, που θα ήταν η φυσική 

συνέπεια του συμπεράσματος της.

Ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία δεν ζητά εκλογές είναι ότι γνωρίζει 

καλά ότι θα τις χάσει.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Συμβαίνει κάτι στη χώρα τώρα που πρέπει να το πούμε καθαρά 

στον ελληνικό λαό: Η ιστορική στιγμή που περνάει η χώρα, δεν 

επιτρέπει προχειρότητες, πολιτικολογία, έλλειψη προτάσεων. Έχει 

κλείσει η περίοδος του λαϊκισμού και του βερμπαλισμού, για 

όλους, οριστικά. Αυτή την περίοδο των μεγάλων ανακατατάξεων 

παγκοσμίως, μια μικρή -σχετικά- χώρα, όπως η δική μας, πρέπει 

να σταθμίζει με ακρίβεια κάθε βήμα της, κάθε πρωτοβουλία της.

Η επιλογή για την Ελλάδα είναι μία και μόνη αν θέλει σταθερότητα, 

ανάπτυξη καλύτερες συνθήκες ζωής. Η Ελλάδα πρέπει το 2001 

να είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θυμίσω 

μόνον ένα γεγονός: όταν το Μάρτιο η κυβέρνηση αποφάσισε την 

ένταξη της χώρας στον Μηχανισμό των Συναλλαγματικών 

Ισοτιμιών η αντιπολίτευση, με την Νέα Δημοκρατία επικεφαλής 

καυτηρίασε την επιλογή. Κατήγγειλε την υποτίμηση, είπε ότι η 

Ελλάδα έγινε φτωχότερη μίλησε για Ευρωναυάγιο. Πάρτε τις



εφημερίδες να θυμηθείτε την σφοδρότητα των επιθέσεων που 

δεχτήκαμε. Και τι αποδείχτηκε σε λίγους μήνες; Αποδείχτηκε, ότι 

μπορούμε να αντέξουμε μια παγκόσμια χρηματιστηριακή και 

οικονομική αστάθεια που κλόνισε οικονομίες φαινομενικά πιο 

ισχυρές από την ελληνική.

Η Ελλάδα πλήρωσε ελάχιστο συγκριτικό τίμημα στην κρίση αυτή. 

Αν όμως δεν είμαστε μέσα στην ευρωπαϊκή ομπρέλα, αν η χώρα 

δεν είχε την ασφάλεια της οργανικής σύνδεσής τους με τον κορμό 

των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι επιπτώσεις θα ήταν 

ανυπολόγιστες. Δεν θα είχαμε υποτίμηση της δραχμής, αλλά της 

χώρας.

θα μιλήσω λοιπόν καθαρά, όσο ποτέ στον ελληνικό λαό. Η φάση 

που διέρχεται η χώρα, δεν επιτρέπει ούτε παιγνίδια, ούτε ελιγμούς. 

Όσοι, πολιτικοί ή κόμματα ισχυρίζονται ότι υπάρχει άλλος δρόμος 

για την ΟΝΕ είτε ψεύδονται, είτε αγνοούν την πραγματικότητα. Και 

στις δύο περιπτώσεις η θέση αυτή είναι επιβλαβής για τα 

συμφέροντα της χώρας.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυβέρνησή μας, δεν πρόκειται να παίξει 

ούτε στιγμή με τα συμφέροντα του λαού και της χώρας. Δεν θα 

τινάξουμε στον αέρα θυσίες και προσπάθειες γενιών Ελλήνων για 

πρόοδο και ευημερία, προκειμένου να γίνουμε ευχάριστοι για 

κομματικά οφέλη.



Χρέος των πολιτικών δυνάμεων είναι να έχουν υπεύθυνες θέσεις 

και χρήσιμο έργο. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να κτίζουν την εικόνα 

τους, αλλά το έργο τους. Και εμείς αυτό κάνουμε.

