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Σύντροφοι, νομίζω ότι στο κλείσιμο αυτής της διαδικασίας πρέπει 
να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα και πρέπει αυτά τα συμπεράσματα 
να έχουν σχέση όχι μόνο με την συζήτηση που γίνεται στο γενικό επίπεδο 
εδώ που έγινε όλη την μέρα, αλλά κυρίως με το δια ταύτα που πρέπει να 
είναι και το αποφασιστικό για τον προγραμματισμό της δράσης της 
Οργάνωσής μας.

Ο βασικός πυρήνας της σκέψης που οδήγησε στο να γίνει αυτή η 
συνάντηση, δεν ήταν να επαναλάβουμε άλλη μια φορά τις γενικές 
τοποθετήσεις περί της πορείας του ΠΑΣΟΚ. Ηταν να οριοθετηθεί ένα 
πολιτικό πλαίσιο και να επιχειρηθεί μία προσπάθεια να υπάρξει μία 
έξοδος από τα τείχη μας, να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα πιο 
πολιτικό από τα επίπεδα της επιλογής των προσώπων επίπεδο, ούτως 
ώστε το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να δρα ως Κίνημα, με ξεκαθαρισμένες 
απόψεις και ιδέες και για τους στόχους του και για την πορεία του.

Και επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλολογία που αυτές τις 
μέρες ξετυλίγεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μια φιλολογία που 
ξεκινάει από τη δυσκολία της περιόδου και ότι οι επιλογές που εμείς 
κάνουμε αυτή την εποχή είναι επιλογές που δεν είναι τόσο δημοφιλείς και 
ξαφνιάζουν και πολλές φορές ξαφνιάζουν και το ίδιο μας το Κόμμα, με την 
έννοια ότι επιχειρούνται αλλαγές που ουσιαστικά γρονθοκοπούν 
συνήθειες, έξεις και απόψεις και προτάσεις, με τις οποίες γεννηθήκαμε και 
μεγαλώσαμε.

Και ξεκινώντας απ' αυτή τη δύσκολη περίοδο, άρχισε μία 
φιλολογία πάλι περί του μέλλοντος του ΠΑΣΟΚ, πως θα πάμε, τί



χρειάζεται, τί να αλλάξει, πώς δεν θα αλλάξει, αν στρέφεται ή δεν 
στρέφεται και μια φιλολογία που έχει σχέση με την φυσιογνωμία μας και τη 
στρατηγική μας και η οποία ουσιαστικά καταδικάζει το Κίνημα σε 
αδράνεια.

Δηλαδή δεν μπορεί π.χ. με μια σειρά δημοσιευμάτων να 
συζητάμε εδώ και ένα μήνα περίπου, όσες διαψεύσεις και κάνει με 
ειλικρίνει και καθαρότητα ο Πρόεδρός μας το αν είναι πιθανόν να γίνουν 
εκλογές σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Αυτό πρέπει να 
σταματήσει και να είναι στοιχείο μιας πολιτικής συμφωνίας.

Δεν μπορεί να συνεχίζεται για το αν χρειαζόμαστε ή δεν 
χρειαζόμαστε το ΠΑΣΟΚ και ποιό ΠΑΣΟΚ χρειαζόμαστε γενικώς και 
αορίστους μιλώντας για ένα Κίνημα που έχει μια ιστορία και μία πρακτική 
και έναν κορμό και μια βάση και μια ρίζα. Και αυτό να αφήνεται να περνάει 
τίνος πρόθεση είναι και ποιά πρόθεση και πώς και γιατί πρέπει να γίνει 
έτσι.

Και επειδή μία σειρά από θέματα που προσπάθησα να θίξω 
στην πρωτολογία μου, ακουμπάνε ουσιαστικά αυτή την προβληματική και 
την φιλολογία των ημερών, με αποτέλεσμα -και είναι φυσικό αυτό κάτω 
απ' αυτή την λογική και την φιλολογία- να εμφανίζεται μία αντιμετώπιση με 
την μορφή των συγκρούσεων ή οτιδήποτε άλλο προς τα έξω, ήθελα να 
πω καθαρά ότι η τοποθέτηση δεν ήταν τίποτα άλλο παρά επανάληψη με 
πιο συγκεριμένο τρόπο, μιας σειράς αποφάσεων της συνδιάσκεψης της 
Κεντρικής μας Επιτροπής.

