
Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Χαιρετίζω σήμερα με ιδιαίτερη περηφάνια την μεγάλη πολιτική 

νίκη που αντιπροσωπεύει ήδη το Συνέδριό μας.

Σήμερα εμείς, οι 5800 σύνεδροι, εμείς που εκπροσωπούμε, τα 

εκατοντάδες χιλιάδες μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που μας έστειλαν σ’ 

αυτή την αίθουσα ^ττου εκπροσωπούμε, τα εκατομμύρια 

Έλληνες που στήριξαν και στηρίζουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στέλνουμε 

ένα μεγάλο μήνυμα:

• Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ, ενωμένο και δυνατό,

• Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ, όλο το ΠΑ.ΣΟ.Κ., όλες οι γενιές που 

διαμόρφωσαν το μεγάλο κίνημά μας, όλες οι γενιές που 

χαράζουν το νικηφόρο μέλλον μας.

Σήμερα, μέσα από ώριμες δημοκρατικές διαδικασίες, 

βρισκόμαστε σ’ αυτή την αίθουσα ένα κόμμα ενεργών πολιτών 

που νοιάζονται για τον τόπο και θέλουν να διαμορφώσουν τις 

τύχες του και όχι ένα κόμμα αξιωματούχων που ήλθαν να 

μοιράσουν τις καρέκλες κάποιων εξουσιώνI



Είμαστε σήμερα, εδώ, για έναν ανοιχτό και ουσιαστικό 

διάλογο. I

Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε όχι σε 

συγκρούσεις χαρακωμάτων, όχι σε ίντριγκες, όχι σε λογικές 

αριθμητικής, αλλά σε ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις.

Είμαστε εδώ για να στερεώσουμε ακόμα περισσότερο την 

ενότητά μας. Για να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στις 

ιδέες μας.

Είμαστε, εδώ σύντροφοι, για μια γόνιμη σύνθεση. Η γόνιμη 

σύνθεση που βγαίνει από καθαρές διαδικασίες. Από καθαρές 

θέσεις. Οι καθαρές διαδικασίες και οι καθαρές θέσεις 

επιβάλλουν και τις καθαρές σχέσεις, που θα είναι η μεγάλη 

κατάκτηση του Συνεδρίου μας. ^

Σ’ αυτό το Συνέδριο χρειάζεται όσο ποτέ να κάνουμε μια 

μεγάλη τομή:

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι μηχανισμός νομής της κομματικής ή της 

κρατικής εξουσίας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η παράταξη των



μεγάλων αλλαγών και μετασχηματισμών της Ελληνικής 

κοινωνίας.

Δεν είμαστε σήμερα εδώ για να επαναπαυθούμε με 

αυταρέσκεια σε όσα πετύχαμε. Είμαστε εδώ για να 

σχεδιάσουμε για τις επόμενες δεκαετίες.

Είμαστε εδώ για να θεμελιώσουμε όλοι μαζί το μέλλον και να 

κλείσουμε οριστικά την πόρτα στο παρελθόν.

Σήμερα το Συνέδριό μας ανοίγει δυναμικά τον δρόμο για τον 

21° αιώνα.

=^Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Ελλάδα, όλα για την Ελλάδα, όλα για 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που αλλάζει την Ελλάδα, γι’ αυτό είμαστε εδώ, 

αυτό περιμένει από εμάς η ελληνική κοινωνία^αυτό θέλει 

από εμάς ο ελληνικός λαός.

Κανείς δεν θέλει, κανέναν δεν ενδιαφέρει κανέναν δεν αφορά 

κανέναν δεν ωφελεί η μικροκομματική μιζέρια./ Δεν έχει θέση 

σ’ αυτή την αίθουσα, δεν έχει θέση στην κοινωνία μας η λογική 

του κόμματος-μηχανισμού.



Η εξουσία, η κυβέρνηση είναι για μας όργανο αλλαγής της 

κοινωνίας. Για να ανοίξει το δρόμο στην πρόοδο του λαού. 

Για να υπερασπίσει την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή 

κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση, την πολιτική 

δημοκρατία. Έτσι καταλαβαίνουμε εμείς την άσκηση της 

πολιτικής. Αυτή είναι η διαφορά μας από τη συντηρητική 

παράταξη με όλες τις μορφές της, παλιές, μοντέρνες ή και 

υπερμοντέρνες. Δει/ζητάμε ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τον εαυτό 

μας, για αξιώματα. Το ζητάμε για τη μάχη για την ισχυρή 

Ελλάδα. Ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. για ισχυρή Ελλάδα, εκεί βρίσκεται 

το νόημα του Συνεδρίου μας. Αυτό είναι το σύνθημα του 

αγώνα μας σήμερα.

Είμαστε το κίνημα που όσο κανένας άλλος σφράγισε θετικά τις 

μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας που άλλαξε το πρόσωπο 

της Ελλάδας. Και αυτή την πορεία θα εξακολουθήσουμε.
/
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Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Όταν το 1996 έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζεύτηκαν οι
ι

Κασσάνδρες και έβγαλαν χρησμό/ Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν μπορεί
<

να υπάρξει μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου./ Θα διασκορπιστεί 

στα εξών συνετέθη. Αλλά ξεχάσανε κάτι: Ότι εμείς στο



ΠΑ.ΣΟ.Κ. μάθαμε να αντλούμε δύναμη από τον λαό. Να μας 

συνδέει όραμα σχέδιο και ελπίδα.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου διαπαιδαγώγησε όλους μας στην 

λογική της μεγάλης παράταξης και όχι του μικρού κόμματος, 

της περιχαρακωμένης και απομονωμένης σέκτας. Χτύπησε 

τον δογματισμό της γραφειοκρατικής ακινησίας. Έκανε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ένα δυναμικό κόμμα εκφραστή των επιδιώξεων της 

κοινωνίας.

Δύο ακρογωνιαίες θέσεις χαρακτήρισαν έτσι και 

χαρακτηρίζουν σήμερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ.:

• Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το κόμμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού 

με την δυναμική της μεγάλης παράταξης. /

• Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το κόμμα των μεγάλων και καινοτόμων 

πολιτικών, που κάθε φορά χαράζουν το μέλλον και δεν 

καθηλώνονται στο παρελθόν.

Το Κόμμα μας διέψευσε τις Κασσάνδρες.

Έρχονται τώρα οι νέες πυθίες και αποφαίνονται από τα 

παράθυρα των τηλεοράσεων: «έκλεισε ο βιοπολιτικός κύκλος 

των κομμάτων».