Τί απεδείχθη ότι συμβαίνει επίσης, σ’ αυτές τις εκλογές; 

Απεδείχθη ότι η Νέα Δημοκρατία, αντί να ασκεί αντιπολίτευση 

μέσα από κάποιες δικές της θέσεις, προτιμά να «θολώσει τα 

νερά», έτσι ώστε, είτε από τη Νέα Δημοκρατία ακούς κριτική, είτε 

από το ΚΚΕ, να μην γνωρίζεις ποιος ακριβώς την ασκεί.

Αυτή την στιγμή, εν ονόματι της κοινής συσπείρωσης των ηγεσιών 

της αντιπολίτευσης εναντίον του ΠΑ.ΣΟ.Κ., διαμορφώνεται ένα 

θολό τοπίο θέσεων που, σε ένα βαθμό, θυμίζει εποχές που τις 

έχουμε ξαναζήσει. Και γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Τα μέτωπα 

των αλληλοσυγκρουόμενων και αντιφατικών θέσεων αναιρούν 

οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα του ελληνικού λαού γιατί 

δίνουν με βεβαιότητα την εξουσία στη συντηρητική παράταξη.

Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αν σήμερα οι ηγεσίες του ΚΚΕ, 

του Συνασπισμού και του ΔΗΚΚΙ συμπλέουν αντιπολιτευτικά με τη 

Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι μία δική τους επιλογή, που θα την 

κρίνουν πρώτα οι οπαδοί των κομμάτων αυτών, και δεύτερον ο 

ελληνικός λαός στο σύνολό του.

Για μας, όμως, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτές οι ευκαιριακές συμπλεύσεις, 

δεν αλλάζουν την δική μας ανάγνωση του πολιτικού χάρτη.



Οι δυνάμεις της αριστερός, οι δυνάμεις της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και της προόδου δεν χαρίζονται από εμάς στη Νέα Δημοκρατία. 

Για μας, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο μόνος αντίπαλος είναι οι συντηρητικές 

πολιτικές. Για μας, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η συνεργασία των 

προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, είναι μια αναλλοίωτη 

σταθερά της πολιτικής μας.

Οα επιδιώκουμε πάντα, χωρίς ηγεμονισμούς και χωρίς όρους, 

έναν ουσιαστικό διάλογο εκείνων των δυνάμεων που επιδιώκουν 

την αλλαγή της κοινωνίας, ενάντια στις δυνάμεις της συντήρησης.

Και η θέση μας αυτή δεν μεταβάλλεται, όποιες και αν είναι η 

συγκυριακές επιλογές των ηγεσιών των προοδευτικών και 

αριστερών κομμάτων.

Έρχομαι τώρα στα δικά μας. Νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε την 

ανάλυση, ότι αυτές οι εκλογές έδειξαν για άλλη μια φορά, τον 

κεντρικό και ηγεμονικό ρόλο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην πολιτική σκηνή.

Σε τόσο δυσμενή συγκυρία, με την θολή και υπόγεια ταύτιση όλης 

της αντιπολίτευσης κατά του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έγκυροι εκλογολόγοι και 

ανεξάρτητοι αναλυτές σημείωσαν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συγκρότησε στο 

πρώτο γύρο, με μικρές απώλειες τις δυνάμεις του.

Θα ήταν όμως ανάξιο της πολιτικής μας λειτουργίας να μην 

δεχθούμε, ότι τα αποτελέσματα και του πρώτου και του δεύτερου 

γύρου ήταν κατώτερα των προσδοκιών μας, ότι αποτελούν μια



οπισθοχώρηση των δυνάμεών μας που οφείλει να μας 

προβληματίσει.

Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν μια διπλή δυσαρέσκεια της 

κοινωνίας:

• Πρώτον, ως προς την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής 

μας πολιτικής.

• Δεύτερον, ως προς καίρια λάθη και παραλείψεις της κομματικής 

μας λειτουργίας σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και τις 

δυναμικές τους.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Είναι φυσικό, σ’ αυτά τα δύο χρόνια να υπήρξαν και λάθη και 

παραλείψεις στην κυβερνητική μας πολιτική.