Και ότι πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε τους 
πολιτικούς όρους και τις προϋποθέσεις που προχωράμε. Η Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη, η απόφαση της Κ.Ε., η δευτερολογία η δίκιά μου στην Κ.Ε. 
την τελευταία, είναι μια καθαρή θέση που έχει σχέση με την πορεία του 
Κινήματος και πρέπει να σταματήσει όλη η παράπλευρη φιλολογία γύρω 
απ’ αυτή την πορεία.

Αλλιώς, δεν οδηγείται κανείς σε δράση Δεν μπορεί να βγει το 
Κόμμα από το καβούκι του Δεν μπορεί να πιστέψει στον εαυτό του και 
προπαντός δεν μπορεί να πιστέψει στην πολιτική που πρέπει να ασκήσει 
σ' αυτή τη φάση.

Και όσοι θεωρούν ότι δεν χρειάζονται το ΠΑΣΟΚ για να 
ασκήσουν αυτή την πολιτική, θα το βρουν μπροστά τους. Οχι γιατί το 
ΠΑΣΟΚ θα είναι αντίπαλος, αλλά γιατί δεν γίνεται χωρίς Κόμμα 
συντεταγμένο που παράγει γεγονότα μέσα στην κοινωνία, να κάνεις 
διαρθρωτικές και μεγάλες αλλαγές που έρχονται σε αντίθεση με μια σειρά 
δεδομένων που είχαμε συνηθίσει και μεγάλωσε και αναπτύχθηκε το 
πολιτικό μας σύστημα μ' αυτά.

Πρέπει να ξεκαθαριστεί σαφώς και εδώ είναι το μεγάλο 
πρόβλημα του Κόμματός μας. Εμείς είμαστε το μόνο Κόμμα που κάνουμε 
βήματα. Εχουμε εξαντλήσει κυριολεκτικά δύο χρόνια τώρα την ιδεολογική



συζήτηση επί των γενικών αναφορών. Ας κωδικοποιήσουμε επιτέλους τις 
θέσεις να δούμε τί αλλάζει στο Κόμμα μας.

Δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε σ’ αυτό; Δεν θα πρέπει να το 
συζητήσουμε; Είναι δυνατόν -και θέλω να μείνω εδώ στις δύο κουβέντες 
που είπε ο Λευτέρης Κατσικαρέλης για τον χάρτη της ιδεολογικής 
αναζήτησης και τον χάρτη του πολιτισμού και της αλληλεγγύης- για τον 
χάρτη της ιδεολογικής αναζήτησης αυτός ο χάρτης να κινείται ατέρμονα 
στη βάση γενικών διακηρύξεων;

Θα απαντήσουμε καθαρά, μπορούμε να κάνουμε αλλαγή μέσα 
από το κράτος; Να το πούμε. Μπορούμε να μείνουμε στην 
αποτελεσματικότητα της κρατικής επιχείρησης; Να το πούμε. Υπάρχει 
δυνατότητα να λειτουργήσει στον ανταγωνισμό ένα σύστημα δομών και 
λειτουργιών μιας παλαιότερης εποχής; Να το πούμε.

Υπάρχει δυνατότητα να μείνουν οι ίδιες οι εργασιακές σχέσεις, 
σε μία εποχή που 700 χιλιάδες εργαζόμενους εκφράζει η ΓΣΕΕ στο 
σύνολό της και έχουμε άλλες 700 χιλιάδες ξένους εργάτες και άλλες 500 
χιλιάδες άνεργους στα πλαίσια της θεσμοθετημένης πλήρους 
απασχόλησης και στα πλαίσια των συνδικάτων των υπαρκτών που θα 
πρέπει να είναι οι μοναδικοί διαπραγματευτές ή εταίροι μιας διαδικασίας; 
Να το πούμε, αν είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, 
να τελειώσουμε.

