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Ο Πρόεδρος χου ΠΑΣΟΚ Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, 
μιλώντας εκτός κειμένου για τη νέα εποχή, τη νέα πολιτική 
εποχή που έχει ξεκινήσει για την Ελλάδα, καθώς και για την 
πορεία μας στην Ενωμένη Ευρώπη, για την πορεία μας προς το 
κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, (σελ. 4 του διανεμηθέντος κειμένου) 
είπε επί λέξει τα εξής:

«Μαζί με τη νέα εποχή, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει ξεκινήσει μια 
νέα πολιτική εποχή. Η προώθηση και η πραγμάτωση για μια κοινωνία 
πιο δίκαιη, πιο ισχυρή και πιο σύγχρονη στην Ενωμένη Ευρώπη, η 
προώθηση του στόχου μιας ισχυρής κοινωνίας είναι σήμερα όσο ποτέ 
υπόθεση των προοδευτικών δυνάμεων.

Η κατοχύρωση των εθνικών μας δικαίων, η ασφάλεια στην περιοχή είναι, 
επίσης, υπόθεση της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Αυτό 
είναι τα μεγάλα στοιχήματα για τον προοδευτικό χώρο: Μια πιο δίκαιη 
κοινωνία, μια πιο ισχυρή κοινωνία και περισσότερη ασφάλεια και ειρήνη 
στην περιοχή.

Συντηρητικές λογικές δοκιμάστηκαν σ’ αυτή τη χώρα και ξέρουμε ότι 
απέτυχαν. Γνωρίζουμε ότι όταν εφαρμόστηκαν παλιά δίχασαν την 
κοινωνία και ότι αγνόησαν με επιδεικτικό τρόπο τα λαϊκό συμφέροντα.

Η εμπειρία μάς δείχνει αλλά και η πολιτική εξέλιξη, τα πολιτικά σχέδια, 
ο τρόπος πολιτικής συμπεριφοράς και αντιμετώπισης, η αντίληψη η 
οποία υπάρχει στην κοινωνία ότι σ’ αυτή την επιδίωξη της χώρας για 
ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη, δεν μπορεί να ηγηθεί η Δεξιά, η 
οποία δεν έχει ούτε εχέγγυα, αλλά ούτε και σχέδιο για την κατοχύρωση 
των λαϊκών δικαίων και την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Είναι δική μας δουλειά να προχωρήσουμε. Και η πορεία μέσα στην 
Ενωμένη Ευρώπη πρέπει να γίνει και να είναι εθνική υπόθεση. Ανήκει 
σε όλους. Ανήκει προπαντός στους ανθρώπους του μόχθου, στους 

 ̂ αγρότες, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους υπαλλήλους, 
στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες και τη νεολαία. Κυρίως στη 
Νεολαία, στους νέους και τις νέες που μορφώνονται και αγωνίζονται για 
να πετύχουν και να χτίσουν ένα καλύτερο αύριο.

Και τα αναφέρω αυτά που ακούγονται ως αυτονόητα και ίσως ακούγονται 
και τετριμμένα, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ένα χρέος -και θα το



ιονίσω και αργότερα- για κινητοποίηση όλων αυτών των δυνάμεων. Για 
κινητοποίηση του κόσμου του μόχθου, προκειμένου να πετύχουμε μια 
κοινωνία της αλληλεγγύης, μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Αλλά ταυτόχρονα να 
συμβάλλουμε, μια που όλα είναι πια δεμένα, μια που εμείς εξαρτόμαστε 
από τους άλλους και συμβάλλουμε και εμείς στην κοινή πορεία και 
εξαρτώνται και αυτοί από εμάς, να συμβάλλουμε για μια πιο κοινωνική 
και δημοκρατική Ευρώπη.

Η Ευρώπη, την οποία επιδιώκουμε, η Ευρώπη του ελληνικού λαού είναι 
μια Ευρώπη του ενιαίου κοινωνικού χώρου, μια Ευρώπη των λαών. 
Αυτές οι κατακτήσεις προϋποθέτουν προοδευτική πολιτική βούληση. 
Προϋποθέτουν κοινωνικές πρωτοβουλίες, αγώνα, σχέδιο, σοβαρότητα.