Πεποίθησή μου είναι, ότι ο πυρήνας της πολιτικής μας, ιδίως της 

οικονομικής, ως πορείας προς μία σταθερή οικονομία με 

αναπτυξιακή δυναμική, μία οικονομία ενταγμένη στην ΟΝΕ, έχει 

την συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού.

Η οικονομική μας πολιτική αποδίδει καρπούς ορατούς για όλη την 

κοινωνία. ΓΓ αυτό και δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αλλαγή στο 

πρόγραμμα που θέσαμε υπό την έγκριση του ελληνικού λαού το 

1996 και θα ολοκληρώσουμε αταλάντευτα το 2000.

Πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να δούμε όμως πόσο ο πολίτης 

αισθάνεται, ότι νοιαζόμαστε γι’ αυτόν, πόσο χειροπιαστό είναι γι’



αυτόν το αποτέλεσμα της πολιτικής μας, πόσο ορατά είναι στην 

καθημερινότητα, στην ποιότητα ζωής του το έργο μας. Εδώ 

πράγματι, υπάρχουν αδυναμίες.

Ας φέρω ένα παράδειγμα: Σε σχέση με όλες τις κυβερνήσεις στην 

Ευρώπη, εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στην Ελλάδα, όχι μόνον δεν 

περικόπτουμε τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά αυξάνουμε σταθερά 

τα κονδύλια κοινωνικής πρόνοιας.

Δεν μιλάω μόνον για το ΕΚΑΣ ή για τα εκτεταμένα και 

εξειδικευμένα προγράμματα για την ανεργία. Μιλώ συνολικά για 

όλο το πλέγμα ασφάλισης - κοινωνικής πρόνοιας - Υγείας - στο 

οποίο επαναλαμβάνω αποτελούμε θετική εξαίρεση ως προς τις 

κυρίαρχες τάσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τί συμβαίνει όμως; 

Ενώ τα κονδύλια αυξάνονται, δεν μεταφράζονται αυτά τα 

εκατοντάδες δισεκατομμύρια, σε άμεσο όφελος για τον απλό 

πολίτη. Τα προγράμματα για την ανεργία άργησαν να ξεκινήσουν 

και θα τρέχουν με κανονικούς ρυθμούς αρκετούς μήνες μετά την 

εξαγγελία τους. Τα νοσοκομεία είναι πολλές φορές τόπος που 

προκαλεί φόβο και θυμό στον άρρωστο.

Όταν ο πολίτης ταλαιπωρείται στις ουρές, όταν ο πολίτης δεν 

εξυπηρετείται, όταν ο πολίτης πρέπει να δώσει «φακελάκι», τότε 

χάνουμε την μάχη της αξιοπιστίας.

• Έχουμε επιτύχει πολλά παντού, αλλά έχουμε δυσκολία να 

μεταβάλουμε αισθητά την καθημερινή ποιότητα της ζωής. Για 

παράδειγμα, οι ελλείψεις στην αστυνόμευση δημιουργούν



ανασφάλεια στους πολίτες. Αλλά και η ανάγκη ακόμα

καλύτερων συγκοινωνιών, συμβάλλει σε πρόσθετη

δυσαρέσκεια. Έχουμε δώσει τροφή σε μιά δικαιολογημένη 

κοινωνική δυσαρέσκεια.

• Γνωρίζετε καλά, ότι τα προβλήματα αυτά δείχνουν απλά, αλλά 

είναι σύνθετα. Διότι, όπου επιχειρείς τομές, δημιουργούνται, 

πρόσκαιρα, μέτωπα κοινωνικής αναταραχής.

Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα: αφ’ ενός τη γενική 

μας πολιτική και αφ’ ετέρου την εφαρμογή της και εδώ να 

περιορίσουμε ταχύτατα τις παραλείψεις και τα λάθη όπου 

υπάρχουν. Η καθημερινή κατάσταση που συναντά ο πολίτης 

πρέπει να είναι συνεχώς στη συνείδησή μας. Εκεί αν παρέμβουμε 

αποφασιστικά θα κερδίσουμε τη συμπαράστασή του.