Και να εξηγήσουμε τί είναι η αριστερή και τί είναι η δεξιά 
πρακτική και θέση. Πρέπει, δεν πρέπει να τελειώσει αυτή η αναζήτηση 
που ψαρεύουν όλοι σε θολά νερά; Αυτό είναι το μετέωρο βήμα. Υπάρχει 
μια παράδοση στο ΠΑΣΟΚ, μια πατριωτική παράδοση. Εκφράζεται με τον 
ίδιο τρόπο στη δεκαετία του '80 και τον ίδιο τρόπο στη δεκαετία του '90; 
Να το πούμε αν είναι το ίδιο.

Αναζητούσαμε ερείσματα έξω από τα ψυχροπολεμικά μπλοκ. 
Μπορούμε να αναζητήσουμε τώρα έξω από την Ευρώπη που δεν θέλαμε 
να ανήκουμε στην αρχή της ζωής μας; Να το πούμε. Γιατί έχουμε ένα 
κόμπλεξ με τις στροφές και τις αλλαγές που κάνουμε κατά καιρούς; Κα· 
δεν τις έκανε ο Σημίτης τις αλλαγές, τις έκανε και ο Παπανδρέου τις 
μεγαλύτερες και τις περισσότερες. Να το πούμε.

Το αλλάξαμε το "δεν ανήκουμε στη Δύση”. Ανήκουμε στη Δύση, 
στην Ευρώπη, προφανώς ανήκουμε, είναι αλλαγή αυτό. Δεν είναι 
υποταγή, δεν είναι μειοδοσία, είναι όρος επιβίωσης. Να το πούμε, να το 
αποφασίσουμε να τελειώσει, να μην γίνεται αντικείμενο συζήτησης του 
μαύρου και του άσπρου στο ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι πιο αριστερός αυτός που είναι του τρίτου δρόμου, απ' 
αυτόν που είναι του ευρωπαϊκού δρόμου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή; Και 
δεν εκφράζεται πιο πατριωτικά αυτός που λέει απλά πώς θα ενισχύσουμε 
την άμυνά μας, απ' αυτόν που λέει να αλλάξουμε την νοοτροπία της 
ήσσονος προσπάθειας, να αποκτήσει ανταγωνιστική δυνατότητα η



οικονομία μας, να επιβιώσουμε στον διεθνή ανταγωνισμό για να 
μπορούμε να συμμετέχουμε στις πολιτικές αποφάσεις και να λύσουμε τα 
εθνικά μας θέματα. Οχι με εθνικούς ακρωτηριασμούς. Να το πούμε.

Αυτή είναι η διαδικασία. Να τελειώσει αυτό. Να το 
ξεκαθαρίσουμε. Και ο μύθος, η επιχειρηματική πρωτοβουλία. Το ιδιωτικό. 
Το ιδιωτικό δεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο. Είναι ο χώρος του 
ιδιωτικού. Μπορεί να πάει να πιάσει δουλειά τώρα το σύνολο των 
άνεργων νέων στο κράτος;

Εκεί τους οδηγούσαμε το 1980 και καλά κάναμε γι' αυτό το 
κράτος που χτίστηκε, που είχε χωρίσει την Ελλάδα στα δύο και 
λειτουργούσε ένα τεράστιο ανελαστικό κράτος προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Πού θα πιάσει δουλειά ο άνθρωπος 
που βγαίνει από το Πανεπιστήμιο;

Είναι κακή η επιχειρηματική πρωτοβουλία ή είναι δεξιά; Να 
βάλουμε κανόνες στην αγορά, να . πούμε ποιούς, να το πούμε. Αλλά 
μπορεί χωρίς την αγορά; Μπορεί χωρίς τα κίνητρα; Μπορεί μία ιδιωτική, 
μία δημόσια επιχείρηση στο χώρο του ανταγωνισμού, δεν μιλάω για τις 
επιχειρήσεις της Κοινής Ωφέλειας, μιλάω για τις παραγωγικές 
επιχειρήσεις. Να είναι πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική από μια ιδιωτική.

Αν το εννοούμε, να το πούμε. Δεν μπορούμε όμως. Δεν 
μπορούμε να λέμε η Ολυμπιακή δεν θα κάνει στρατηγική συνεργασία με 
την Lufthansa, με την όποια Lufthansa, όταν συγχωνεύονται σε όλο τον 
κόσμο γιγαντιαίες επιχειρήσεις.

