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Στο Συνέδριό μας που αρχίζει σήμερα, δεν είμαστε π αρόντες μόνον

εμείς.

Σ ' αυτήν την αίθουσα είναι π αρώ ν - και το  ν ιώ θουμε όλοι, με μεγάλη 

συγκίνηση - ο ίσκιος του μεγάλου ηγέτη που χθες  αποχαιρετίσαμε.

Είχαμε το π ρονόμ ιο  να μοιραστούμε μαζί του ένα όνειρο, το 

ευγενέστερο όνειρο για την Ελλάδα και τους Έ λληνες. Είχαμε την τύχη 

να π ερπ ατήσ ουμε πλάι του στην συναρπαστικότερη πολιτική διαδρομή 

της νεώ τερης ιστορίας μας. Είχαμε το  σπάνιο π ρονόμιο  να 

σ υστρατευτούμε μαζί του και μαζί του να δ ιεκδικήσ ουμε το μέλλον. 

Είμαστε όλοι υπερήφανοι και ευγνώ μονες για το  π ρονόμ ιο  αυτό. Ό πως 

ευγνώ μονες είναι οι Ελληνίδες και οι Έ λληνες για την προσφορά αυτού 

που υπ ήρξε μια από τις σ ημαντικότερες π ολιτικές  π ροσ ω π ικότητες τω ν 

δύο αιώ νω ν ελεύθερου ελληνικού βίου.

Κι αυτά τα αισθήματα, η περηφάνια  και η ευγνω μοσ ύνη, πρέπει σήμερα 

να είναι ισχυρότερα από την οδύνη για την απώ λεια , από την βαθύτατη 

θλίψη κι από το συγκλονιστικό αίσθημα του κενού. Είμαστε περήφανοι 

κι ευγνώ μονες για ό,τι ο Α νδρέας Π απανδρέου υ π ήρξε για τη χώρα, το 

ΠΑ.ΣΟ .Κ., τον καθέναν από εμάς. Μα π ροπ άντω ν είμαστε 

υποχρεω μένοι να συνεχίσουμε.

Ο σεβασμός και η αγάπη στον Α νδρέα  Π απανδρέου και το ιστορικό του 

έργο, δεν θα μετρηθούν σήμερα με υψ ηλόφ ω νους επ ικήδειους - που 

δεν τους χρειάζεται. Ο ύτε με λόγους απ οτίμησης ενός ιστορικού 

μεγέθους που, έτσι κι αλλιώς, μας ξεπ ερνά . Κι ούτε βέβαια, με μια 
προσπάθεια να συντηρήσουμε την κληρονομιά  του π ετρω μένη  και



ακίνητη. Ο σεβασμός και η αγάπη θα μετρηθούν σήμερα με την αγωνία 

και τον αγώ να να ανανεω θεί, να πάρει νέα δυναμική και σφρίγος, να 

π ροσαρμοστεί σ τους νέους κα ιρούς το έργο του . Να μείνει ζω ντανό το 

όραμα το οποίο πριν 22 χρόνια μοιραστήκαμε. Το όραμα μιας μεγάλης 

π αράταξης που ενώνει τις π ροοδευτικές  δυνάμεις του τόπου σε ένα 

π λειοψ ηφ ικό μέτω πο. Το όραμα της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού 

της πατρίδας μας.

Μ ' αυτό το όραμα π ρέπει σήμερα να ξανασ υνδεθούμε. Και 

αναγεννημένο να το δ ιεκδικήσουμε. Το μπ ορούμε. Και θα το 

απ οδείξουμε.

Σ ' αυτήν την αίθουσα, δεν είμαστε π αρόντες μόνοι εμείς. Ο καθένας 

από εσάς φέρνει μαζί του στο συνέδριό μας, την αγωνία της π αράταξής 

μας, του. ΠΑ.ΣΟ .Κ ., την ελπ ίδα της μεγάλης πλειοψ ηφ ίας τω ν 

Ελληνίδω ν και τω ν Ελλήνω ν. Μ ε αυτήν την αγωνία και την ελπ ίδα θα 

αναμετρηθούμε. Δεν θα ανα μετρηθούμε αναμεταξύ μας, σ ' έναν άγονο 

κι αδελφ οκτόνο  φατριαστικό αγώνα. Θα αναμετρηθούμε με την  ιστορία 

και τις ευθύνες μας απέναντι στον κόσμο που εκπροσω πούμε.

Φ θάσαμε ω ς εδώ, ω ς το συνέδριο αυτό, μέσα από έναν δύσκολο 

δρόμο. Πολλοί π ροφ ήτεψ αν π ω ς το Συνέδριο αυτό είναι μια θανάσιμη 

απειλή για το ΠΑ.ΣΟ .Κ ., π ω ς θα γίνει η αρχή του τέλους μας. Στην 

π ραγματικότητα , ένας μόνον κ ίνδυνος μας απειλεί. Να ξεχάσ ουμε ότι το 
Συνέδριο αυτό δεν είναι μόνον δικό μας. Να το  αντιμετω π ίσουμε ω ς 

οικογενειακή μας υπόθεση. Να π αρασ υρθούμε στην εσω στρέφεια και να 

χάσουμε την επαφή με την ελπ ίδα και την αγωνία εκατομμυρίω ν 

Ελλήνω ν κι Ελληνίδω ν, που δεν έχασαν την πίστη τους σ ' εμάς και το 

όραμά μας.



Φ θάσαμε ω ς εδώ, ως το ιστορικό αυτό συνέδριο μέσα από έναν δρόμο 

οδυνηρό και συχνά επικίνδυνο. Εσείς το ξέρ ετε  καλύτερα από όλους: Αν 

οι π ολίτες απογοητεύονται από την πολιτική, και αποσύρουν την 

εμπ ιστοσύνη τους από τους πολιτικούς, είναι γιατί νιώ θουν τους 

π ολιτικούς και τα κόμματα να ζουν απορροφημένοι από τις φ ιλοδοξίες 

και τους ανταγω νισμούς τους. Αυτή είναι η αιτία της βαθιάς 

απ ογοήτευσ ης του λαού από την πολιτική. Και στο δρόμο για το 

συνέδριό μας, κάναμε πολλά για να ενισχύσουμε αυτό το αίσθημα της 

απογοήτευσης. Δώ σαμε την εντύπω ση ότι προτάσ σουμε τα προσωπικά 

μας π ροβλήματα  έναντι τω ν π ροβλημάτω ν της χώ ρας. Αυτή η εικόνα 

μας αδικεί όλους. Αδικεί την ιστορία μας και την  π ροσφορά μας στην 

χώρα. Στο συνέδριο πρέπει να την δ ιαψ εύσουμε και να την 

ανατρέψ ουμε ριζικά. Το στοίχημα για το συνέδριό μας δεν είναι να 

εξισορροπήσει τάσεις, να συμβιβάσει αντίρροπ ες φ ιλοδοξίες, να 

μοιράσει κουκιά. Είναι να συμπ ορευτεί με το λαό και την  κοινωνία. Να 

δώσει πνοή και αυτοπεποίθηση στην κοινωνία. Και να της προσφέρει 

καθαρές αξιόπ ιστες επ ιλογές, που δικα ιολογούν την ελπίδα.

Έ χουμε μια ιστορική ευκαιρία σήμερα: Αυτό  το  Συνέδριο που κάποιοι 

ήλπισαν π ω ς θα ήταν η αρχή του τέλους για το  ΠΑ.ΣΟ .Κ . θα είναι η 

αρχή μιας νέας εποχής, αρχή μιας ν ικηφόρας εφόδου στο μέλλον, στον 

επ όμενο αιώνα με το ΠΑ.ΣΟ .Κ. στο τιμόνι τω ν εξελ ίξεω ν.

Αυτή η νέα εποχή θα είναι διαφορετική από την π ροηγούμενη. Εμείς οι 

ίδιοι πρέπει να είμαστε διαφορετικοί, πρέπει να α λλάξουμε τρόπο 

λειτουργίας, πολιτικό λόγο, πολιτική κουλτούρα. Ανανεω μένοι μόνον θα 

καταφέρουμε να μείνουμε πιστοί στον εαυτό μας και στην ιστορία μας.

Έ χουμε πράγματι μια ιστορική ευκαιρία. Και δεν έχουμε δικαίωμα να την 

χάσουμε. Κι έχουμε ένα χρέος, που πρέπει να τιμήσουμε.



Έ χουμε χρέος, πριν α π ' όλα, να κυβερνήσ ουμε την χώρα, να 

υπερασπίσουμε αποτελεσματικά  τα σ υμφέροντά  της και το δικαίωμά της 

στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι πρέπει να θω ρακίσουμε την 

πατρίδα μας απέναντι στις απειλές που εκδηλώ νοντα ι στα σύνορά της. 