Υπάρχει όμως ένα σημείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε: Η πολιτική 

μας είναι πολιτική αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Κάναμε μια 

μεγάλη τομή στην εκπαίδευση. Το χρειάζεται το παρόν και το 

μέλλον της χώρας. Συγκρουστήκαμε για την επετηρίδα και 

καταβάλαμε κάποιο κόστος γι’ αυτό. Κάθε σύγκρουση 

συνοδεύεται με αναταραχή. Μία πολιτική που αποφεύγει τις 

αντιπαραθέσεις είναι πολιτική στασιμότητας. Στάσιμοι δεν 

επιτρέπεται να μείνουμε.

Κάνουμε επίσης αναγκαίες τομές στο τραπεζικό σύστημα. Μόνον 

έτσι θα επιβιώσουν οι ελληνικές τράπεζες τα χρόνια που έρχονται. 

Αλλά και εκεί ανοίξαμε μέτωπο και καταβάλαμε ένα πρόσθετο 

τίμημα. Θα έχουμε όμως όφελος για την οικονομία, τον τόπο.



Εδώ το λέω καθαρά. Δεν θα κάνουμε πίσω σ’ αυτές τις 

μεταρρυθμίσεις. Θα προχωρήσουμε. Και όσοι σήμερα μας 

καταψήφισαν στις δημοτικές, αν μείνουμε σταθεροί στις θέσεις 

μας, θα μας επιβραβεύσουν στις εθνικές εκλογές.

Γιατί όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν, ακόμα και αν διαφωνούν, ότι η 

πολιτική μας είναι σωστή και αναγκαία. Και περιμένουν από εμάς 

να ολοκληρώσουμε το έργο μας.

Χρειάζεται λοιπόν ένταση και βελτίωση του κυβερνητικού έργου. 

Και θα πρέπει όλοι να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά. Και αυτό 

θα συμβεί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δεύτερη όψη των προβλημάτων μας είναι η κομματική μας 

λειτουργία. Εδώ φανήκαμε όλοι -και το τονίζω- όλοι, κατώτεροι 

των περιστάσεων. Κύριο πρόβλημά μας σ’ αυτές τις εκλογές ήταν 

η έλλειψη εσωτερικής συνοχής του κόμματος. Όχι μόνον δεν 

υπήρξε ικανοποιητική η συσπείρωσή μας, αλλά ήταν δημόσια 

ορατές και εκφρασμένες οι αντιθέσεις μας.

Και τί ήταν αυτές οι αντιθέσεις σύντροφοι; Μακάρι να ήταν 

ιδεολογικές ή πολιτικές αντιθέσεις. Αλλά, όλοι γνωρίζουμε, ότι δεν 

υπήρχαν πολιτικά κριτήρια σ’ αυτές τις αντιπαραθέσεις, παρά 

πολύ σπάνια. Ήταν συνήθως, αντιθέσεις προσωπικές, ή 

ομαδοποιήσεις πολλές φορές, ετερόκλητες, με σκοπό την νομή της 

τοπικής εξουσίας. Ήταν αντιθέσεις, έντονες μάλιστα, και μεταξύ



συναδέλφων βουλευτών με αιτία την ανασφάλεια για την 

επανεκλογή τους. Έτσι όμως το κόμμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. 

Οι αντιθέσεις αυτές έδρασαν με καταλυτικό τρόπο στο τελικό 

αποτέλεσμα. Η κοινή γνώμη όχι μόνο απεχθάνεται τις 

προσωπικές διαμάχες, αλλά επειδή αδυνατεί να κατανοήσει τις 

πολιτικές διαφορές, καταδικάζει όλους ανεξαίρετα. Και κύρια ο 

προοδευτικός χώρος παύει να ενδιαφέρεται, να αντιπαρατεθεί στη 

Νέα Δημοκρατία όταν πρώτοι εμείς οι ίδιοι δεν δίνουμε σημασία.