Δεν είναι το πρόβλημά μας αν θα ιδιωτικοποιηθεί ή όχι -που 
μπορεί να είναι ένα από τα προβλήματα- η Ιονική Τράπεζα. Είναι 
σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική με την συγχώνευσή της με την 
Κτηματική γίνεται η μεγαλύτερη τράπεζα των Βαλκανίων. Είναι δεξιά 
πρακτική; Να το πούμε αν είναι δεξιά πρακτική.

Αλλά δεν αντέχει στον ανταγωνισμό. Μπορεί ο αγροτικός χώρος 
να μην μπει στην λογική της άρσης του προστατευτισμού και της 
δημιουργίας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων; Είναι πιο αριστερή πολιτική η 
επιδότηση; Τί κάνουμε εμείς σαν Κόμμα στο χώρο των αγροτών όλα αυτά 
τα χρόνια;

Προσανατολίσαμε τις δυνάμεις μας που έχουμε εκεί πέρα, στο να 
υλοποιηθεί μια πολιτική; Και εμφανίζεται μια εικόνα να παράγουμε 
πολιτική σαν ΠΑΣΟΚ, αλλά να μην πράττουμε πολιτικά στη βάση αυτής 
της πολιτικής σαν Κίνημα ακόμα. Δεν πρέπει να δράσουμε πολιτικά προς 
αυτή την κατεύθυνση;

Εμείς είμαστε έξω ή πολύ χειρότερα συμπαραστάτες σε μια 
καταναλωτική ποΛίτική που ασκείται στον αγροτικό χώρο, 
υπερασπιζόμενοι τα κεκτημένα και δεν μπορούμε σε μια ολόκληρη 
περιφέρεια όπως η Κρήτη ή όπως η Θεσσαλία να συγχωνεύσουμε



συνεταιρισμούς για να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις; Και να 
επιμείνουμε στην συνεταιριστική προσπάθεια;

Πόσες οργανώσεις από εσάς έχετε πάρει πρωτοβουλία σ' αυτό 
το χώρο για να κάνετε μία πολιτική; Ποιος χάρτης ιδεολογικής αναζήτησης 
σύντροφε Λευτέρη; Αυτός είναι ο χάρτης. Δεν είναι ιδεολογική αναζήτηση. 
Δεν απευθύνομαι, δεν απαντάω σε εσένα, πήρα αφορμή.

Δεν είναι ιδεολογική αναζήτηση. Η ιδεολογική αναζήτηση 
τελείωσε. Να βγάλουμε τα συμπεράσματα και να κάνουμε πολιτική. Χωρίς 
να έχουμε ψευδαισθήσεις για το τί είναι αριστερό και το τί είναι δεξιό. Και 
αν κάνουμε πολιτική θα υπάρξει χάρτης αριστερού και αλληλεγγύης, γιατί 
δεν κάνουμε πολιτική.

Μέχρι τώρα όλοι προτρέπουμε να κάνουμε πολιτική, αλλά το 
ΠΑΣΟΚ είναι απών εκτός από τις διαδικασίες της πολιτικής αξιολόγησης 
στελεχών και της κατανομής αξιωμάτων. Ναι ή όχι; Πέστε μου όλοι με τις 
Οργανώσεις σας που βγήκατε μ' αυτή τη διαδικασία, από την ημέρα που 
εκλεγήκατε στην Νομαρχιακή Επιτροπή, πέρα από τις διαδικασίες της 
επιλογής των προσώπων και της κατανομής των εξουσιών, πόσοι από τα 
μέλη της κάθε μιας Νομαρχιακής Οργάνωσης ασχολήθηκαν έστω και κατ' 
ελάχιστο με την πολιτική. Πόσοι;

Γιατί δεν έχουμε πολιτική; Εχουμε. Στους περισσότερους τομείς 
έχουμε πολιτική. Είναι ολοκληρωμένη; Οχι. Μπορεί να είναι 
ολοκληρωμένη στον αγροτικό χώρο και να έχουμε κάνει θεσμούς και να 
μην τους έχουμε εφαρμόσει και να χρειάζεται εξειδίκευση.