Μ ε όποιο κόστος και όποιες θυσίες. Μα σημαίνει επίσης ότι πρέπει να 

υπερασπίσουμε την πατρίδα μας απέναντι στις ακόμη μεγαλύτερες 
απειλές, π ροκλήσεις κι ευκα ιρίες που εκδηλώ νοντα ι στο πεδίο μιας 

δ ιεθνούς οικονομίας δίχω ς σύνορα. Ενός ανταγω νισμού δίχω ς όρια και 

έλεος, σ ' ένα πεδίο δ ιευρυμένω ν και π ολύπ λοκω ν αντιπαραθέσεω ν. Κι 

εδώ  επίσης όποιο κι αν είναι το κόστος, όσες κι αν χρειάζονται θυσίες, 

όσο επ ώ δυνη κι αν είναι η αναγκαία οικονομική πολιτική, δεν έχουμε το 

δικαίωμα να ταλαντευτούμε, ούτε να υποχω ρήσουμε, ούτε να 

συμβιβαστούμε. Να κυβερνήσ ουμε, σημαίνει τέλος ότι πρέπει να 

ξαναδώ σ ουμε στους π ολίτες το αίσθημα ότι εκπροσω πούντα ι - ότι τους 

εκπ ροσ ω π ούμε. Αυτούς. Κι όχι μια δράκα σ υμφερόντω ν που ο 

συγχρω τισμός μαζί τους φθείρει την  εικόνα της πολιτικής.

Έ χουμε χρέος, δεύτερον, να εξασφαλίσουμε την  συνέχεια και την 

ανανέωση της π ολιτικής μας παράδοσης. Όχι να διαχειριστούμε μια 

κομματική κληρονομιά  και να μοιράσουμε τα ιμάτια ενός ΠΑ.ΣΟ .Κ., 

σ ταυρω μένου στον σταυρό του ιστορικού μαρασμού. Μα να 

εξασφαλίσουμε την πλειοψ ηφ ική  δυναμική του και την π ροοπ τική  της 

συνάντησής του με όλα τα παλιά και νέα ρεύματα, πολιτικά, πνευματικά, 

κοινωνικά, που σ υγκροτούν τον ευρύτερο  χώ ρο του Σοσιαλισμού και 

της Κεντροαριστεράς. Τα κόμματα  δεν είναι πια ούτε τα μοναδικά, ούτε 

τα προνομιακά υποκείμενα  της π ολιτικής ζωής. Ζούμε σε μια εποχή, 

όπου περισσότερο παρά π οτέ τα κόμματα  έχουν λόγο ύπ αρξης μόνον 

όταν καταφέρνουν να οργανώ νουν γύρω  τους, μέσα από μια ανοιχτή 
λειτουργία, ένα δίκτυο αυτόνομω ν και ενεργώ ν κινημάτω ν γνώ μης και 
διεκδίκησης. Το μέλλον μας, δεν είναι το μέλλον ενός κλειστού



γραφειοκρατικού οργανισμού. Το μέλλον μας είναι μια νέα κομματική 

λειτουργία  που δεν θα είναι αδιάβροχη και απροσπέλαστη, κλειστή στα 

ρεύματα τα κοινωνικά και πνευματικά, θα τα ζω ογονεί και θα 

ζω ογονείτα ι από αυτά. Το μεγάλο σχέδιο για το Σοσιαλισμό του 

επ όμενου αιώνα π ροϋπ οθέτει μια πολιτική κοσμογονία, μια μεγάλη 

ανασύνθεση τω ν δυνάμεω ν της ισότητας, της κο ινω νικής δικαιοσύνης, 
και της ελευθερίας.

Έ χουμε, τέλος χρέος να ξανακερδίσουμε την εμπ ιστοσύνη της 
κοινωνίας στην Πολιτική. Να ξαναδώ σ ουμε στην Δημοκρατία  μας την 

αντιπ ροσω πευτική της δύναμη, που κινδυνεύει να χάσει. Πως; 

Κ υβερνώ ντας αποτελεσματικά. Δείχνοντας τόλμη και αποφασιστικότητα, 

κάνοντας τις δύσ κολες μα αναγκαίες επ ιλογές με σταθερότητα, 

αγνοώ ντας το π ερ ίφημο - ή μάλλον κακόφημο - πολιτικό κόστος. 

Υπ ερασπ ίζοντας την τιμή του πολιτικού κόσμου που διασύρεται, με τις 

αναγκαίες τομές  διαφάνειας και ελέγχου όλου του πεδίου διαπλοκής 

πολιτικής και ο ικονομίας. Και τρίτον, αλλάζοντας ριζικά τον πολιτικό 

λόγο. Πρέπει να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο ενός πολιτικού λόγου που 

μιλά μόνον για τον εαυτό του κι ενός πολιτικού λόγου που δημαγω γικά 

και λαϊκιστικά μιλά δήθεν για τα καθημερινά π ροβλήματα  τω ν 

ανθρώ πω ν. Οι π ολίτες βαρέθηκαν να μας ακούν να μιλάμε την ξύλινη 
γλώσσα τω ν κομματικώ ν ισορροπιών, ή την γλώ σσα της υποκρισίας, 
που δίνει υποσχέσεις και χαϊδεύει τα αυτιά.

Οι π ολίτες π ροσ δοκούν από τον κόσμο της π ολιτικής να προτείνει και 

πάλι μεγάλες επ ιλογές, να μιλήσει για αξίες, αρχές, όραμα. Προσδοκούν 

ένα όραμα, μια ρεαλιστική ουτοπία για την Ελλάδα στον επ όμενο  αιώνα. 

Να π ροτείνουμε το όραμα, να κινητοποιήσουμε γ ι ' αυτό. Αυτή είναι η 

μέγιστη υποχρέω σή μας αλλά και η δύναμή μας. Έ χουμε το ισχυρότερο 
οπλοστάσιο. Τις ιδέες μας. Ας ανοίξουμε μ ’ αυτές νέους δρόμους.



Το Συνέδριό μας διεξάγεται πράγματι σε μια ιστορική στιγμή. Ποτέ 

άλλοτε στην σύγχρονη πολιτική μας ιστορία δεν είχαν συγκεντρω θεί, 

τόσοι κίνδυνοι, τόσες π ροκλήσεις, αλλά και τόσες ευκαιρίες για την 

χώ ρα μας. Σε εμάς, το Π Α .ΣΟ .Κ ., αναλογεί η ευθύνη, να σταθμίσουμε 

σωστά και υπεύθυνα  κινδύνους, π ροκλήσ εις και ευκαιρίες, ώ στε να 

χαράξουμε αποφασιστικά τους δρόμους για μια νέα πορεία της χώρας, 

για μια νέα πορεία της π αράταξής μας.

Η χώ ρα μας αντιμετω πίζει με οξύ τρόπο, έναν κίνδυνο και μία 

π ρόκληση. Είμαστε η μόνη χώ ρα της Ευρω παϊκής Έ νω σης που 

αντιμετω π ίζει μια απροσχημάτιστη απειλή στα εθνικά κυριαρχικά της 

δικαιώ ματα και στην εδαφική της  ακεραιότητα. Η τουρκική επ ιβουλή 

παίρνει τώ ρα πιο ωμή μορφή, π ερνά  σε νέο βαθμό κλιμάκω σης. Η 

Τουρκία, με τη νέα θεωρία π ερί «γκρίζω ν ζω νώ ν» στο Αιγαίο, καθιστά 

ορατές, τις πιο σκοτεινές επ ιδ ιώ ξεις  της: οι «γκρίζες ζώ νες»  

αποσ κοπ ούν σε αλλαγή του αναγνω ρισμένου από τις δ ιεθνείς 

συνθήκες, καθεσ τώ τος του Αιγαίου.

Τότε, στην κρίση στα Ιμια, δεν π έσ αμε στην παγίδα, ούτε του θερμού 

επεισοδίου, ούτε του διαλόγου που επ εδίω κε η Άγκυρα. Ο ύτε άλλω στε 

υπάρχει π ερίπτω ση η Τουρκία  να επιτύχει οπ οιονδήπ οτε από τους 

άνομους στόχους της, με, ή χω ρίς «θερμά επεισόδια», με, ή χω ρίς 

προσχήματα, στην εκδίπλωση τω ν απειλώ ν της.