Αλλά εμείς, σύντροφοι, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., τους απαντάμε σήμερα, 

εδώ, από το Συνέδριο μας:

Ελάτε να μας δείτε. Το τέλος του δικού σας κύκλου είναι η 

αρχή ενός νέου δικού μας κύκλου, μιας νέας δικής μας 

πορείας.. Εδώ στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέσα από διάλογο και σύνθεση, 

μέσα από συγκρούσεις γύρω από θέσεις,,σφυρηλατούμε μιά
< ίνέα φυσιογνωμία,/χαράζουμε μία νέα πορεία, /δημιουργούμε 

μια νέα ενότητα.]

Είναι αλήθεια, σύντροφοι, ότι το πολιτικό σκηνικό της 

μεταπολίτευσης γερνάει. Παρασύρει μαζί του όσους μένουν 

στάσιμοι και στατικοί.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ανήκει σ’ αυτή την πλευρά των πολιτικών
—

δυνάμεων. Εκεί, στην αδράνεια και την στασιμότητα, 

βρίσκονται οι αντίπαλοί μας. Εκεί ας φαντάζονται ότι με 

παλαιές συνταγές μπορούν να ανακόψουν το δρόμο μας. Με 

τη συνεχή δημαγωγία και την παντελή έλλειψη προτάσεων. / 

Εμείς, αντίθετα με αυτούς, είμαστε η παράταξη της 

μεταρρύθμισης, του εκσυγχρονισμού, της αλλαγής της 

κοινωνίας.



Για να σπάσουμε όμως την αδράνεια και τις συμβάσεις που 

κρατούν δέσμιο το ελληνικό πολιτικό και κομματικό σκηνικό 

πρέπει όσα δρομολογήσαμε από το 1993 έως σήμερα αλλά 

και όσα έχουμε συζητήσει και σχεδιάσει, να αποτελέσουν τις 

βάσεις για μια νέα πολιτική εξόρμηση: Σήμερα πρέπει να 

βάλουμε τα θεμέλια για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 21ου αιώνα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Την Τετάρτη στο Βερολίνο υπάρχει μια ιδιαίτερα κρίσιμη 

Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συζητήσεις 

και οι αποφάσεις για την «Ατζέντα 2000» θα είναι καθοριστικές 

για το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Οι συζητήσεις και 

οι αποφάσεις για την «Ατζέντα 2000» θα είναι καθοριστικές για 

την ανάπτυξη της Ελλάδας την περίοδο 2000-2006. Θα 

αποφασιστούν οι πόροι τους οποίους θα διαθέτει η χώρα. 

Έχουμε όλη αυτή την περίοδο ιδιαίτερα σκληρές 

διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα.

Είναι τώρα ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τις επιλογές μας, να 

προσδιορίσουμε τους ορίζοντές μας.



Γιατί τώρα σχεδιάζουμε την Ελλάδα των αρχών του νέου 

αιώνα, ι Σχεδιάζουμε μια νέα απελευθέρωση για τον τόπο. 

Δεν θα έχει το πάθος της απελευθέρωσής μας από τη 

στρατιωτική χούντα. Αλλά θα είναι η συνέχεια εκείνης σε μια 

διαφορετική διάσταση. Θα είναι η ευημερία, η ανάπτυξη, η 

ασφάλεια της Ελλάδας και του κάθε Έλληνα πολίτη. /

Εργαζόμαστε για να απελευθερώσουμε τις δημιουργικές, τις 

παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Από σήμερα 

και την επόμενη τετραετία θα κινητοποιήσουμε όλες τις 

ζωντανές δυνάμεις του τόπου, όλη την εργατικότητα, όλη την 

επιχειρηματικότητα, όλη την οργανωτική ικανότητρ, όλρ. την 

πολιτική συνείδηση του λαού μας για μια αναπτυξιακή 

κοσμογονία, για την έφοδο στο μέλλον.

Και εδώ είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ένα κεντρικό θέμα 

που αφορά την πορεία μας. Αυτή την απελευθέρωση πώς την 

πραγματοποιούμε; Μόνοι; Ποιούς όρους μας θέτει το 

παγκόσμιο περιβάλλον;

Ο σύγχρονος σοσιαλισμός στέκεται αντιμέτωπος με το 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης των αγορών. Όταν οι 

δυνάμεις της οικονομικής και της κοινωνικής αναρχίας



παγκοσμιοποιούνται, για να τις αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά πρέπει^ εμείς, οι δυνάμεις του κοινωνικού 

ελέγχου να αναπτυχθούμε αντίστοιχα.

Για εμάς, τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, ο προνομιακός 

χώρος τέτοιας ανάπτυξης είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι 

αλήθεια ότι αρχικά την Ευρώπη την προώθησαν για δικούς 

τους σκοπούς συντηρητικοί πολιτικοί ηγέτες. Από τότε τα 

πράγματα άλλαξαν. Οι σοσιαλιστικές δυνάμεις έχουν 

διεκδικήσει με επιτυχία τη θέση τους. Έχουν ανοίξει δρόμους 

για το πρόγραμμά τους. Έχουν αποτυπώσει τη δική τους 

σφραγίδα σε μια ολόκληρη σειρά από τις πολιτικές της 

Ευρώπης.

Για να περιορισθώ στα τελευταία μόνο χρόνια: Οι πολιτικές 

για την απασχόληση, η κοινωνική Ευρώπη, οι προτεραιότητες 

που αποφασίσθηκαν στο Μανιφέστο του Μιλάνου δείχνουν το 

δρόμο. Ο χώρος της Ευρώπης γίνεται ολοένα περισσότερο 

δικός μας, ^  συνεργασία των Ευρωπαϊκών λαών είναι στόχος 

που ταιριάζει πολύ περισσότερο στη δική μας ιδεολογία, Η 

σημερινή Ευρώπη είναι η βάση μας για μια σοσιαλιστική 

πολιτική με παγκόσμια εμβέλεια.



Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη πρόκληση για εμάς. Να 

δημιουργήσουμε, μαζί με τις άλλες σοσιαλιστικές δυνάμεις, 

ρυθμιστικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς κοινωνικής 

παρέμβασης, ώστε να εξασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική 

οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο. Να πετύχουμε και να 

διασφαλίσουμε το ζύγι ανάμεσα σε παραγωγικότητα και 

κοινωνική δικαιοσύνη.
[0 3ο

Γύρω από αυτό τον πυρήνα θα γραφτεί ένα νέο μεγάλο 

κεφάλαιο αγώνων της παράταξής μας που θα δικαιώσει την 

εμμονή και την πίστη μας στην πολιτική. Σε τούτο διαφέρουμε
I

ριζικά από τους συντηρητικούς μας αντιπάλους/ Αυτοί έχουν 

αλλοτριώσει τη σκέψη τους στη νεοφιλελεύθερη ουτοπία του 

αυτοματισμού της αγοράς. Οι κοινωνικές εξελίξεις δεν 

προχωρούν όμως με αυτοματισμούς, συντρόφισσες και 

σύντροφοι. Ούτε κινούνται στη βραχυπρόθεσμη επιφάνεια της
ω ρ ο Γ®ςί-<3{(ρη{

κο̂ τό>θί#ρ·η<; ίπικαιρότητας. Χρειάζονται όραμα, χρειάζονται 

προοπτικές μακροπρόθεσμες, χρειάζονται συνειδητές 

κοινωνικές επιλογές. Χρειάζονται πολιτικό κόμμα ικανό να 

συλλάβει τις νέες επιλογές, να συσπειρώσει γύρω τους την 

πλειοψηφία.



Αυτές τις προϋποθέσεις είναι έργο δικό μας να τις 

δημιουργήσουμε.^ Το ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το εργαλείο μας 

για τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή του 2000ή  Αυτό περιμένει ο 

λαός από μας, αυτό έχουμε υποχρέωση να του προσφέρουμε.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, 1( ^ ζ '

Το θεμέλιο, η βαθύτερη πηγή δύναμης για το κόμμα είναι οι 

ιδέες του, η απόφασή του να αγωνιστεί για αυτές τις ιδέες. Για 

μας τους σοσιαλιστές ένας δρόμος υπάρχει, η δημιουργική 

πολιτική.

Δεν πιστεύουμε στα πολιτικάντικα τερτίπια. Πιστεύουμε στη
(nr\o

πολιτική που έχει όραμα και στηρίζεται στην αλήθεια, π̂ ς
Οι©

ειλικρίνειας το® ρεαλισμοί. Ετσι πολιτεύθηκε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

όταν κέρδισε τις μεγαλύτερες νίκες του. Ετσι θα πολιτευθεί και 

στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας για να κερδίσει 

νέες νίκες.

Το Συνέδριό μας θα πρέπει να προχωρήσει την επεξεργασία 

των θέσεων για τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, έτσι όπως 

διαμορφώνονται οι τάσεις σήμερα στην Ευρώπη και σε 

παγκόσμιο επίπεδο.



Το Συνέδριό μας θα πρέπει να εμβαθύνει τις πολιτικές θέσεις 

πάνω στις οποίες αρθρώνεται ο προγραμματικός πολιτικός 

μας λόγος.

Το Συνέδριό μας με τις αποφάσεις του δίνει μια ορισμένη δομή 

και δυναμική στην πολιτικοοργανωτική μας διάρθρωση.

Αλλά, σύντροφοι και συντρόφισσες, οι ιδεολογικές 

επεξεργασίες, ο προγραμματικός λόγος και η οργανωτική
ι

δομή κινδυνεύουν να μην αποδώσουν όσα περιμένουμε ,αν 

δεν ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. ' Αν δεν 

γίνουν ορατά, κατανοητά και καθαρά για το κάθε στέλεχος, το 

κάθε μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τον κάθε Έλληνα πολίτη, τα απλά 

ζητούμενα:^ «που πάμε», «τί Ελλάδα θέλουμε», «για ποιά 

Ευρώπη αγωνιζόμαστε»,/«σε ποιούς απευθύνεται η πολιτική 

μας», «τί θέλει, ή μπορεί, και για ποιά πράγματα αγωνίζεται το

ΠΑ.ΣΟ.Κ.». Ο

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Στο τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα μόνο το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένες και στερεές 

θέσεις για το παρόν και το μέλλον της χώρας.



Το σύνολο των αναλύσεών μας, το σύνολο των θέσεών μας,

έχουν ένα στόχο, ένα κοινό παρανομαστή:

• Στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα.

• Η Ελλάδα της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ειρήνης, 

της ανάπτυξης και της ευημερίας. Η Ελλάδα της ανθρωπιάς 

και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

• Η Ελλάδα, χώρα ισότιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

Ελλάδα με φωνή και κύρος στην Ευρώπη.

• Η ισχυρή Ελλάδα^χώρα σεβαστή από εχθρούς και φίλους.

«Πρώτα η Ελλάδα». Αυτό είναι το σύνθημά μας.

Αυτή η θέση μας, ο στόχος της ισχυρής Ελλάδας έχει ένα

πλέγμα προϋποθέσεων:

• Στόχος μας είναι η ισχυρή οικονομία.

• Στόχος μας είναι η ισχυρή κοινωνία.

• Στόχος μας η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική 

αλληλεγγύη. Η υγεία, η πρόνοια η ασφάλεια για κάθε 

Έλληνα πολίτη.

• Στόχος μας ο πολίτης με περισσότερες δυνατότητες, 

ευκαιρίες, ελευθερία να πάρει πρωτοβουλίες αλλά και με 

κοινωνική ευθύνη.



• Στόχος μας είναι η ριζική μεταρρύθμιση του κράτους και των 

θεσμών.

• Στόχος μας είναι η ριζική μεταρρύθμιση της παιδείας, η 

δημιουργία μιας Ελλάδας της ποιότητας και του πολιτισμού.

• Στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα που διασφαλίζει παντού, 

από την Θράκη και το Αιγαίο ως την Κύπρο τα εθνικά

συμφέροντα, τα εθνικά μας δίκαια και δικαιώματα.

Αυτοί είναι οι στόχοι μας για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Και στρατηγική μας επιλογή, η θέση-κλειδί για την επιτυχία 

αυτών των στόχων, είναι η ισότιμη συμμετοχή μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξή μας στην ΟΝΕ είναι το μέσο και 

όχι ο σκοπός. Είναι μέσο στο πλαίσιο της εθνικής 

στρατηγικής για την ανασυγκρότηση του τόπου.

Η ΟΝΕ είναι ο πρώτος μεγάλος σταθμός της χώρας στην 

πορεία της ισχυρής Ελλάδας. Θα τον πετύχουμε. Εμείς θα 

οδηγήσουμε την χώρα με το σπαθί μας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 1/1 του 2001.