Μπορεί κάπου αλλού να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η 
πολιτική που είναι ακρετή. Μπορεί κάπου δικαιολογημένα να πούμε 
πρέπει να συμμετέχουμε στην απόφαση για μιας στρατηγικής σημασίας 
επιλογή, αν το πούμε αυτό και να το κάνουμε. Αλλά ποιος ασχολείται μ' 
αυτά;

Πρέπει να έρθει ο αιφνιδιασμός, να έρθει η επιλογή αοό πάνω 
και εμείς πάλι στην λογική του μαύρου και του άσπρου, όπως τότε που 
λέγαμε να μαζευτούν οι οργανώσεις να αποφασίσουν αν θα φύγουν οι 
βάσεις του θανάτου το 1980 ή το 1981 ή αν θα βγούμε ή όχι από το 
ΝΑΤΟ, πάλι στην λογική του άσπρου-μαύρου, πάλι στην λογική των 
γενικών προδιαγραφών, πάλι στην λογική των γενικών αναζητήσεων, θα 
κάνουμε μια συζήτηση για το αν πάει "δεξιά" ή "αριστερά" το ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι έτσι. Αρα, η ουσία είναι να πράξουμε και να πράξουμε 
πολιτικά. Σ' αυτό είπα και το εννοώ αυτό το πράγμα και το παλεύω και θα 
το παλεύω και όταν λέω παλεύω όχι ως στέλεχος, ως Σκανδαλίδης, ως 
θεσμός του Γραμματέα της Κ.Ε. και πρέπει να το παλεύουν και τα Οργανα 
του Κινήματος, είναι ακριβώς ότι δεν φταίνει μόνο η κατανομή των 
τοπικών εξουσιών.



Φταίει ασφαλώς και μια εικόνα που αναδύεται από την κορυφή. 
Δεν κυνηγάει κανείς μάγισσες. Δεν απαντάει στο κάθε ένα στέλεχος όπου 
και να βρίσκεται προσωπικά η δική μου τοποθέτηση. Απαντάει σε μια 
λογική που κυριαρχεί στο Κίνημα. Οτι κάποιοι μπορούν να αποφασίζουν 
έξω από τις διαδικασίες.

Και εγώ είμαι υποχρεωμένος να στηλιτεύω τα φαινόμενα και να 
υπερασπίζομαι τις λειτουργίες των οργάνων. Γιατί οι ηγετικές ομάδες το 
επαναλαμβάνω, είναι μέσα στα όργανα, δεν είναι απ' έξω. Δεν λείπουν τα 
ιστορικά στελέχη από το Ε.Γ., ούτε από την Κυβέρνηση.

Δεν λείπει η λειτουργία του Ε.Γ. ή της Κυβέρνησης ή του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχει. Να ουσιαστικοποιηθεί στη 
διαμόρφωση, στο σχεδίασμά, στην υλοποίηση, στον έλεγχο, στην 
προετοιμασία την ιδεολογική και πολιτική.

Δεν ζητάει κανείς να συνκυβερνήσει με κανέναν. Ζητάει να 
συνδιαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα και την κατάλληλη πολιτική 
ατμόσφαιρα, για να βγει το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίξει μια πολιτική. Δεν 
μπορεί να υποστηρίξει κανείς αν δεν πιστεύει μια πολιτική πια.

Δεν μας απασχόλησε πότε είτε ως κεντρικό ΠΑΣΟΚ τους τομείς 
μας, είτε ως κυβέρνηση τα Υπουργεία μας, είτε ως Κόμμα τις Οργανώσεις 
μας, να κάνουμε μια συζήτηση για την έκταση και τον ρόλο του δημόσιου 
τομέα και τις συγχωνεύσεις των Τραπεζών κ.λ.π.

Δεν μας απασχόλησε όταν λέμε ότι γίνεται μια ισοπεδωτική 
πολιτική, στην κοινωνική πολιτική επί δικαίους και αδίκους, διότι 
μοιράζεται μαι φτωχή πίτα σε όλους ανεξαίρετα, ενώ είναι γνωστό ότι είναι 
πολύ διαφορετικά και μεταξύ τους οι τάξεις και τα εισοδήματα είναι τελείως 
διαφορετικά.