Αν διαβάσετε τις εφημερίδες χθες και σήμερα, θα δείτε ότι η ιταλική 
κυβέρνηση έχει χαράξει μια πολιτική, η οποία κρίνεται ότι δεν ταυτίζεται 
ή διαφοροποιείται ή και αντιστρατεύεται την πολιτική αυτή που ανέφερα 
για μια Ευρώπη του ενιαίου κοινωνικού χώρου. Η ιταλική κυβέρνηση 
ασπάζεται μια άποψη η οποία θέλει τον ευρωπαϊκό χώρο ελεύθερη 
αγορά και όχι ένα χώρο όπου ισχύουν κοινές κοινωνικές πολιτικές, όπου 
ισχύουν πολιτικές όσον αφορά τη φορολόγηση και την εν γένει ρύθμιση 
των οικονομικών συναλλαγών, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η 
δυνατότητα να προχωρήσει η Ευρώπη σε μια κοινωνική Ευρώπη. Θέλει 
ένα νεοφιλελεύθερο πρότυπο ως πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
αυτό θα υποστηρίξει στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για το μέλλον 
της Ευρώπης. Και δεν είναι η μόνη. Είναι φανερό από τα σχόλια που 
έγιναν μετά την εισαγωγή του ευρώ, ότι και σε άλλες χώρες, αλλά και 
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να 
καθηλώσουν την Ευρώπη στο πρότυπο του νεοφιλελευθερισμού, της 
ενιαίας αγοράς και όχι στο πρότυπο εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου.

Αυτή η τάση είναι αντίθετη με αυτό που επιδιώκουμε. Και αυτή η 
αντιπαράθεση δείχνει ακριβώς ότι όλα αυτά που λέμε δεν είναι τόσο 
αυτονόητα και δεν γίνονται σίγουρα με τον «αυτόματο πιλότο». Χρειάζεται 
μάχη, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται συνεργασία με τις άλλες δυνάμεις.

Εμείς τι ζητάμε στην Ευρώπη; Ζητάμε νέα ευημερία και νέα ασφάλεια, 
περισσότερη ευημερία και περισσότερη ασφάλεια. Δεν ζητάμε μια 
νεοφιλελεύθερη αγορά και δεν ζητάμε βεβαίως και νέες εθνικές 
περιπέτειες, υποστηρίζοντας απόψεις ή επιδιώκοντας ρυθμίσεις που δεν 
συμβαδίζουν με εκείνο που θέλουν οι ευρωπαϊκοί λαοί.

Μέσα σ’ αυτή τη διαπάλη που υπάρχει και η οποία τώρα γίνεται πιο 
φανερή και θα γίνει όλο και πιο φανερή τα επόμενα χρόνια όταν θα 
συζητείται το μέλλον της Ευρώπης, η Ελληνική Προεδρία θα είναι 
καθοριστική για την ενίσχυση και την εδραίωση των θέσεων της Ελλάδας. 
Θα είναι καθοριστική γιατί η διαδικασία συζήτησης αυτών των θεμάτων 
θα γνωρίσει ένα κορύφωμα, ένα μεγάλο σταθμό, είτε πριν, είτε στη 
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.



Και θα είναι επίσης καθοριστική, γιατί η διαδικασία της διεύρυνσης θα 
φτάσει στο τέλος της, στην κορύφωσή της είτε πριν, είτε στη διάρκεια της 
Ελληνικής Προεδρίας. Και αν φτάσει η κορύφωση πριν, τότε η 
ολοκλήρωση θα γίνει στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Εχουμε 
επομένως σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσουμε.

Και επειδή μίλησα για τη διεύρυνση, ασφαλώς και θέλουμε μια Ευρώπη, 
η οποία σύντομα θα περιλαμβάνει και την Κύπρο στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διεύρυνσης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημασία του εκσυγχρονισμού φαίνεται 
από τις εξελίξεις αυτές ακόμη πιο καθαρά. Με τον εκσυγχρονισμό, 
δηλαδή τη συνεχή αλλαγή μέσα στο πλαίσιο αυτό που καθορίζεται από 
ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, φτάσαμε ως εδώ. Δηλαδή φτάσαμε σε 
μια οικονομία σταθερότητας και ανάπτυξης. Φτάσαμε σε ένα νόμισμα 
που είναι ισχυρό. Φτάσαμε σε νέες προοπτικές και δυνατότητες.