Θέλω να τονίσω με έμφαση μία απλή αλήθεια, που όλοι ξέρουμε 

και μερικές φορές ξεχνάμε. Η επιτυχία του καθενός μας εξαρτάται 

από την επιτυχία και των άλλων. Η επιτυχία ή η αποτυχία αφορά 

όλους μας ανεξαίρετα από κοινού. Όποιος μάχεται το 

συναγωνιστή του μάχεται και τον εαυτό του. Τα αποτελέσματα το 

δείχνουν.

Χρειάζεται μια εκτεταμένη συζήτηση στο κόμμα, ιδίως στην πορεία 

προς το Συνέδριο για τον χαρακτήρα του κόμματος. Το κόμμα δεν 

μπορεί να είναι ομοσπονδία ούτε άθροισμα προσωπικών 

στρατηγικών, χώρος όπου συμμετέχει κανείς επιλεκτικά και 

ανάλογα με τις επιδιώξεις του. Τέτοια φαινόμενα είναι απαράδεκτα 

και πρέπει να συνοδεύονται και από τις αναγκαίες συνέπειες 

αυτών των επιλογών.

Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να τονίσω αφορά τα στελέχη μας. 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται, ότι όπου υπήρχαν ικανοί 

υποψήφιοι, ιδίως νομάρχες και δήμαρχοι με έργο και παρουσία 

συγκέντρωσαν την πλειοψηφία χωρίς δυσκολία. Αντίθετα όπου η



κοινή γνώμη είχε σχηματίσει αρνητική εντύπωση το εκλογικό 

αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Οι υποψήφιοί μας επιλέχτηκαν με 

προκριματικές εκλογές. Οι προκριματικές διαδικασίες έχουν όμως 

συγκριτικό πλεονέκτημα οι κατέχοντες τις θέσεις, μια που τα μέλη 

είναι πολλές φορές συνδεδεμένα με τους τοπικούς μηχανισμούς 

εξουσίας. Η γνώμη της κοινωνίας δεν αντικατοπτρίζεται στην 

επιλογή. Χρειαζόμαστε ανανέωση στελεχών. Υπάρχει κούραση 

με τα ίδια πρόσωπα. Χρειάζονται νέα πρόσωπα, ικανά να 

ανταποκριθούν στις αναμονές του λαού. Νέα πρόσωπα με 

πρότυπα σύγχρονα, προοδευτικά. Σ’ αυτή την προσπάθεια 

υστερούμε. Και η υστέρησή μας οδηγεί τους ψηφοφόρους να 

αναζητούν αλλού λύσεις.

Στις εκλογές αυτές καταγράφηκε επίσης ένα κοινωνικό φαινόμενο 

που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό της 

πολιτικής μας και τις επιλογές προσώπων. Τα πρότυπα 

συμπεριφοράς, εμφάνισης, στάσης έχουν αλλάξει. Ο λόγος που 

συγκινεί δεν είναι ο παραδοσιακός πολιτικός. Το πρότυπο του 

πολιτικού ακολουθεί το πρότυπο εκείνο που η κοινωνία θεωρεί 

σύγχρονο, γρήγορο, αποτελεσματικό.

Ταυτόχρονα εξακολουθούν να υπάρχουν και τα άλλα 

παραδοσιακά πρότυπα και να επικρατούν άλλες συμπεριφορές.

Μόνο αν καταφέρει το κόμμα να συνθέσει τις διαφορετικές αυτές 

προσεγγίσεις σε μία κατεύθυνση που να εξασφαλίζει την 

συμπόρευσή τους με τη δυναμική προόδου της ελληνικής 

κοινωνίας και ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή θα διατηρήσει την



πρωτοπόρα θέση του. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση στην 

οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Διαφορετικά θα διαρρεύσουν οι 

ψηφοφόροι μας σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Το κύριο χαρακτηριστικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974, είναι το 

ιδεολογικό προβάδισμά του. Χάρη σ’ αυτό το ιδεολογικό 

προβάδισμα διατηρήσαμε μια σταθερά ηγεμονική θέση στο 

πολιτικό σκηνικό.