Κανείς δεν έχει την κουνήσει από εδώ το χέρι του να το πάει πιο 
πέρα και να πει "ελάτε εδώ ρε μάγκες να δούμε τι γίνεται με το κράτος, να 
δούμε τι γίνεται με τους μηχανισμούς ελέγχου, να δούμε ποιά είναι τα 
πραγματικά εισοδήματα, να δούμε πως μπορούμε να δώσουμε σ' αυτόν 
που πραγματικά δεν έχει περισσότερο από το λιγότερο που υπάρχει, κι 
όχι να μοιράζεται άδικα στους περισσότερους".

Κι αντί να αυτό να είναι μια πολιτική πράξη, είναι μια πολιτική 
αντιπαράθεση, που εμείς προσπαθούμε να απομυζήσουμε και τον 
τελευταίο πόρο, προκειμένου να υπάρξει μια κοινωνική πολιτική. Δεν είναι 
ένα πρόβλημα αυτό για μας; Δεν πρέπει να σκεφτεί ποτέ κανείς -πέρα 
από τις επιλογές των προσώπων- και αυτά;

Αρα ποιό είναι το πρόβλημά μας σύντροφοι. Το πρόβλημά μας 
είναι ποιος και που, εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάμε σ' ένα Συνέδριο που θα 
έχουμε συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις ποιοι θα βγουν στην Κεντρική 
Επιτροπή κ.λ.π., θα συμφωνήσουμε για να σταθεροποιήσουμε την 
κατάσταση στο Κόμμα μας και να δουλέψουμε επιτέλους πολιτικά, ότι θα



πάμε σ' ένα πραγματικά πολιτικό Συνέδριο να λύσουμε αυτά κυρίως τα 
προβλήματα;

Θα έχουμε μέλη μετά τις Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές -αν 
υποθέσουμε ότι το Συνέδριο ξεκινάει η προσυνεδριακή διαδικασία την 
επομένη των εκλογών- που θα ξέρουμε ποιά είναι, για να συζητήσουν 
πολιτικά;

Η, θα τρέχουμε πάλι πως θα γράψουμε και τι θα κάνουμε για να 
πάμε στις Νομαρχιακές Συνελεύσεις, περισσότερους μαζεύοντάς τους από 
εδώ κι από εκεί για να ψηφίσουν τα διάφορα χαρακώματα που θα θέλουν 
να εκλέγξουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής;

Δεν λέω ότι δεν θα γίνει σύγκρουση και αντιπαράθεση. Δεν είναι 
ουτοπιστής, ούτε μεταφυσικός. Αλλά μπορούμε να ξαναζήσουμε αυτό που 
ζήσαμε στη Νεολαία, ή που ζήσαμε σε πολλές Νομαρχιακές Οργανώσεις 
ξανά από την αρχή σε επίπεδο Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ; Θα διαλυθούμε 
σύντροφοι, είναι πολύ απλό Αυτή τη φορά θα διαλυθούμε.

Αρα, το να λες ότι πρέπει να γίνει σε επίπεδο κορυφής μια 
πολιτική συμφωνία για ένα πολιτικό Συνέδριο που θα θέσει αυτά τα 
θέματα και θα τα λύσει με συζήτηση και ουσιαστική επαναφορά της 
πολιτικής, επιστροφή της πολιτικής, αναζωογόνηση της πολιτικής 
διαδικασίας στο Κίνημα, είναι τόσο μεταφυσικό και τόσο ουτοπικό, που 
πρέπει ο Σκανδαλίδης ή όποιος Σκανδαλίδης, ή ο Τσούρας, ή ο 
Τσουκάτος, ή ο Νεονάκης να θεωρούνται μεταφυσικοί όταν λένε αυτό το 
πράγμα:

Γιατί ρε παιδιά τι λέτε τώρα, αφού το πάπλωμα είναι ποιος θα 
βγει Νομάρχης, ποιος θα βγει Δήμαρχος, ποιος θα βγει Δημοτικός 
Σύμβουλος, να ούτε την προσωπική μας εξουσία δεν πρόκειται ν’ 
αναπαράγουμε, εάν συνεχίσουμε έτσι. Είναι σαφές.