Η θέση μας είναι σταθερή, αταλάντευτη  και κατηγορηματική: Είμαστε 

σταθερά π ροσηλω μένοι στην επ ιδ ίω ξη  της ειρήνης στην περιοχή. 
Έ χουμε αναπτύξει μια π ολύπ λευρη  δ ιπλω ματική εκστρατεία 
ενημέρω σ ης σε όλους τους δ ιεθνείς οργανισμού για τον χαρακτήρα της



τουρκικής απειλής και τους κινδύνους αποσταθεροποίησης που 

δημιουργεί η Αγκυρα στα Βαλκάνια και την  Ανατολική Μεσόγειο. 

Έ χουμε μαζί μας το δ ιεθνές δίκαιο. Αλλά, οι δ ιεθνείς σχέσεις δεν 

κινούνται, π άντοτε και αυτομάτω ς, στην τροχιά  του δικαίου. Το δίκαιο 

πρέπει να το συνοδεύει και η ισχύς. Και αυτό κάνουμε. Δεν έχουμε 

αυταπ άτες για τα όρια της π αρέμβασ ής μας στους διεθνείς 

οργανισμούς. Ο ύτε μπορεί να μας διαφεύγει, ότι ακόμα και οι εταίροι 

μας στην Ευρω παϊκή Ένωση, δείχνουν να υπ οβαθμίζουν τους 

κινδύνους από την τουρκική επ ιθετικότητα.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από συμμάχους δεν έχει ανάγκη από προσΓάτες. 

Γ ι' αυτό, μαζί με το σύνολο τω ν δ ιπ λω ματικώ ν μας μέσων, μαζί με την 

κινητοποίηση του ελληνισμού στις άκρες όλω ν τω ν ηπείρω ν, το κέντρο 

βάρους της π ροσ οχής μας είναι σ τραμμένο στην ισχύ της αποτροπής. 

Λαός και Έ νοπ λες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν κάθε μέτρο γης, αέρα και 
θάλασσας, από όποια άνομη επιβουλή.

Απέναντι λο ιπ όν στην απειλή της Τουρκίας αντιτάσσουμε την πολιτική 

της ισχυρής Ελλάδας. Μιας Ελλάδας σεβαστής σε φ ίλους και 

αντιπάλους, μιας Ελλάδας που δεν επαιτεί, αλλά απαιτεί, και επιβάλλει 
τα δίκαια και τα σ υμφέροντά  της.

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,

Αν η Ελλάδα π ρέπει να είναι ισχυρή για την εθνική της επιβίωση, για 

την διαφύλαξη της ακεραιότητάς της, π ρέπει να γίνει ισχυρή για να 
αντιμετω πίσει την δεύτερη πρόκληση: την ισότιμη θέση της στις 

διαδικασίες της ευρω π αϊκής ενοποίησης. Αυτή τη στιγμή, η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση μπαίνει στην τελική ευθεία. Με το  τέλος της Δ ιακυβερνητικής



και την απαρχή της νομισ ματικής ενοποίησης, θα δ ιαμορφω θεί ένα νέο 

τοπ ίο στην Ευρω παϊκή Έ νωση. Η «Ευρώ πη τω ν π ολλώ ν ταχυτήτω ν» 

είναι μια ισχυρή π ιθανότητα. Δ ίνουμε συστηματική μάχη μέσα στην 

Ευρω παϊκή Ένωση, μια μάχη στην οποία έχουμε π ολλούς συμμάχους, 

ώ στε ο «σκληρός π υρήνας» τω ν χω ρώ ν, που θα επ ιτύχουν π ρώ τες 

τους όρους της σύγκλισης, να μη γίνουν ένα Δ ιευθυντήριο  της Έ νωσης.

Για μας, για την Ελλάδα, είναι ζω τική ανάγκη και ουσ ιώ δης σ τρατηγικός 

στόχος να βρεθούμε όσο πιο κοντά γίνεται στον π υρήνα  της 

ευρω π αϊκής ενοποίησης. Αν δεν επ ιτύχουμε τους σ τόχους της 

σύγκλισης, αν μετατραπ ούμε σε μια χώ ρα της τρ ίτης ταχύτητας, αν 

δ ιολισθήσουμε σε μια π ερ ιφερειακή  τροχιά σε σχέση με το ευρω π αϊκό  

γίγνεσθαι, οι επ ιπτώ σεις θα είναι για την χώ ρα μας βαθιά αρνητικές. 

Επιπτώσεις, όχι μόνον ο ικονομικές, κο ινω νικές και π ολιτικές, αλλά και 

εθνικές. Γιατί είναι φανερό, ότι μια Ελλάδα στην π ερ ιφέρεια  της 

Ε υρω π αϊκής Έ νωσης, ακόμα λιγότερο  θα μπορεί να καθιστά σεβαστές 

τις θέσεις της.

Η Ελλάδα σήμερα έχει δ ίπλα της ένα νέο πεδίο δράσης, τα Βαλκάνια, 

την Α νατολική Ευρώ πη, τις Π αραευξείν ιες περιοχές, την Ανατολική 

Μ εσόγειο. Πρέπει να απ οκτήσ ουμε στο χώ ρο αυτό παρουσία. Η 
Ελλάδα να γίνει το σταυροδρόμι Α νατολής - Δύσης, Βορρά - Νότου, 

κέντρο  π ολύπ λευρω ν δρασ τηριοτήτω ν μιας νέας αναπτυσσόμενης 

περιοχής.



Έχει γίνει καθεσ τώ ς στην ρητορική τω ν κομμάτω ν, τω ν πολιτικών 

ηγεσιών, τω ν Μ έσων Μ αζικής Ενημέρω σης, η αναφορά στην 

π ολύπ λευρη κρίση της χώρας.

Δεν θα αμφ ισβητήσω  την ύπαρξη αυτής της κρίσης. Θα αρνηθώ  όμως, 

και καλώ  όλο το ΠΑ.ΣΟ .Κ. να αρνηθούμε μαζί τον χαρακτήρα που 

αποδίδεται στην κρίση. Δεν δέχομαι, δεν δεχόμασ τε εμείς, τα στελέχη 

και τα μέλη του Π Α.ΣΟ .Κ., ότι είμαστε μια χώ ρα που έχει ηττηθεί, που 

έχει παραιτηθεί, που βρίσκεται σε παρακμή. Π ιστεύω , αντίθετα, ότι αυτό 
που ονομάζετα ι «κρίση» είναι - μπ ορούμε εμείς  να την κάνουμε - η 

μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο.

Η Ελλάδα' βρίσκεται πράγματι σε κρίση. Πρόκειται όμω ς, όχι για ένα 

τέλος, αλλά για μια αρχή. Τελειώ νει μια ολόκληρη π ερίοδος και 

ανατέλλει μια καινούργια. Ενώ, όμω ς, το  παλαιό έχει τελεσίδικα 

τελειώσει, το  καινούργιο δεν έχει ακόμα δείξει το  καθαρό π ρόσω πό του. 

Η κρίση είναι απλά η σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο. 

Είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε έναν κόσμο που απέρχεται και σε νέες 

δυνάμεις, που εισέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Π ιστεύω ακράδαντα, ότι εμείς, το Π Α .ΣΟ .Κ ., μπορούμε να 

αντισ τρέφ ουμε την κρίση. Σ’ εμάς δεν έχει θέση ούτε η αμηχανία ούτε η 
αβεβαιότητα. Είμαστε σε θέση να καθορίσουμε που π άμε και π ω ς 

πάμε. Το Συνέδριό  μας θα είναι το ορόσημο της μεγάλης αλλαγής, του 

νέου Π Α .ΣΟ .Κ ., που θα δώσει νέα π ροοπτική στην πορεία  της χώρας.



Υπάρχει, όπ ω ς ανέφερα και σε μια άλλη ομιλία μου, η Ελλάδα του 

«ω χαδελφ ισμού». Η Ελλάδα της ήσσονος προσπάθειας. Η Ελλάδα της 

αυθαιρεσίας, της ανομίας, η Ελλάδα της ευκολίας. Υπάρχει πράγματι η 

Ελλάδα της «αρπαχτής», τω ν ρουσφετιώ ν, της συναλλαγής και της 

διαφθοράς, η «κοινωνία τω ν κολλητώ ν» εναντίον της κοινω νίας τω ν 

πολιτώ ν. Απ ό αυτή την Ελλάδα πηγάζει η προσπάθεια χειραγώ γησης 

και ευτελισμού της π ολιτικής και τω ν πολιτικώ ν. Εδώ εδράζεται ένα 

μεγάλο κομμάτι της αφ ερεγγυότητα ς τω ν κομμάτω ν και της π ολιτικής 

ζω ής. Μ ε όλα αυτά τα φα ινόμενα  το Π Α.ΣΟ .Κ. δεν πρέπει, ούτε μπορεί, 

να έχει οπ οιαδήποτε σχέση.