Και όλα αυτά δεν έγιναν ως εκ θαύματος, ούτε γιατί εφαρμόσαμε μια 
άλλη πολιτική που ήταν γνωστή από παλιά. Εφαρμόσαμε ακριβώς αυτή 
την πολιτική, την οποία χαρακτηρίσαμε με τον όρο «εκσυγχρονισμός» και 
γι’ αυτό η προώθηση του εκσυγχρονιστικού εγχειρήματος είναι ένα μέσο 
για να προχωρήσουμε στην κατοχύρωση της θέσης της Ελλάδας στην 
Ενωμένη Ευρώπη.

Δεν πήγαμε μπροστά με λαϊκισμούς και εύκολες λύσεις. Και υπήρχαν 
πολλές στιγμές στο παρελθόν που όλοι εμείς και εγώ μπορώ να πω 
ιδιαίτερα έζησα την παρατήρηση «μα, μήπως τραβάμε πολύ το σκοινί; 
Μα, μήπως επιδιώκουμε πράγματα τα οποία θα φέρουν το λαό αντίθετα 
με μας;». Και όμως επιμείναμε. Και επιμείναμε, γιατί πιστεύουμε ότι αν 
χαράξουμε δρόμους, οι οποίοι ταυτίζονται με τις λαϊκές επιλογές, τότε 
κερδίζουμε. Και τώρα πρέπει να χαράζουμε τέτοιους δρόμους.

Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τη λογική της υποταγής της κοινωνίας 
και της πολιτικής στους εκβιασμούς της αγοράς, όπως και στους 
εκβιασμούς επί μέρους συμφερόντων και προνομίων.

Πήγαμε μπροστά και θα πάμε ακόμη πιο μπροστά με μια πολιτική 
αλήθειας, δημιουργίας, έργου και ευαισθησίας. Με μια πολιτική 
ανθρωπιάς και ευθύνης, αλληλεγγύης και συναίσθησης των 
μακροπροθέσμων συμφερόντων της χώρας. Αυτό είναι κριτήριο, ποια 
είναι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας και πώς προχωρούμε 
για να τα πραγματοποιήσουμε. Να βελτιώσουμε έτσι το σήμερα, αλλά και 
να κατοχυρώσουμε ταυτόχρονα τι γενιές που έρχονται.

Εμείς ασκούμε μια πολιτική που επικεντρώνεται στο έργο, γιατί 
στηρίζεται σε ένα όραμα. Και γι’ αυτό δεν φοβόμαστε, συντρόφισσες και 
σύντροφοι, την αντιπαράθεση. Γι’ αυτό πρέπει να την κάνουμε την 
αντιπαράθεση, πρέπει να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας, πρέπει να



δείχνουμε τη γραμμή μας και να μην αισθανόμαστε ενοχή, όταν η θέση 
αυτή συναντά δυσκολίες ή συναντά και αντιδράσεις.

Ο κόσμος περιμένει από μας πρωτοβουλίες και τομές, γιατί έχουμε 
ανοιχτό μέτωπο με τη συντήρηση, με την υποκρισία, με το ψεύδος. 
Εχουμε ανοιχτό μέτωπο με όσους «κάνουν» πολιτική για ιδιοτελές 
όφελος, με όσους «κάνουν» πολιτική χωρίς να παράγουν πολιτική, χωρίς 
να προάγουν πολιτική, χωρίς να έχουν κανένα σχέδιο, κανένα 
πρόγραμμα. Χωρίς να έχουν καμιά ευθύνη να τους δεσμεύει ένα όραμα. 
Δεν έχουν καν όραμα να υπερασπισθούν για να το ζωντανέψουν στην 
πράξη. Μόνο όραμά τους είναι η εξουσία, τα πελατειακά δίκτυα και η 
νομή της εξουσίας. Με αυτή τη λογική, εμείς, η προοδευτική παράταξη 
έχουμε ανοικτό μέτωπο».