ι<;



Αλλά και εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., νικητές στις εκλογές του 2000 θα 

κατευθύνουμε την πορεία της ανάπτυξης και από το 2000 και 

μετά. Γι’ αυτή την ανάπτυξη παλεύουμε ήδη τώρα. Με σκληρή 

διαπραγμάτευση και χτες και αύριο στο Βερολίνο για να 

διασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους. I

Ήδη κάναμε πολλά. Αλλά από το 2000 και μετά, οι Έλληνες 

με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα δρέψουν όλους _τους καρπούς των 

μόχθων και των προσπαθειών τους. Η Ελλάδα το 2000 και 

μετά θα αξιοποιήσει τα θεμέλια μιας μακράς ευημερίας που 

θέτουμε.

Θα είμαστε περήφανοι για την χώρα που ζούμε. Περήφανοι 

για την χώρα που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, 

περήφανοι για όσα σχεδιάσαμε και όσα επιτύχαμε.

£ ι Γ  --- - ----
Όσοι μας κατηγορούν για λογιστές της ΟΝΕ δεν έχουν 

καταλάβει τίποτε/^Δεν έχουν καταλάβει ότι μέσα από την ΟΝΕ 

αλλάζουμε τον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χάρτη 

της χώρας. Ότι εφαρμόζουμε μία στρατηγική για την 

οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας.
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Έτσι θα οδηγηθούμε στην ισχυρή Ελλάδα, στην Ελλάδα της 

ανάπτυξης της παραγωγικότητας, της δημιουργίας.

Γ < *  Ο

Δίνουμε τέρμα στην ψωροκώσταινα και τις ιδεολογίες της. 

Τέρμα η εξάρτηση, και η μιζέρια.

Η Ελλάδα δεν επαιτεί αλλά απαιτεί και επιβάλλει.

Αυτοί που μας λένε «διαχειριστές» δεν κατάλαβαν τίποτε, ούτε 

θα καταλάβουν. Πέρυσι, πριν ένα χρόνο ακριβώς 

προχωρήσαμε στην ένταξη της δραχμής στον Μηχανισμό των 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.

Μας ζήτησαν τότε η Δεξιά και η παραδοσιακή αριστερά να 

παραιτηθούμε, δήλωσαν ότι κάναμε την Ελλάδα φτωχότερη, 

ότι υποτιμήσαμε την χώρα.

Και τί αποδείχτηκε σε λίγους μήνες; Ήρθε η νομισματική 

κρίση από την Ασία, και η Ελλάδα, χάρη ακριβώς στην 

πρόοδο της συμμετοχής της στον σκληρό πυρήνα της 

Ευρωπαϊκής οικονομίας, όχι μόνον άντεξε καλά, αλλά είχε 

μικρό κόστος συγκριτικά με άλλες, πιο ισχυρές οικονομίες.



Ακούσατε κανέναν από αυτούς να κάνει αυτοκριτική; Όχι 

βέβαια! Τί ακούμε όμως σήμερα από τους ίδιους ανθρώπους; 

Τις ίδιες κριτικές για κάθε μας ενέργεια. Μονότονα. Με 

εμπάθεια. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα αλλά η με όλα 

τα μέσα κομματική αντιπαράθεση.

Τα επιτεύγματα για τη σύγκλιση προς τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, αποτελούν μια τεράστια επιτυχία για την κυβέρνηση, 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ., τη χώρα, τον κόσμο που μας εμπιστεύεται.

Ονομαστική και πραγματική σύγκλιση δεν είναι ξεκομμένα 

φαινόμενα όπως ισχυρίζονται μερικοί. Μαζί με τη σύγκλιση 

δημιουργήσαμε μηχανισμούς για πραγματική ανάπτυξη, με 

ρυθμούς 3,5% στα δύο τελευταία χρόνια, ρυθμούς που δεν 

είχε γνωρίσει για πολύ καιρό η χώρα. Όλα αυτά 

αντικατοπτρίζονται στο επίπεδο ζωής του πολίτη.

Η ανακούφιση στην τσέπη του κάθε πολίτη είναι υπαρκτή και 

όχι ονομαστική. Η ανακούφιση γιατί ο πληθωρισμός είναι 

χαμηλότερος. Η ανακούφιση γιατί οι αποταμιεύσεις του δεν 

κινδυνεύουν. Η ανακούφιση από την πτώση των επιτοκίων. 

Πρίν πέντε χρόνια ένας που έπαιρνε στεγαστικό δάνειο 

10.000.000 δρχ. πλήρωνε μηνιαίο τοκοχρεολύσιο 170.000
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δρχ. τώρα για το ίδιο ποσό πληρώνει 92.000 δρχ. Τί είναι 

αυτό σύντροφοι; Ονομαστικός δείκτης ή πραγματική μηνιαίο

2ρβΒ*του πολίτη;

$ 1°ν 3ο

Δεν πετύχαμε όμως μόνον την εξυγίανση της οικονομίας. Δεν 

επιτύχαμε μόνον τους συγκριτικά υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά τις δυσκολίες, παρά την μεγάλη προσπάθεια που 

έπρεπε να καταβάλουμε, αυτά τα πέντε τελευταία χρόνια 

είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που διαφυλάξαμε και 

επεκτείναμε το κοινωνικό κράτος. Παντού αλλού στην 

Ευρώπη, οι στόχοι της σύγκλισης σήμαναν περικοπές των 

κοινωνικών δαπανών.

Έχουμε πει επανειλημμένα ότι η ΟΝΕ δεν είναι πανάκεια. Ότι

με την ένταξή μας δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας, δεν

θα εξαλείψουμε αυτόματα τη φτώχεια και τις οικονομικές
ι

ανισότητες. Θα έχουμε αποκτήσει όμως μια πιο στερεή βάση

για να διαμορφώσουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο
/

αλληλέγγυα, μια στερεή βάση για την αναπτυξιακή μας 

πορεία. Θα επικαλεσθώ και πάλι το παράδειγμα των 

επιτοκίων.



Το ετήσιο όφελος για το δημόσιο από την πτώση των 

επιτοκίων θα ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια 

δραχμές, και θα προέλθει από την μείωση των τόκων που 

πληρώνουμε ως χώρα στους δανειστές μας. Αυτό θα είναι το 

«Πακέτο της Ένταξης», το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. 

Από μας εξαρτάται να το αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε 

ακόμη περισσότερο τις προοπτικές ευημερίας για όλους. Είναι 

στο χέρι μας να το κατευθύνουμε σε επενδύσεις που

δημιουργούν ευκαιρίες για το μέλλον,/ σε χρηματοδότηση μιας 

δυναμικής κοινωνικής πολιτικής, ■ σε μία κατεύθυνση 

οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και δικαιοσύνης και 

αλληλεγγύης.

Και λέμε καθαρά: Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής μας, 

είναι να δώσουμε νέο βάθος και μεγαλύτερη έκταση στις 

κοινωνικές μας πολιτικές. Και αυτό μόνον εμείς το μπορούμε. 