Υπάρχει όμω ς, σύντροφοι, και μια άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα της 

δημιουργίας. Η Ελλάδα της προόδου, η Ελλάδα της δύναμης και της 

αξιοπ ρέπειας. Παντού στην Ελλάδα υπάρχουν νέες  δομές κοινω νικής 

π ρω τοπ ορίας, νέοι άνθρω ποι, έ ξω  από την φθορά του παλαιού 

σκηνικού. Στον κόσμο τω ν επ ιχειρήσ εω ν υπάρχουν π αραγω γικές 

μονάδες, ισχυρά ανταγω νισ τικές με τις αντίστοιχες μονάδες του 

εξω τερ ικού . Υ π άρχουν τμήματα  και τομείς  στα Πανεπιστήμια στην 

π ρω τοπ ορία  της έρευνας, σε ευρω π αϊκό  επ ίπεδο. Υπάρχουν, παντού 

στην Ελλάδα, κύτταρα πολιτισμού και π νευματικής παραγω γής, σε 

επαφή με τα μεγάλα σύγχρονα πολιτιστικά ρεύματα. Υ π άρχουν 
δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες.

Υ π άρχουν δύο π αράλληλες Ελλάδες. Η Ελλάδα της κρίσης και η 
Ελλάδα της δημιουργίας. Χ ρέος μας είναι να τελειώ νουμε με ό,τι 

καθηλώ νει τον τόπο και να δώ σ ουμε στις δυνάμεις της δημιουργίας τον 

π ρώ το  ρόλο. Αυτή είναι η πρόκληση της εποχής μας. Αυτό  είναι το 
μεγάλο στοίχημα της κοινω νίας μας. Αυτή είναι η ιστορική ευκαιρία της



χώ ρας. Σ ' αυτή την πρόκληση θα ανταπ οκριθούμε, αυτό το μήνυμα θα 

δώσει το Συνέδριό μας.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται αντιμέτω πη με γνω στές αλλά και με νέες 

προκλήσεις. Η Τουρκία κλιμακώ νει την επ ιθετικότητά  της. Η 

Ευρω παϊκή Έ νωση αλλάζει. Η Ο ικονομική και Νομισματική Ένωση είναι 

ένα νέο αποφασιστικό βήμα στην πορεία  της. Τα Βαλκάνια αποτελούν 

ένα νέο  χώ ρο ο ικονομικώ ν και π ολιτικώ ν π ρω τοβουλιώ ν. Πως 

απαντούμε; Με κινητοποίηση, παρουσία, ιδέες, προτάσεις ή με 

εσω στρέφεια, εθνοκεντρ ισμό και απομόνω ση. Η παγκοσμιοποίηση της 

ο ικονομίας δημιουργεί νέες σ υνθήκες ανταγω νισμού. Η αλλαγή τω ν 

π αραγω γικώ ν συνθηκώ ν και τω ν κο ινω νικώ ν αναγκώ ν θέτει νέα 

π ροβλήματα  κοινω νικής αλληλεγγύης και πρόνοιας. Πως απαντούμε; 

Μ ε νέες  τεχνολογίες, νέα εκπαιδευτικά  π ρότυπα, νέα οργάνωση του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νέα οχήματα  για την εξασφάλιση 

κο ινω νικής δικαιοσύνης ή με κρυμμένο  προστατευτισμό, συνέχιση του 

κράτους π αροχώ ν, π ελατειακές σχέσεις και σε τελευτα ία  ανάλυση την 

π αθητικότητα  του συντηρητισμού.

Η αντιμετώ πιση τω ν π ροβλημάτω ν μας χρειάζεται μια νέα αντίληψη για 

το τι είναι και τι δεν είναι αριστερή πολιτική. Αριστερή πολιτική δεν είναι 

να δίνεις μάχη οπ ισθοφυλακώ ν για να υπερασπίσεις «κεκτημένα» μίας 

επ οχής που ανεπιστρεπτί παρήλθε. Αριστερή πολιτική είναι να μάχεσαι 

για να δ ιευκολύνεις την π ροσαρμογή της οικονομίας μας στην 

παγκόσμια οικονομία, ώστε να κάνεις την οικονομία  της χώ ρας ικανή να 

επιβιώσει και να ανθίσει στο νέο π εδίο  μιας δ ιεθνούς αγοράς δίχως 
σύνορα. Αριστερή πολιτική είναι να επ ιδ ιώ κεις ταυτόχρονα να



υποτάσσεις τις δυνάμεις της αγοράς σε νέες μορφές κοινωνικού 

ελέγχου, ώστε να εξασφαλίσεις ισότητα, κοινωνική ευαισθησία, 

κοινω νική συνοχή κάτω  από τις νέες συνθήκες λειτουργίας της 

κοινωνίας. Αριστερή πολιτική δεν είναι να προσπαθείς να δ ιατηρείς το 

παλιό μοντέλο  του κράτους πρόνοιας. Θ ρυμματίσ τηκε σε έναν 

αναποτελεσ ματικό  και άδικο συντεχνιασμό. Αριστερή πολιτική είναι να 

ανασυγκροτήσεις ένα κοινω νικό κράτος δίκαιο, αποτελεσματικό, που 

υπερασπίζετα ι τους πράγματι ασθενέστερους. Α ν κάποτε αριστερή 

πολιτική ήταν η κινητοποίηση του κράτους για την επ ίτευξη  κοινω νικώ ν 

μεταρρυθμίσεω ν, σήμερα είναι η κινητοποίηση της κοινω νίας για νέους 

θεσμούς, νέες  μορφ ές σ υμμετοχής, νέους τρόπ ους ελέγχου δημόσιω ν 

και ιδιω τικώ ν εξουσ ιαστικώ ν δομώ ν. Αριστερή πολιτική δεν είναι πια 

μόνο να προτάσσεις το συλλογικό. Αριστερή πολιτική είναι να 

δ ιευρύνεις τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις ελευθερ ίες  του κάθε 

πολίτη. Αριστερή πολιτική είναι να π ροχω ρήσεις από το  άτομο στον 

πολίτη, από την εγω κεντρ ική  στάση στην κοινωνική ευθύνη.

Η αντιμετώ πιση τω ν π ροβλημά τω ν μας, έχουν έναν κοινό 

π αρονομαστή, μια κοινή π ροϋπ όθεση: τον  ρω μαλέο, εκ βάθρων, 

εκσυγχρονισμό της χώ ρας. Χ ω ρίς να αλλάξουμε ριζικά την Διοίκηση, 
την Ο ικονομία, τους θεσμούς, την Παιδεία, χω ρίς να π αράγουμε 

Πολιτισμό, χω ρίς μια νέα δημόσια ηθική, δεν θα φ έρουμε τη νέα Ελλάδα 

στον π ρώ το  ρόλο. Και δεν μπ ορούμε να π άμε στο αύριο με χθεσινό 

εισιτήριο.

Η ισχυρή Ελλάδα, είναι μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώ πη, μια Ελλάδα 

που θα μεταβληθεί εκ θεμελ ίω ν σε ένα σύγχρονο κράτος, με 

αυτοτροφ οδοτούμενη  ανάπ τυξη , με κοινωνική ευαισθησία και διοικητική 

αποτελεσματικότητα, μια Ελλάδα που κάνει π ράξη τις αρχές του



σοσιαλισμού, τη δημοκρατία, την κοινω νική δικαιοσύνη, την ανάπτυξη 

και ελευθερ ία  του πολίτη.

Σύντροφοι κι συντρόφισσες,

Στη διάρκεια της προσ υνεδριακής διαδικασίας απέφυγα να τοπ οθετηθώ  

απέναντι σε μια σειρά προτάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία του 

κόμματος. Το απέφυγα συνειδητά γιατί εσείς μου αναθέσατε την ευθύνη 

της δ ιακυβέρνησης. Σήμερα θα δώ σω  τις απαντήσεις μου.

Πρώ το σημείο: Η οργάνω ση του κόμματος

Τον Ιούλιο του 1995 είχα εκθέσει στη Συνδιάσκεψη την αντίληψή μου 

για τον τρόπ ο λειτουργίας του κόμματος. Θ α την επαναλάβω  σε γενικές 

γραμμές.