Έτσι κερδίσαμε και τις εκλογές του 1996, χάρη στις δικές μας 

θέσεις για εκσυγχρονισμό, το νέο πρόσωπο του σοσιαλισμού, τη 

νέα εποχή, την αλλαγή των διεθνών συσχετισμών. Αυτή την 

ιδεολογική υπεροχή την συνδυάσαμε με μια αντίστοιχη πολιτική 

λειτουργία, με καθαρές θέσεις και διαυγείς επιλογές.

Αυτή την ιδεολογική και πολιτική υπεροχή πρέπει να 

επαναβεβαιώσουμε τώρα και στην πορεία μας στο Συνέδριο.

Τα φαινόμενα προσωπικών στρατηγικών και ομοσπονδιοποίησης 

του κόμματος πρέπει να είναι η τελευταία φορά που εμφανίζονται.

Το έχω ήδη πει και το επαναλαμβάνω:

• Το όλο και ενιαίο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ο μόνος πολιτικός φορέας με 

όραμα και σχέδιο για την Ελλάδα.

• Το όλο και ενιαίο, το μεγάλο ΠΑ.ΣΟ.Κ., ούτε τεμαχίζεται, ούτε 

λεηλατείται, ούτε χωρίζεται σε τιμάρια. Λιγότερο ή περισσότερο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι κανείς.



• Όλοι μαζί θα πάμε στους δρόμους που όλοι μαζί χαράξαμε και 

στους στόχους που όλοι μαζί θα επιτύχουμε.

• Γι’ αυτό αυτή τη στιγμή να μη παρασυρθούμε από εσωστρέφεια. 

Να έχουμε συνείδηση ότι η κοινωνία περιμένει να δει την 

αντίδρασή μας. Να δει αν θα παρασυρθούμε σε μία εσωτερική 

διαμάχη ή θα έχουμε την ικανότητα ενισχύοντας τις λειτουργίες 

του κόμματος, της κυβέρνησης, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

να πάρουμε τις πρωτοβουλίες για την ανανέωση της δυναμικής 

μας. Όλοι μαζί είμαστε ικανοί να πετύχουμε και θα πετύχουμε.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Οι δημοτικές εκλογές, δυσχεραίνουν, ως ένα βαθμό την πορεία 

μας. Ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας είναι πρωτόγονα 

απλός: Ξέρει ότι δεν μπορεί, ούτε τις εκλογές να κερδίσει, ούτε 

θέσεις αξιόπιστες έχει για να κυβερνήσει. Έχει επιλέξει λοιπόν την 

τακτική του άτυπου μετώπου με τα κόμματα της Αριστερός, ώστε 

να υπάρχει μια περικύκλωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ελπίζοντας σε μια 

καθημερινή και διαρκή αιμορραγία της κυβέρνησης. Και ο κ. 

Καραμανλής που αποφεύγει θέσεις, κάνει το ίδιο λάθος, όπως ο κ. 

Έβερτ που μας βομβάρδιζε με την αντιφατική πολυπραγμοσύνη 

του.

Ο Ελληνικός λαός θέλει καθαρές θέσεις και προτάσεις, από όλους 

μας. Εμείς κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό από το έργο μας. Ο 

κ. Καραμανλής κρύβεται πίσω από ένα προπέτασμα σύγχυσης και 

αντιφατικότητας. Αυτές είναι πολιτικές συμπεριφορές κατώτερες



των απαιτήσεων της εποχής μας. Κατώτερες των αναγκών της 

χώρας για καθαρότητα και ευθύνη θέσεων και στάσεων.

Εμείς δεν θα αλλάξουμε ούτε θέση, ούτε πορεία.

Δεν πρόκειται να μεταβάλλω ούτε ένα χιλιοστό μια βασική θέση 

πολιτικής ηθικής που υπηρετώ: έχω τονίσει και επαναλαμβάνω, 

ότι για μένα ευθύνη του πολιτικού είναι να είναι χρήσιμος και όχι 

ευχάριστος.

Και όλη μας η πολιτική είναι βαθιά χρήσιμη για τον τόπο.