Γιατί οι στόχοι αυτοί είναι ενσαρκωμένοι στην πολιτική

ιδεολογία μας, στις αξίες μας, είναι στόχοι που διασφαλίζουμε 

μέσα από την ανακατανομή των πόρων, που πετυχαίνει η

Όπως έχω ήδη αναφέρει είναι, τώρα, η στιγμή να 

προχωρήσουμε σε ορισμένες μεγάλες τομές στο φορολογικό

/

πολιτική μας.



σύστημα. Ο Κοινωνικός Διάλογος για τη μεταρρύθμιση του 

φορολογικού μας συστήματος άρχισε με πρωτοβουλία της 

Κυβέρνησης.

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα στην 

κοινωνική αλληλεγγύη, εφαρμόζοντας ένα φορολογικό 

σύστημα που ελαφρύνει σημαντικά την φορολόγηση των 

χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Το 

αφορολόγητο όριο θα αυξηθεί, θα βελτιωθούν οι συντελεστές 

και τα κλιμάκια για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, και θα 

αυξηθούν οι εκπτώσεις για όσους έχουν παιδιά.

Η απόφασή μας για κατάργηση του συστήματος των 

αντικειμενικών κριτηρίων με την ολοκλήρωση της 

μηχανοργάνωσης ̂ αποτελεί απόδειξη της συνέπειάς μας στην 

τήρηση των υποσχέσεών μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας, θα 

εξοικονομήσουν παραγωγικό χρόνο με την απλοποίηση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και θα λειτουργήσουν σε ένα 

προσφορότερο και υγιέστερο δημοσιονομικό περιβάλλον.

Το φορολογικό είναι ένας από τους τομείς στους οποίους οι 

καρποί της πολιτικής μας θα γίνουν άμεσοι και απτοί για την
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κοινωνία, για τον κάθε πολίτη. Θα συνεχίσουμε να

σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε πολιτικές για καλύτερες

συνθήκες ζωής, για την ποιότητα ζωής, για την αντιμετώπιση

των άλλων μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας μας όπως

είναι η ασφάλεια του πολίτη και κυρίως η απασχόληση. Εδώ

εντάσσεται και το θέμα του χρόνου εργασίας, της μείωσής του

σε 35 ώρες. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις

λύσεις που συζητούνται και τις εμπειρίες που δημιουργούνται

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα επιλέξουμε ό,τι συμφέρει

τον εργαζόμενο και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Έχουμε τον σχεδίασμά, και μόνον εμείς μπορούμε να

εγγυηθούμε ένα κοινωνικό κράτος ικανό να επιβιώσει
ι

οικονομικά με υγιείς πόρους,, αλλά και να είναι πάντα σε θέση 

να παρέχει την ασφάλεια που χρειάζονται όσοι έχουν 

πράγματι ανάγκη. Στην πορεία της χώρας προς τον επόμενο 

αιώνα το κοινωνικό κράτος ολοένα περισσότερο πρέπει να 

προσφέρει όχι μόνο ασφάλεια και καταφύγιο αλλά βάση 

εξόρμησης για την κατάκτηση της ζωής. Στο πλαίσιο αυτό 

ιδίως τα θέματα υγείας θα πρέπει να αποτελέσουν το 

επίκεντρο της προσοχής μας.



Το ασφαλέστερο δείγμα ότι η Ελλάδα πρέπει να πατάει 

ισχυρά στα πόδια της, ότι πρέπει να μην εξαρτώμεθα από 

τρίτους ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή θέση στην Ευρώπη, μας 

το δίνει η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της 

τουρκικής επιθετικότητας.

Μακροπρόθεσμα, η ολοκλήρωση των πολιτικών της κοινής 

αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης θα είναι ένας 

πολύτιμος μηχανισμός διασφάλισης των εθνικών 

συμφερόντων της χώρας.

Όμως, η καλύτερη εγγύηση των εθνικών συμφερόντων είναι ο 

σωστός συνδυασμός της οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης της ενδυνάμωσης της διεθνούς θέσης της χώρας 

και της ισχυρής αποτροπής. Να κάνουμε την Ελλάδα 

παντοδύναμη σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο εσωτερικό 

μέτωπο. Ο αληθινός πατριωτισμός εκεί φαίνεται.

Η Τουρκία έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια στον ασταθή 

και αστάθμητο παράγοντα της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα 

τμήμα του κατεστημένου της Άγκυρας επιδιώκει σταθερά την



όξυνση, επιχειρώντας να εκτονώσει τα εσωτερικά προβλήματα 

με εξωτερικούς περισπασμούς.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρακολουθήσει αυτούς τους 

τυχοδιωκτισμούς. Δεν πρόκειται να παίξουμε το παιχνίδι της 

όξυνσης και της έντασης. Δεν πρόκειται να δώσουμε άλλοθι 

στα αδιέξοδα του στρατιωτικοπολιτικού κατεστημένου της 

Άγκυρας.

Οι θέσεις μας είναι κρυστάλλινες και διαυγείς:

Η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα αλλά και δεν διαπραγματεύεται 

τίποτα.

- Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε όλη την “γραμμή 

επαφής” του ελληνισμού με την Τουρκία, από την Θράκη 

και το Αιγαίο ως την Κύπρο είναι αδιαπραγμάτευτα.

- Η Ελλάδα θα είναι αρωγός της Τουρκίας εφόσον η 

γειτονική χώρα αποφασίσει να εναρμονιστεί με το
¿ΐν-αι

Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αν σεβαστεί στο εσωτερικό τα 

δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και εφόσον 

αποδεχθεί το Διεθνές Δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες στην 

ρύθμιση των εξωτερικών της σχέσεων.



- Είναι συμφέρον και των δύο χωρών να υπάρξει ειρήνη και 

ασφάλεια στην περιοχή. Αλλά όσο η Τουρκία αγνοεί και 

περιφρονεί το Διεθνές Δίκαιο, η Ελλάδα θα προστατεύει 

αποτελεσματικά τα εθνικά της δίκαια και δικαιώματα.

Η Ελλάδα έχει τους τρόπους και τα μέσα να αποτρέψει κάθε 

επιβουλή. Το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα που 

επεξεργαστήκαμε και ήδη υλοποιείται, εξασφαλίζει για μακρό 

χρόνο μια αποτελεσματική αμυντική αποτροπή.