1. Το Ε.Γ. π ρέπει να αποτελέσει το  ενιαίο κέντρο δ ιαμόρφω σης 

π ολιτικής και καθοδήγησης του Κ ινήματος. Αυτό  σημαίνει ότι δεν 

επ ιτρέπ εται να υπάρχουν π αράλληλα και μη εμφανή κέντρα λήψ ης 

αποφάσεω ν. Η βούληση του Π Α .ΣΟ .Κ . δ ιαμορφώ νεται μέσα στο 

όργανο. Ο Π ρόεδρος του Π Α .ΣΟ .Κ . είναι καθοδηγητής και 
εκφρασ τής του Ε.Γ. Ο σ υγκεντρω τισμός, οι υπ ερεξουσ ίες στη 

κορυφή, ο αρχηγισμός, οι διακρίσεις σε εχθρούς και φ ίλους, οι 

αφανείς ηγετικές ομάδες και ο εμφ ανής εξοστρακισμός ορισμένων 
θα είναι φαινόμενα του π αρελθόντος. Θα εργαστώ  για ν ' 

απ οτελέσ ουν παρελθόν. Θα εργαστώ  για να εξασφαλίσουμε μια 

π ραγματική δημοκρατική λειτουργία  τω ν οργάνω ν. Στο πλαίσιο τω ν 

οργάνω ν που έχουμε μπ ορούμε να δ ιαμορφώ σ ουμε όλα εκείνα τα



οχήματα, που θα επ ιτρέψ ουν τη μεγαλύτερη κινητοποίηση όλω ν των 

δυνάμεω ν μας, τη συνεργασία και την αποτελεσμαπκότητα. Αυτή 

είναι συλλογική λειτουργία. Ας μη γελιόμαστε όμω ς. Αυτή η 

αποστολή δεν είναι μόνον δίκιά μου αλλά έργο όλω ν μας. Πρέπει να 

ξεπ εράσ ουμε μαζί εμπ εδ ω μ ένες  νοοτροπ ίες και συμπεριφορές.

2. Η Σύνδεση του Κ όμματος με την Κοινωνία. Ο ενεργός πολίτης, ο 

π ολίτης που επιδιώ κει σ υμμετοχή και ευθύνη, που συναισθάνεται τα 

κοινωνικά π ροβλήματα  και θέλει την αντιμετώ πισή τους δεν 

συμμετέχει στην οργάνω ση, έχει αποστασιοποιηθεί. Π ρέπει να τον 

εντά ξουμε στην π ροσ πάθειά  μας. Οι σημερινές, κομματικές 
οργανώ σεις πρέπει να μετατραπ ούν σε οργανώ σεις π ολιτώ ν 

σ υνδεδεμένες με την κοινωνία.

3. Η επεξεργασ ία  της π ολιτικής μας. Η αναντιστοιχία π ρογραμμάτω ν 

και π ολιτικής είναι συνέπεια  του ότι τα λεγάμενα π ρογράμματά  μας 

δεν πέρασαν από το κόσκινο μιας συνολικής επεξεργασ ίας, στην 

οποία σ υμμετέχουν, π έρα  από τους άμεσα εμπ λεκόμενους στο 

π ρόβλημα, και εκείνοι που μπορούν να αναδείξουν και άλλα σημεία 

ιδιαίτερης σημασίας όπ ω ς το οικονομικό κόστος ή τις δ ιεθνείς 

υποχρεώ σεις. Σήμερα κάθε πολιτική είναι δυνατή γιατί δεν υπάρχει 
νομιμοπ οιημένη από όργανα πολιτική. Η λύση είναι μια άλλη 

λειτουργία, οργάνω ση και ρόλος της Κ.Ε. Η Κ.Ε. οφείλει να είναι 

όργανο που παράγει π ολιτική  και όχι απλός τόπ ος συζητήσεω ν.

4. Η ποιότητα  τω ν σ τελεχώ ν μας. Κανένα κοινω νικό σύστημα ή 

υποσύστημα-κόμμα δεν μπορεί να επιβιώσει στο χρόνο χωρίς 
μέριμνα αναπαραγω γής του στελεχιακού του δυναμικού. Η 
επ ιμόρφω ση, οι ανοιχτές συζητήσεις, η αξιολόγηση της 
προσπάθειας τω ν όσω ν έχουν θέσεις ευθύνης πρέπει να γίνουν



π ράξη. Σήμερα όλοι θέλουν να αναλάβουν ευθύνες. Πολλοί έχουν 

τεχνοκρατική  επάρκεια. Λίγοι όμω ς έχουν πολιτική, διευθυντική και 

ανθρώ πινη επάρκεια.

5. Η Λειτουργία  της Κοινοβουλευτικής Ο μάδας. Π ροχω ρήσαμε στην 

καθιέρω ση ενός νέου τρόπου λειτουργίας της Κ.Ο. Τον καθοριστικό 

λόγο στην όλη οργάνωση και λειτουργία  της Κ.Ο. έχει τώ ρα το 

Π ροεδρείο, που η ίδια εξέλεξε. Πρέπει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα 

αυτή.

6. Οι τομείς  της Κ.Ε. αποδείχτηκαν ω ς τα κα τ' εξοχήν όργανα 

σ υγκεντρω τικώ ν λειτουργιώ ν. Η εικόνα τους είναι η εικόνα ενός 

επ ιλεγμένου  από την πλειοψ ηφία του Ε.Γ. εκτελεστικού μηχανισμού. 

Οι τομείς  της Κ.Ε. θα πρέπει να ανασ υγκροτηθούν με βάση τις 

αρχές της π ερ ιφερειακής α π οκέντρω σ ης και της οριζόντιας 

διασύνδεσης τω ν π ερ ιφερειακώ ν οργανώ σεω ν. Η ζωή έχει 

δημιουργήσει, ανεξάρτητα  από το αθηναϊκό κέντρο, δίκτυα 

ο ικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά. Είναι εξω π ραγματικό  να τα 

αρνούμαστε σε πολιτικό επ ίπεδο.

Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κόμμα, με ισχυρή και διαυγή εσω κομματική 

δημοκρατία, ένα κομματικό οργανισμό με σ τέρεους δεσμούς με την 

κοινωνία και τους πολίτες.



Δ ε ύ τερ ο  Σ η μ ε ίο : Οι π ο λ ιτ ικ ο ο ρ γ α ν ω τ ικ έ ς  ε π ιλ ο γ έ ς

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,

Η εκλογή μου ω ς Π ρω θυπ ουργού  στις 18 Ιανουάριου είχε συγκεκριμένο 

πολιτικό π ερ ιεχόμενο . Η εκλογή δεν έγινε μόνο και μόνο γιατί όφειλε 

κάποιος να καταλάβει το θώ κο του Π ρω θυπουργού μετά την παραίτηση 

του Α. Π απανδρέου. Η εκλογή δεν έγινε μόνο και μόνο γιατί υπήρχε 

ανάγκη για ένα διαχειριστή τω ν κομματικώ ν ισορροπιώ ν και 
συμβιβασμώ ν. Ε κλέξαμε π ρω θυπ ουργό  γιατί θέλαμε τη συνέχεια, την 

ανανέωση και τη νίκη του Κ ινήματος στις επ όμενες  εκλογές.

Αποφασ ίσαμε να α ξιοπ οιήσ ουμε τη μέχρι τότε προσφορά μας, το έργο 

όλω ν μας για τη συνέχιση της πορείας μας.

Αποφασίσαμε την ανανέω ση στις ιδέες, στους π ροβληματισ μούς, στις 

π ολιτικές λύσεις. Ποιος ήμουν δεν ήταν σε κανέναν άγνωστο. Τις 

σκέψ εις μου, τις π ολιτικές μου κατευθύνσεις την άποψή μου ότι έκλεισε 

ο μεταπ ολιτευτικός κύκλος και ήταν ανάγκη να ανο ίξουμε εμείς στο 
ΠΑ.ΣΟ .Κ . π ρω τοπ όρα  το νέο κύκλο, τον κύκλο του 2000, τις είχα 

δημοσιοποιήσει με βιβλία, άρθρα, λόγους, σ υνεντεύξεις. Είχα εκθέσει 

εκτεταμένα  τις π επ οιθήσ εις μου για τους συλλογικούς μας στόχους. 

Είχα αγω νισθεί με συνέπεια  και σαφήνεια, ορίζοντας την υποχρέω σή 

μας απέναντι στον ελληνικό  λαό για κάτι καινούργιο. Και γι’ αυτό, 

π ιστεύω , η Κ οινοβουλευτική  Ομάδα με εξέλεξε.