Μαζί όμως με την ισχύ της αποτροπής, χρειάζεται η ισχύς του 

αρραγούς εσωτερικού μετώπου. Aolc! ç© ιρίιω(*00 tluo1 cxçiol̂ o
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Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τις τύχες της χώρας.

Οι δήθεν υπερπατριώτες που έφεραν πρόσφατα την Ελλάδα 

προ τετελεσμένων γεγονότων, έβλαψαν καίρια τα εθνικά 

συμφέροντα και έχουν βαριά ευθύνη.

Αυτοί οι υπερπατριώτες, σε παράξενους συνδυασμούς και 

σχέσεις με θύλακες μυστικών υπηρεσιών, με οργανώσεις και

δίκτυα που ασκούν ιδιωτική εξωτερική πολιτική, δεν μπορούν

otoi' ί (uct ινα έχουν ούτε έχουν σχέση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
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Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ο πολιτικός κληρονόμος των μεγάλων 

δημοκρατικών παραδόσεων του ΕΑΜ, των δημοκρατικών 

κινημάτων του 114, της αντιδικτατορικής πάλης και του 

Πολυτεχνείου. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι κληρονόμος της 

χωροφυλακίστικης εθνικοφροσύνης. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν 

εμπορεύεται την εθνικοφροσύνη, ούτε μπερδεύει τον 

πατριωτισμό με τον τυχοδιωκτισμό. *

Κλείνοντας αυτό το θέμα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα:

Η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη και την ασφάλεια στην 

περιοχή. Και η Τουρκία οφείλει να πράξει το ίδιο, 

αποφεύγοντας τις οξύνσεις και τις προκλήσεις.

Η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει τον φαύλο κύκλο της 

προπαγάνδας που την αυτοπαγιδεύει σε λάθη. Το πρόβλημα 

της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα αλλά οι δικές της επιλογές 

που ανακυκλώνουν τα εσωτερικά της προβλήματα.

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα παραμείνει ψύχραιμη, η 

μόνη εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.



Σ’ αυτό το δύσκολο τοπίο, η κυβέρνησή μας προβάλλει ως 

δύναμη σταθερότητας και δημιουργίας.

Έχουμε επιτύχει πολλά. Δεν θα κάνω εδώ τον απολογισμό 

της δουλειάς μας.

Φυσικά στην πορεία μας κάναμε και λάθη. Αλλά, σύντροφοι, 

λάθη φ ί  κάνει μόνον όποιος ^ ν  τολμά. Όποιος παραμένει 

αδρανής, όποιος κτίζει μόνον την εικόνα και αδιαφορεί για την 

ουσία.

Αν μέναμε αδρανείς, αν κάναμε μερεμέτια δεν θα κάναμε 

λάθη. Αλλά δεν θα ωφελούσαμε τον τόπο. Θα είμασταν ένα 

κόμμα ανάξιο της εμπιστοσύνης του λαού. Ανάξιο της 

ιστορίας μας. Θα είμασταν όπως οι αντίπαλοί μας σήμερα: θα 

ψάχναμε ωραία λόγια, για να συγκαλύψουμε την έλλειψη 

θέσεων και έργων.

Λάθη δεν κάνει μάνοδΛ όποιος δεν τολμά να ονειρευτεί. 

Όποιος δεν τολμά να κάνει συγκρούσεις και ρήξεις με τα

>ϋθΤήκατεστημένα και κακώς κείμενα., οοοοιο  ̂ ι-ηντ
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Το έργο μας αποδίδει καρπούς για την κοινωνία. Καρπούς

για την Ελλάδα. „ „ γ
3 ΰ 1Η

Και δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, δεν θα χάσουμε ούτε 

μία ημέρα στην πολιτική μας της ισχυρής Ελλάδας. Ο λαός θα 

μας δικαιώσει. Γιατί η Ελλάδα αλλάζει. Με χιλιάδες έργα, με 

νέα διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ενεργητική 

πολιτική απασχόλησης, με προγράμματα για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας καλά ότι 

αυτή η αλλαγή χρειάζεται να συνοδευτεί από μια αλλαγή της 

κομματικής μας γλώσσας και πρακτικής, της κομματικής και 

πολιτικής μας νοοτροπίας.

Εμείς οι ίδιοι δεν προασπίζουμε και δεν προβάλλουμε όσο 

πρέπει το έργο μας. Διστάζουμε γιατί η πολιτική μας

αντιστρατεύεται παλιές πρακτικές του κράτους παροχών και
/

της πελατειακής πολιτικής. Διστάζουμε γιατί η σύγκρουση με 

τα κατεστημένα έχει, προς στιγμή, πολιτικό κόστος./ 

Διστάζουμε γιατί αμφιβάλλουμε για τη δυναμική της 

μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού που φορτικά απαιτεί η 

κοινωνία. /Τις μάχες τις κερδίσαμε όταν αγωνιστήκαμε, όταν 

αφήσαμε την εσωστρέφεια και την ηττοπάθεια στην άκρη, 

όταν συσπειρωθήκαμε για ένα διαφορετικό και καλύτερο



αύριο. Όταν τολμήσαμε συντρόφισσες και σύντροφοι. Τόλμη 

ζητά ο λαός μας. Και τολμηρά θα προχωρήσουμε.

Πρέπει να παραδεχτούμε σύντροφοι, ότι η παράδοσή μας είχε 

δύο σκέλη:

- Από τη μια μεριά, εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δημιουργήσαμε το 

πιο εκτεταμένο δίκτυο υποδομών κοινωνικής πρόνοιας. 

Δικό μας επίτευγμα το ΕΣΥ, δικό μας η επέκταση της 

κοινωνικής ασφάλειας σε όλους του έλληνες, ?δικό μας 

επίτευγμα οι προνοιακοί θεσμοί όπως τα ΚΑΠΗ και τόσαί

άλλα μέτρα υποδομής, όπως η αποκέντρωση της εξουσίας 

στην νομαρχιακή και δημοτική αυτοδιοίκηση.

- Από την άλλη, όμως μεριά, η πολιτική μας είχε ισχυρά 

στοιχεία συντεχνιακής επιλεξιμότητας. Το «δώσε λίγο από 

δω» και «λίγο από κει» ήταν τυπικό γνώρισμα 

διαπραγμάτευσης ιδίως με τα «ρετιρέ» του Δημοσίου αλλά 

και ισχυρές κοινωνικές ομάδες του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι, η κοινωνία είχε εθιστεί στις περίφημες «ειδικές 

ρυθμίσεις». Κάθε ισχυρός κλάδος απομυζούσε είτε τα 

δημόσια ταμεία, είτε τους ασθενέστερους κλάδους. Όλα αυτά 

συνήθως κατέληγαν στον κρατικό προϋπολογισμό, 

γιγάντωναν το δημόσιο χρέος και μετά, ως πληθωρισμός,



κατέτρωγαν τις δήθεν παροχές, φτωχαίνοντας και τους 

πολίτες και την Ελλάδα. Όμως, έτσι είχε μάθει ένα τμήμα του 

κόμματος την δήθεν άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Αυτό, σύντροφοι, το αλλάξαμε. Και πρέπει να

συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η αλλαγή είναι εκείνη που μας 

δίνει δύναμη, που δημιούργησε τις διαφορετικές

προϋποθέσεις για την ανάπτυξή μας.