Στις 18 Ιανουάριου αποφασίσαμε επίσης για την ανάγκη νίκης του 

Κ ινήματος στις εκλογές. Αποφασίσαμε, ότι η πολιτική μας οφείλει να 

εκφράζει την αναζήτηση της ελληνικής κοινωνίας για μια διαφορετική 
πολιτική μακριά από εγω κεντρ ισμούς, αρχηγισμούς, θεατρικές



σ υμπ εριφορές, π ελατειακές σχέσεις και την παραδοσιακή κομματική 

συμπεριφορά. Αποφασίσαμε, ότι η πολιτική μας πρέπει να προσφέρει 

στον ελληνικό λαό αυτό που επ ίμονα ζητά: την ανάπτυξη με κοινωνική 

δικαιοσύνη, ένα πλαίσιο ζω ής που να του ανοίγει δυνατότητες, να του 

επ ιτρέπει να αξιοποιεί τις ικανότητές του, να μην αισθάνεται στην 

πατρίδα του ξένος και ανασφαλής. Όλα αυτά σημαίνουν ότι στις 18 

Ιανουάριου δεν π ήραμε μια απόφαση κατανομής ενός κομματικού 

πόστου αλλά μια πολιτική απόφαση. Την απόφαση να δώ σουμε στη 

κυβερνητική  πολιτική με βάση τη μέχρι τώ ρα δουλειά και εμπειρία μας 

μια νέα κατεύθυνση.

Η ανάληψη της π ρω θυπ ουργίας από μένα και ο σχηματισμός της; νέας 

κυβέρνησ ης του ΠΑ.ΣΟ .Κ. δεν απ οτελεί μια εσω τερική υπόθεση του 

Π Α.ΣΟ .Κ. Ανέλαβα και αναλάβαμε δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό 

λαό. Δεσμεύσεις να επ ιτελέσ ουμε το έργο που διαγράψ αμε στις 

π ρογραμματικές δηλώ σεις μας. Α λλά  π ροπ α ντός το  χρέος ηθικό και 

πολιτικό να δημιουργήσ ουμε ξανά την ελπίδα, να δείξουμε ότι η πολιτική 

δεν είναι μια κλειστή υπόθεση κομματικώ ν π ρουχόντω ν, παρασκηνίω ν 

και μη ελεγχομένω ν εξουσιώ ν. Να αποδείξουμε, ότι εμείς ως 

σοσιαλιστές έχουμε τη δυνατότητα  να ξαναδημιουργήσ ουμε το 
ενδ ιαφέρον για την πολιτική και να π είσ ουμε για τη συμμετοχή στα 

κοινά. Να ξαναζω ντανέψ ουμε το  αίσθημα κοινω νικής ευθύνης και 
συμμετοχής.

Αυτή η κυβέρνηση και εγώ  π ροσω πικά έχουμε δεσμευθεί στην επιλογή 

μιας π ολιτικής που θα απαντά δημιουργικά  στις προκλήσεις της εποχής, 

που θα επ ιδιώ ξει μια Ελλάδα ισχυρή με φω νή και κύρος, μια Ελλάδα 

που θα στηρίζεται σε μια δυναμική ο ικονομία  και κοινωνία. Αυτή η 

επιλογή αποτελεί χρέος μας. Αυτή η επ ιλογή είναι ο λόγος ύπ αρξής μας



στη κυβέρνηση. Αυτή η επ ιλογή προσδίδει νόημα στην πολιτική μας 

δράση.

Για την επ ιλογή αυτή και την πολιτική που την εφαρμόζει άρχισαν, 

αμέσω ς αφού ανέλαβε η κυβέρνηση, να εκδηλώ νοντα ι αμφιβολίες, 

αμφ ισβητήσεις και μερ ικές φορές ανοιχτή εχθρότητα  στις τά ξεις  του 

κόμματος.

Ο ρισμένοι διαπίστωσαν ότι ο π ατριω τικός χαρακτήρας του Κ ινήματος 

κινδυνεύει. Ό π ω ς διαχώ ριζε παλιά η Δεξιά  του π ολίτες σε εθνικόφρονες 

και μη εθνικόφ ρονες δ ιαχω ρίζουν εμάς σε π ατριώ τες και μη πατριώ τες.

Κίνδυνο επ ισημαίνουν και για την οικονομία. Δεν τηρείται σταθερά το 

π ρόγραμμα  σύγκλισης. Ταυτόχρονα  δηλώ νουν, ότι το π ρόγραμμα 

σύγκλισης θέτει σε κίνδυνο το κοινω νικό χαρακτήρα του κινήματος. Η 

αντίφαση δεν τους ενοχλεί.

Το κυβερνητικό  έργο αντιλαμβάνονται κάποιοι μερ ικές φορές ως 

δράσεις μέσα σε σ τεγανούς μεταξύ τους τομείς  όπου ο καθένας 

δ ιαφεντεύει τη δίκιά του πολιτική, ω ς τιμάριο. Τιμάριο απ οτελούν και τα 

θέματα της σ τελέχω σης θέσεω ν.

Υπό τις σ υνθήκες αυτές η διαμόρφω ση και εφαρμογή της κυβερνητικής 

π ολιτικής συναντά δυσκολίες. Η σταυροφορία για την ανανέωση και τον 

εκσυγχρονισμό βρίσκει αντιδράσεις.

Το συμπέρασμα είναι για μένα φανερό: Αν θέλω  να π ροχω ρήσω  

σύμφω να με τις δεσμεύσεις που ανέλαβα απέναντι στον ελληνικό λαό, 

αν θέλω  να επ ιτελέσω  αυτό που αισθάνομαι, και είναι χρέος μου, 
πρέπει να υπ άρξουν καθαρές λύσεις. Πρέπει να γίνει σαφές, να είναι



ξεκάθαρο για όλους και κυρίω ς για τον ελληνικό λαό, ότι στο Κίνημα δεν 

υπάρχουν διάφοροι πόλοι εξουσ ιώ ν που αλληλοαναιρούνται, ότι δεν 

υπάρχουν δ ιαφορετικές π ολιτικές της Κ υβέρνησ ης και του Κινήματος. 

Ο κύριος στόχος αυτής της κυβέρνησ ης η ανανέωση και η νίκη στις 

εκλογές δεν επιτυγχάνεται, με π ερ ίτεχνες συνεχείς ισορροπίες και 

συμβιβασμούς. Εάν συνεχίσουμε τη σημερινή κατάσταση θα 

π ροχω ρήσ ουμε στην εκλογική αναμέτρηση με ημίμετρα. Θα δώ σουμε 

την εικόνα μιας κυβέρνησης και ενός κόμματος που απέτυχαν να 

λύσουν το κύριο π ρόβλημά του, την ανανέωση της ηγεσίας και τη 

μεταλλαγή του κόμματος σε κόμμα  δημοκρατικώ ν συλλογικώ ν 

διαδικασιών.

Το ΠΑ.ΣΟ .Κ . βρίσκεται σήμερα σε προνομιακή θέση. Απέναντι του έχει 

ένα πολιτικό  αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία , ο οποίος δεν είναι σε θέση 

να προσφέρει νέες πολιτικές, νέες π ροοπ τικές για τον τόπο. Αναμασά 

νεοφ ιλελεύθερες θέσεις ή προβάλλει λαϊκίστικα συνθήματα ή θυμάται 

την εθνικοφροσύνη ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε όλα αυτά προσθέτει 

π ροσ ω π ικές επιθέσεις ακολουθώ ντας τη κλασσική δεξιά  συνταγή της 

π ροσ ω π ικής αντιπαράθεσης, ότι τα υβρεολόγια  καλύπτουν 

αποτελεσματικά  την έλλειψη πολιτικώ ν. Η επ ιτυχία ή αποτυχία της Νέας 

Δημοκρατίας εξαρτάται αποκλειστικά από μας. Απ ό τα λάθη, τις 

παραλείψ εις, τις αντιδικίες μας. Οσοι στραφούν π ρος τη Νέα 

Δημοκρατία  θα στραφούν όχι γιατί τους έπεισε η ανύπαρκτη πολιτική 

της πρόταση αλλά γιατί τους απ ομάκρυνε από το  ΠΑ.ΣΟ .Κ. η υπαρκτή 

πολιτική αβεβαιότητα  και αστάθεια. Το στοίχημα της νίκης στις εκλογές 

αφορά μόνον και μόνον εμάς. Ας δημιουργήσ ουμε, εδώ, στο Συνέδριο, 

τις π ροϋπ οθέσ εις να το κερδίσουμε.

Π ροϋπόθεση για να επ ιτύχουμε είναι ο συντονισμός και η καθοδήγηση 
της κυβέρνησ ης να είναι ευθύνη του ιδίου π ροσώ που που έχει την



υπ ευθυνότητα  και τη καθοδήγηση του Κινήματος. Ό ταν τα πρόσω πα 

αυτά δ ιαφέρουν, και υπάρχει μάλιστα διαφορά απ όψ εω ν οποιοσδήποτε 

καταστατικός κανόνας δεν θα μπορεί να αποτρέψ ει αποκλίνουσες, 

αντιφατικές και ανταγω νιστικές συμπεριφορές. Άρα και την εντύπω ση 

της αβεβαιότητας και της διχόνοιας.

Η απάντηση στο π ρόβλημα  της ομογενοπ οίησης τω ν απόψ εω ν, της 

σύνθεσης τω ν γνω μώ ν και της σ υμμετοχής δεν είναι οι π ολλοί ρόλοι, 

μικροί και μεγάλοι. Είναι οι συλλογικές λειτουργίες τω ν οργάνων. 

Ο ργάνω ν στα οποία σ υμμετέχουν οι τάσεις, οι ευαισθησίες, τα ρεύματα 

σκέψ ης που υπάρχουν στο Κίνημα. Ο ργάνω ν, τα οποία δεν είναι 

μονόπ λευρα. Ο ργάνω ν τα οποία λειτουργούν και δεν

βραχυκυκλώ νοντα ι από π αράπ λευρες διαδικασίες. Ο ργάνω ν που είναι, 

αποτελεσματικά  και δεν εξα ντλούν  τη δραστηριότητά τους στην 

ικανοποίηση π ροσ ω π ικώ ν φ ιλοδοξιώ ν με συμβιβασμούς και 

ισορροπίες. Αυτά τα όργανα δεν λειτούργησαν στο παρελθόν. Η 

Πολιτική Γραμματεία  που π ροβλέπ ετα ι από το καταστατικό είναι ζήτημα 

αν συνήρθε τα δύο τελευτα ία  χρόνια περισσότερο από δύο φορές. Και 

όμω ς η Πολιτική Γραμματεία  είναι βασικός π όλος για την καθοδήγηση 

του Κινήματος. Καιρός είναι να δοκιμάσουμε να δουλέψ ουν τα όργανα 
ουσιαστικά αντί να τα καταδικάζουμε π ροκαταβολικά  σε αδυναμία 

π ροτείνοντας πολυδιασπάσεις εξουσ ιώ ν. Καιρός είναι να επ ιδ ιώ ξουμε 

τις συνθέσεις μέσα στα όργανα. Οι ειδικοί ρόλοι υποκαθιστούν τη 

συλλογική δουλειά με ατομικά και π εριχαρακω μένα  κέντρα αποφάσεων. 

Στη Κυβέρνηση αυτή του ΠΑ.ΣΟ .Κ. τα συλλογικά όργανα, η 

Κ υβερνητική Επ ιτροπή και το Υ π ουργικό  Συμβούλιο έχουν συνεδριάσει 

π ερ ισ σ ότερες φορές από π οτέ άλλοτε. Η λειτουργία  τους μπορεί να 
βελτιω θεί ακόμη με καλύτερη προεργασία, καλύτερη οργάνω ση τω ν 
συζητήσεω ν. Ο μω ς η Κυβέρνηση έδωσε ένα παράδειγμα, ότι οι 
συλλογικές λειτουργίες είναι εφ ικτές και αποδοτικές, ενώ νουν δεν



διασπούν. Η συγκέντρω ση εξουσ ιώ ν και οι μονήρεις αποφάσεις δεν 

είναι επ ομένω ς μονόδρομος. Και σ ίγουρα δεν είναι δρόμος που θέλω  να 

ακολουθήσ ω  όπω ς έχει δείξει η πορεία  μου και η μέχρι σήμερα 

λειτουργία  της Κυβέρνησης.

Η σημερινή όψιμη ανησυχία ορισ μένω ν ότι μπ ορούν να δημιουργηθούν 

νέες σ υγκεντρω τικές διαδικασίες είναι γ ι’ αυτό χω ρίς βάση. Είναι 

ανησυχίες για τις οποίες δεν αισθάνομαι κατανόηση όταν προέρχονται 

από μια πλευρά, της οποίας η συμπ εριφορά χαρακτηριζόταν από 

συγκεντρω τισμό, συστηματική γελοιοποίηση της συλλογικότητας και 

αδιαφάνεια διαδικασιών. Μια δήθεν συλλογικότητα  που επ ικεντρώ νεται 

στη διατήρηση κατεστημένω ν θέσεω ν θα οδηγήσει στην τιμαριοποίηση 

του Κ ινήματος, στην εγκατάσταση π ρουχόντω ν με αποκλειστικές 

εξουσ ίες σε διακριτούς τομείς δράσης. Θα είναι η αρχή του τέλους της 

ενότητας του Κινήματος. Με την ευκαιρία αυτή δικαιούμαι να ρωτήσω, 

π ότε π ροχω ρήσ αμε στην ψήφιση του Κανονισμού της Κοινοβουλευτικής 

Ο μάδας, στην μεταφορά εξουσ ιώ ν στο Π ροεδρείο  της Κοινοβουλευτικής 

Ο μάδας, στην κατάργηση διορισμένου Δ ιευθυντή, στην εκλογή τω ν 

Κ ο ινοβουλευτικώ ν Εκπροσώ πω ν. Δεν έγιναν αυτά τώ ρα; Που ήσαν οι 

σύντροφοι που σήμερα ανησυχούν για τη συλλογικότητα  τόσα χρόνια; 

Τι έκαναν; Η ενότητα  δεν π ροκύπτει από φεουδαρχικά  σχήματα αλλά 

από την επ εξεργασ ία  και σύνθεση απόψ εω ν, σε συλλογικά όργανα, από 

τη δυναμική που θα προκύψ ει εάν σ υμβάλουμε όλοι μέσα στα όργανα 
στην π ροοπ τική  του Κινήματος.

Μερικοί ισχυρίζονται ότι πρέπει εδώ  στο Συνέδριο  να αποφύγουμε να 

υπ άρξουν ν ικητές και ηττημένοι. Ό σον αφορά εμένα  δεν θα υπάρξουν 

ούτε ν ικητές ούτε ηττημένοι. Για μένα είναι αδιάφορο ποια σημαία 

σηκώνει ο καθένας. Σημασία έχει η γνώση, η ικανότητα, η προσφορά, η 

δυνατότητα  να γίνουν πράξη οι επ αγγελίες του ΠΑ.ΣΟ .Κ . Σημασία έχει



να επ ιβάλουμε την αξιοκρατία  σε βάρος της μετριοκρατίας των 

π ελατειακώ ν σχέσεων. Για μένα δεν υπάρχει παρά μια μόνη λύση. Να 

είμαι Π ρω θυπ ουργός όλων, να είμαι ο επ ικεφαλής όλω ν. Να 

προσπαθήσω  να κινητοποιήσω  όλες τις ζω ντανές δυνάμεις του 

Π Α.ΣΟ .Κ.

Θα ήθελα να επ ισημάνω  εδώ  επίσης ότι μια ψηφοφορία για να υπάρξει 

επιλογή μεταξύ π ερ ισ σ οτέρω ν π ροσώ πω ν δεν είναι προοίμιο 

διάσπασης και π άντω ς όχι σε κάθε περίπτωση αρνητική. Η δημοκρατία  

π ροϋπ οθέτει επ ιλογές με ψ ηφοφορίες, δ ιάφορες δυνατότητες που 

κρίνονται ελεύθερα  από όλους τους ενδ ιαφερομένους. Σε όλα τα 

σοσιαλιστικά κόμματα  γίνονται επ ιλογές ηγεσιών με ανταγω νιστικές 

ψ ηφοφορίες. Ας κατακτήσ ουμε επ ιτέλους την ενοποιητική διαδικασία 

της ελεύθερης επ ιλογής αντί να ακολουθούμε π ροσχεδιασμένους 

δρόμους π ου  χαράζονται ερήμην τω ν π ερισσοτέρω ν σε εσω τερικές 

συνεννοήσεις μιας α υτοαπ οκαλούμενης κορυφής.

Η απάντησή μου στα ερω τήμα τα  που έθεσαν τόσο τα γεγονότα  όσο και 

η π ροσυνεδριακή διαδικασία είναι απλή και απόρροια τω ν παραπάνω  

συλλογισμών.

Μ ετά το θάνατο του Α νδρέα  Παπανδρέου είναι κενή η θέση του 

Π ροέδρου του Κ ινήματος. Θα είμαι υποψ ήφιος για το αξίω μα αυτό. 