Είμαστε οι αρχιτέκτονες μιας μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Θα 

υπάρχουν και στην Ελλάδα του επόμενου αιώνα ομάδες με 

ανταγωνιζόμενα συμφέροντα. Οι αντιθέσεις των 

συμφερόντων δεν καταργούνται. Θα ήταν εξωπραγματικό. 

Σκοπεύουμε, όμως - και μπορούμε - να κάνουμε τις αντιθέσεις 

αυτές να λειτουργήσουν μέσα σε γενικούς κανόνες εξ ίσου 

ισχυρούς και δεσμευτικούς για όλους/ Για να πάψουν τα επί 

μέρους συμφέροντα να λειτουργούν διαλυτικά. / Για να 

φτάσουμε στο σημείο που, με τον υγιή συναγωνισμό μεταξύ 

τους, θα υπηρετούν παράλληλα με το ειδικό το γενικό 

συμφέρον.



Ο αγώνας μας έχει ένα μοναδικό και μεγάλο στόχο την

και ευκαιριών. Για να την δημιουργήσουμε πρέπει να 

δώσουμε τη μάχη σε κάθε σημείο όπου το παρελθόν, το 

παλιΑ τλ ξεπερασμένο μας κρατάει δέσμιο.

Στην προσπάθειά μας αυτή μας στηρίζει μια πλατειά συμμαχία 

κοινωνικών δυνάμεων:

Μας στηρίζουν οι άνθρωποι του μόχθου. Εκείνοι που 

παλεύουν καθημερινά για να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο ζωής. Εκείνοι που δουλεύουν για να αλλάξουν προς 

το καλύτερο οι συνθήκες ζωής τους. Εκείνοι που 

διαμορφώνουν την πραγματικότητα του τόπου με την 

προσφορά τους, στο εργοστάσιο, στον αγρό, στη δημόσια

υπηρεσία. Ot luua/uij qoo αι^α-οχο^οο ·
Ούύ(ζ( uai υ*>θ£ΐια , €\L£ ο^ι a ro iA x ' voocac u)tQio0c>z-i£d 

(XuC>or Coo ULaOiOoi ct¿ u u t b i t f  T(ry u .

Μας στηρίζουν όλοι εκείνοι που σε κάποια στιγμή ο αγώνας 

της ζωής ξεπέρασε τις δυνάμεις τους. Για λίγο ή για πολύ, δεν

έχει σημασία. /Στη συμμαχία αυτή υλοποιείται η ιερότερη αρχή

μας, η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης; Δεν είναι ούτε χάρη 

για κανέναν ούτε φιλανθρωπία το κοινωνικό κράτος/ Είναι το 

μερίδιο από την κοινωνική παραγωγή που δικαιωματικά
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ανήκει στον κάθε εργαζόμενο, για τη συμμετοχή του στη 

γενική παραγωγική προσπάθεια.

Μας στηρίζουν οι δημιουργικοί άνθρωποι της οικονομίας και 

της κοινωνίας. Οι νέοι. Εκείνοι που συμμετέχουν στην 

επιστημονική και πνευματική πρόοδο. Εκείνοι που 

αφομοιώνουν τη νέα τεχνολογία, που φέρνουν το νέο στην 

παραγωγή. Εκείνοι που ανοίγουν το δρόμο στις νέες 

παραγωγικές προσπάθειες.

Μας στηρίζουν οι ενεργοί πολίτες. Αυτοί που συμμετέχουν 

στην πολιτική και κοινωνική ζωή, που αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, που εμπλουτίζουν με τα αιτήματα, τις 

αναζητήσεις και τις ενέργειές τους όλους τους τομείς της 

δημόσιας ζωής. Αυτοί που έχουν άμεση επαφή με τα 

προβλήματα και τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας.

Αυτή είναι η κοινωνική μας συμμαχία. Με τη γλώσσα που 

αγγίζει αυτούς τους πολίτες πρέπει να μιλήσουμε ως 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το σοσιαλιστικό κίνημα υπάρχει για να φέρει ένα 

καινούργιο μήνυμα στην κοινωνία. Μιλάει τη γλώσσα του 

δυναμισμού σε εκείνους που είναι ώριμοι να τραβήξουν 

μπροστά, τη γλώσσα της στήριξης σε όσους κλονίζονται,



φέρνει το μήνυμα της συμμετοχής σε όλους. Και προπαντός 

καλεί σε στράτευση και δημιουργία.

~ ~  3* 3δ

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το έργο μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, γιατί αντιμετωπίζουμε 

μια κατεξοχήν άγονη και στείρα αντιπολίτευση. Η Νέα 

Δημοκρατία, αντί για υπεύθυνο κόμμα εξουσίας έχει εξελιχθεί 

σε ένα ασταθές κόμμα, όχι της λαϊκής, αλλά της λαϊκίστικης 

δεξιάς.

Δεν υπάρχει αίτημα οποιουδήποτε κοινωνικού στρώματος, 

που ο κ. Κ. Καραμανλής να μην υιοθετεί.

Εμείς είχαμε δεσμευτεί το 1996 ότι θα υπάρξει φορολογική 

δικαιοσύνη και ότι οι έχοντες και κατέχοντες θα κληθούν να 

συνεισφέρουν αναλογικά στην κοινή προσπάθεια. Επιβάλαμε 

λοιπόν την αναλογούσα φορολογία στις τράπεζες, στις 

χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, σε ανώνυμες εταιρείες και την 

μεγάλη ακίνητη περιουσία. Η Ν.Δ. μας κατήγγειλε για 

φορολογική λαίλαπα.



Αν όσα έχει υποσχεθεί ο κ. Κ. Καραμανλής γινόταν πράξη, η 

Ελλάδα όχι μόνον δεν θα έμπαινε στην ΟΝΕ αλλά θα 

ανελάμβανε χρέη που θα ξεπλήρωνε για πάρα πολλές 

δεκαετίες.

Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο στη σημερινή Νέα 

Δημοκρατία. Πιθανόν^ επειδή ταλαντεύεται η εσωτερική της 

συνοχή, δεν υπάρχει όχι μόνον υπεύθυνη στάση της ηγεσίας 

αλλά δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει τί ακριβώς πρεσβεύει 

το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι γνώμες

αλλάζουν ανάλογα με τον ομιλητή και τις περιστάσεις με ένα
/

κοινό παρανομαστή την πλειοδοσία σε επιθετικότητα, 

διαστρεβλώσεις και υπερβολές.

Θα ήταν χρήσιμο για τον τόπο, χρήσιμο και για μας το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., να υπήρχε μεγαλύτερη ευθύνη και συνέπεια 

θέσεων στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, το μόνο που υπάρχει 

είναι ανευθυνότητα και βερμπαλισμός.

Ίσως λοιπόν, επειδή η Ν.Δ. έχει αυτό το κενό πολιτικής, 

επιδίδεται διαρκώς στην συγκρότηση ενός άτυπου μετώπου 

με το ΚΚΕ και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.



Είδαμε αυτό το μέτωπο να λειτουργεί στις δημοτικές εκλογές. 

Είδαμε το ίδιο μέτωπο στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στις 

κινητοποιήσεις των καθηγητών και τις μαθητικές καταλήψεις.

Θα ζήσουμε πιθανόν το ίδιο μέτωπο στις ευρωεκλογές και το 

κλίμα του θα μας συνοδεύει ως τις εθνικές εκλογές του 2000.

Το έχω ήδη τονίσει και το επαναλαμβάνω κατηγορηματικά: 

αυτή η αντιπολιτευτική σύμπραξη δεν αλλάζει από πλευράς 

μας την ανάγνωση του πολιτικού χάρτη: ^  ̂ (

• ποτέ δεν πρόκειται να χαρίσουμε τις προοδευτικές δυνάμεις 

στην Δεξιά

• θα είμαστε πάντα ανοιχτοί σε έναν ισότιμο και γόνιμο 

διάλογο με τις δυνάμεις της Αριστερός, για όλα τα 

συγκεκριμένα προβλήματα του τόπου

• θα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο και γόνιμη σύγκλιση με 

τις δυνάμεις της Αριστερός, χωρίς όρους, χωρίς 

προϋποθέσεις, χωρίς ηγεμονισμούς, αποκλεισμούς και 

συνεννοήσεις «κάτω απ’ το τραπέζι».



Αλλά, όπως ακριβώς δεν θέτουμε εμείς όρους, δεν μπορούμε 

να δεχθούμε και όρους. Και έως σήμερα δεν βρισκόμαστε 

προ προτάσεων διαλόγου, αλλά προ μιας πρωτοφανούς
Ν» ____________

απαίτησης: να πάψουμε να κυβερνάμε όπως το απαιτεί η 

λαϊκή εντολή και να εφαρμόσουμε το ασαφές πρόγραμμα 

κάποιων άλλων, ως ένδειξη καλής πίστης στον διάλογο! 

Τέτοια απαίτηση δεν μπορούμε να αποδεχτούμε.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει μια δεσπόζουσα κεντρική θέση στην 

ελληνική πολιτική σκηνή:

Έχουμε αναλάβει το πιο δύσκολο και σύνθετο εγχείρημα: να 

θέσουμε την Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Και ταυτόχρονα, να αλλάξουμε ριζικά τον χάρτη των 

οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων δεκαετιών.

Το κόμμα μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Εξελίσσεται 

σταθερά, μέσα από εσωτερικές διαδικασίες αλλά και 

αντλώντας δυναμική από την κοινωνία. Είναι απολύτως 

φυσικό, στην πορεία ωρίμανσης των ζητημάτων, να υπάρχουν 

προβληματισμοί, διαφορές στις απόψεις και τις θέσεις.



Αλλά έχουμε ένα δημοκρατικό καταστατικό και έχουμε 

κατοχυρώσει ανοιχτές και διαφανείς εσωτερικές διαδικασίες 

διαλόγου. Και διαδικασίες αποφάσεων. Αποφάσεων που 

καθορίζουν το πλαίσιο δράσης μας.

Στην πορεία μας έχουμε φτάσει στο πιο κρίσιμο, το πιο λεπτό, 

το πιο αποφασιστικό σημείο:

=> ότι κτίσαμε, μαζί με τον ελληνικό λαό, από το 1993, θα 

κριθεί στις ευρωεκλογές του Ιουνίου και στις εθνικές 

εκλογές του 2000. Οι κόποι και οι θυσίες του λαού μας, 

οι κόποι και οι προσπάθειες του κόμματός μας, οι κόποι 

και οι προσπάθειες της κυβέρνησης, ωριμάζουν στους 

επόμενους 18 μήνες, ως τις εκλογές του 2000./ Δεν 

επιτρέπεται σε κανένα, να κλωτσήσει σήμερα τους 

καρπούς μιας τέτοιας προσπάθειας,

Σε κάποιους συντρόφους φαίνεται να υπάρχει τώρα μια 

σύγχυση και να κάνουν προσθαφαιρέσεις ποσοστών στις 

ευρωεκλογές για να εξάγουν συμπεράσματα επί της πολιτικής 

μας.



Ας μην κουράζεται κανείς σύντροφοι με προσθαφαιρέσεις. Ας 

πούμε όλοι με μια φωνή, ότι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ταιριάζει η 

λογική της ήττας. Μια φιλοδοξία υπάρχει για όλους: η νίκη 

στις ευρωεκλογές, η νίκη στις εθνικές εκλογές, η αταλάντευτη 

πορεία της χώρας στην πρόοδο και την ευημερία. Όλοι μαζί 

για την νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για την νίκη της Ελλάδας.

Στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουμε κατακτήσει τις καθαρές διαδικασίες και 

τις καθαρές θέσεις. Ας κατακτήσουμε οριστικά και τις καθαρές 

σχέσεις. Όλοι μαζί, ενωμένοι, να κερδίσουμε το στοίχημα της 

ισχυρής Ελλάδας. Όλοι μαζί για το ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Για την Ελλάδα και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την 

Ελλάδα.

• Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρώτο κόμμα τον Ιούνιο.

• Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που φέρνει την Ελλάδα μπροστά.

• Εμείς θα οδηγήσουμε την χώρα στην ανάπτυξη, την 

ασφάλεια, την πρόοδο και την ευημερία.

• Στις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές του 2000, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα φέρει την νίκη, για την Ελλάδα, την ισχυρή 

Ελλάδα, την Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες.