Μ όνο εφ ’ όσον ο Π ρόεδρος και ο Π ρω θυπ ουργός είναι το  ίδιο π ρόσω πο 

εξασφαλίζεται το ενιαίο του συντονισμού και της δραστηριοποίησης τω ν 

οργάνω ν, το ενιαίο της τελ ικής ευθύνης. Αυτή είναι η καθαρή λύση, η 

λύση που ω φελεί το Κ ίνημα και διασφαλίζει την ενότητα  του και την 

αναμέτρηση με τη Ν.Δ. με π ροοπ τική  νίκης. Τα π ολυκέφαλα  σχήματα 

είναι συνταγή εκλογικής αποτυχίας.



Ε φ ’ όσον δεν εκλεγώ  Π ρόεδρος θα παραιτηθώ  από Π ρω θυπουργός. 

Ό ποιος εκλεγεί Π ρόεδρος θα πρέπει να είναι ο Π ρω θυπ ουργός του 

Π Α.ΣΟ .Κ. που θα με αντικαταστήσει. Η παραίτησή μου είναι η καθαρή 

λύση, η λύση που επιβάλει το χρέος μου να υπηρετήσω  τα συμφέροντα 

του ελληνικού λαού. Αν π αραμείνω  Π ρω θυπ ουργός θα δώσω την 

εντύπω ση, ότι έχω  εξουσίες, τις οποίες στην πραγματικότητα  δεν θα 

έχω. Θα υπόσχομαι ή θα δεσμεύομαι χω ρίς να μπορώ  να 

π ραγματοπ οιήσω  τη δέσμευσή μου. Αν παραμείνω  δεν θα είμαι 

ειλικρινής ω ς π ρος την π εριγραφή της πραγματικότητας απέναντι σε 

όλους αυτούς που π ερ ιμένουν από μένα π ρώ τα  απ ’ όλα ειλικρίνεια.

Ο λαός π εριμένει από μένα και μας όλους να αντιμετω πίσουμε 

αποφασιστικά τα π ροβλήματά  του. Λ εν θέλει ίντριγκες, π ολέμους 

χαρακω μάτω ν, εσω στρέφεια και π ροσ ω π οπ αγείς πολιτικές. Αυτά όλα 

όμω ς θα κυριαρχήσουν αν υπ ά ρξουν λύσεις που περιγράφονται ως 

δυαρχία και διακριτοί ρόλοι. Αν απ οδεχθούμε τέτο ιες λύσεις θα 

διολισθήσουμε σε ένα δρόμο π ροσ ω π ικώ ν αντιπαραθέσεων. Αυτό θα 

ήταν αντίθετο  με την επ ιδίω ξή μας για νίκη στις εκλογές. Θα ήταν επίσης 

αντίθετο με την μέχρι τώ ρα πορεία  μου, τις πεποιθήσεις μου και την 

αντίληψή μου για τις υπ οχρεώ σεις μου απέναντι στο λαό και στο 
Κίνημα.

Θ έλω  να είμαι σαφής απέναντι σας. Δ εν χρειαζόμαστε π ροσω πικούς 

συμβιβασμούς, ισορροπίες, μια π ροσ εγμένη  δοσολογία εξουσ ιώ ν για να 

λειτουργήσει το Κίνημα. Ό λα αυτά είναι ενδείξεις παρακμής. 

Πολύπλοκοι κανόνες π ερ ιπ λέκουν τα πράγματα, π ιστοποιούν και 
επ ιτείνουν την αδυναμία. Αν π ροσ π αθήσ ουμε να κατανείμουμε 

αρμοδιότητες και εξουσίες, έτσι ώ στε να ικανοποιηθούν όλες οι 
π ροσ ω πικές φ ιλοδοξίες, θα σ ηματοδοτήσ ουμε ότι κυρίαρχο π ρόβλημα  

του ΠΑ.ΣΟ .Κ. είναι οι θέσεις και τα αξιώ ματα . Θα δώ σουμε έτσι την



χαριστική βολή στην αξιοπιστία μας ω ς κόμμα πολιτικού οραματισμού 

και π ροβληματισμού. Θα π ροτά ξουμε την εσω στρέφειά  μας και τις 

π ροσ ω π ικές ανησυχίες μας για ρόλους. Θα υποβαθμίσουμε τις 

πολιτικές και τις ιδέες. Α υτές  όμω ς πρέπει να είναι κυρίαρχες. Η 

συνεργασία ούτε διατάσσεται ούτε εκβιάζεται με κανόνες. Π ροκύπτει 

από μια στάση ζωής, από την αντίληψη που έχει ο καθένας μας για το 

διάλογο και τη συντροφική συμπεριφορά. Ο καθένας μας έχει δώσει στο 

π αρελθόν έμπ ρακτα  δείγματα  συμπεριφοράς, έμπ ρακτα  δείγματα του τι 

π ράπ ει. Εσείς μπορείτε να κρ ίνετε ελεύθερα με βάση τις εμπ ειρ ίες σας.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Το κατώφλι του 21ου αιώνα θα το δ ιαβούμε με ψηλά το κεφάλι, μόνον 

εάν κερδίσουμε το στοίχημα του εκσυγχρονισμού της π ολιτικής μας 

λειτουργίας. Εάν εξασ φαλίσουμε την απάντηση του Π Α.ΣΟ .Κ. στις νέες 

προκλήσεις. Το μέλλον του ΠΑ.ΣΟ .Κ . ταυτίζεται με την ανανέωσή του. 

Το Συνέδριό μας πρέπει να θέσει τα θεμέλια για την μετάβασή μας σε 

νέες λειτουργίες. Το Συνέδριό  μας πρέπει να είναι αφετηρία  μιας νέας 

επ οχής του ΠΑ.ΣΟ .Κ . Το Συνέδριό  μας πρέπει να είναι η αφετηρία  μιας 
νέας σχέσης του Π Α .ΣΟ .Κ . με την ελληνική κοινωνία. Αυτό 

χρειαζόμαστε. Αυτό  θα επ ιτύχουμε.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Καλώ όλους σε μια νίκη όχι π ροσ ώ π ω ν αλλά κομματικώ ν θεσμώ ν. Σε 

ένα τέλος της π ροσ ω π οπ οίησ ης της πολιτικής μας λειτουργίας. Ας 

βάλουμε σήμερα τέλος στις διαχωριστικές γραμμές, στους 
«μηχανισμούς», στους «δικούς μας» και τους «άλλους». Οι πρακτικές



αυτές π ροσ βάλλουν όλους μας. Ας γίνει συνείδηση ότι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

δεν περισσεύει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι «πιο 

Π Α .ΣΟ .Κ .» από τον άλλον, πιο «ορθόδοξος»  ή πιο «πιστός». Το 

ΠΑ.ΣΟ .Κ. δεν είναι χώ ρος διαχω ρισμώ ν. Το Π Α.ΣΟ .Κ. είμαστε όλοι 

εμείς, με την π ολυφω νία  και τη δ ιαφορετικότητά  μας Είμαστε όλοι εμείς 

που έχουμε τη θέληση να οδηγήσ ουμε τη χώ ρα π ρος το νέο αιώνα.

Δεν έχουμε καμιά ελπίδα στο μέλλον αν δεν κερδίσουμε το  παρόν. Το 

Συνέδριό μας αυτό το χρέος έχει: να δώσει στο ΠΑ.ΣΟ .Κ. και την 

κυβέρνησή του τα μέσα, ώ στε να κερδίσει το παρόν, για να διεκδικήσει 

το μέλλον. Και για να κερδίσουμε το παρόν, χρειαζόμαστε ενότητα.

Σας καλώ  όλους σε μία νίκη της ενότητας. Οι όποιες αποφάσεις του 

Συνεδρίου θα αποτελούν δέσμευση για μένα όπ ω ς θα αποτελούν 

δέσμευση για όλα τα μέλη του Κινήματος.

Σας καλώ όλους στο μεγάλο Π Α.ΣΟ .Κ., το ενιαίο ΠΑ.ΣΟ .Κ. τω ν μεγάλω ν 

π ροοπ τικώ ν, της νέας νίκης. Στο Π Α.ΣΟ .Κ. που, πέρα από πρόσωπα, 

θα γυρίσει την σελίδα του 21ου αιώνα. Όλοι μαζί να γυρίσουμε την 

σελίδα. Ολοι μαζί να γυρίσουμε τον ήλιο π άνω  από την Ελλάδα. Όλοι 

μαζί να φ έρουμε μια νέα τετραετία  που θα σφραγίσει τη νέα εποχή μιας 

ισχυρής Ελλάδας. Της Ελλάδας του νέου Π Α.ΣΟ .Κ.