Δηλαδή το αίσθημα της αυτοσυντήρησης της παράταξης. Η δεξιά 
όταν έχασε την εξουσία ως καθαρά εξουσιαστικός φορέας, επί 20 χρόνια 
δεν μπορεί να βγει τον εαυτό της Γιατί ακριβώς είχε μείνει σε μια κυνική 
κυριολεκτικά λειτουργία κατανομής εξουσιών

Κι εμείς που έχουμε μια άλλη παράταξη, με μια άλλη ευαισθησία, 
με μια άλλη ρίζα, μ' ένα λαό που αγωνιά, που πονάει όταν βλέπει αυτά τα 
φαινόμενα κάθε μέρα, δεν μπορούμε ν' ανοίξουμε έναν δρόμο που να είναι 
πολύ πρακτικός, που ν' ανταποκρίνεται στην μεγάλη πλειοψηφία των 
στελεχών της βάσης μας, είναι πραγματικός πολιτικός δρόμος, που θα 
οδηγήσει σε παρόμοιες διαδικασίες, μέσα από μια ανοιχτή δημοκρατική 
δράση, μια νέα κοινωνική όσμωση;

Εμείς κοντέψαμε να διαλύσουμε -τις μισοδιαλύσαμε- οι θεματικές, 
οι βασικές δηλαδή διαδικασίες που αποφασίσαμε για την ανασυγκρότηση 
που ήταν πολύ στέρεα δομημένες και δεν υπήρξε μια άλλη άποψη γι'



αυτό, αυτές τις κάναμε τις εντάξαμε μέσα στην διαδικασία αυτή και 
βρισκόμαστε πάλι άντε να πείσουμε από την αρχή.

Γιατί παράγεται η πολιτική στο χώρο της παιδείας; Δεν λειτουργεί 
καμία οργάνωση παιδείας. Ελάτε να μου πείτε ποιά είναι η οργάνωση 
παιδείας που λειτουργεί ως θεματική και ασχολείται με την πολιτική, ή σε 
οποιοδήποτε άλλο τομέα.

Κάνουμε Κεντρική Επιτροπή 15 και 16. Υπάρχει ένα κείμενο που 
σας έχει σταλεί από τον τομέα, κακό άχρηστο καλό γενικόλογο, δεν θα 
πάει η πολιτική πιο εξειδικευμένα, εάν εσείς δεν δώσετε μια δική σας 
άποψη, να ενταχθεί για να γίνει ουσιαστική συζήτηση στην Κεντρική 
Επιτροπή. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά δημοκρατία όχι μονάχα όπου 
σας συμφέρει, που συμφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Και αντί γι' αυτό, γίνεται μια συστοιχία και αλληλουχία αλλαγής 
συσχετισμών σε περιοχές κρίσιμες για το Κίνημα ενόψει δημοτικών και 
νομαρχιακών εκλογών κι εμείς που απλά παρακολουθήσαμε τις 
διαδικασίες χρεωθήκαμε ο καθένας ξεχωριστά και την οβιδιακή 
μεταμόρφωση των πάντων, από πρόσωπο σε πρόσωπο, από συσχετισμό 
σε συσχετισμό και από τοπική φιλοδοξία σε τοπική φιλοδοξία.

Οτι κάποιες σκοτεινές δυνάμεις που είχαν προθέσεις, που 
ήθελαν να μεθοδεύσουν τα έκαναν αυτά σε διάφορους νομούς. Δεν τα 
έκαναν αυτή τη φορά. Και πρέπει να το αναγνωρίσετε κι εσείς. Δεν υπήρξε 
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που δεν είχε ανταπόκριση στις 
διαδικασίες που έκανε το Κίνημα.

Δεν υπήρξαν αυτοί οι σύντροφοι εδώ και οι άλλοι, ο 
Παπαδόπουλος, ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο Ακης Τσοχατζόπουλος, ο 
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου για να πω μόνο τη Γραμματεία της Κεντρικής 
Επιτροπής νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών, που όλοι ξεκινούσαμε 
και λέγαμε ποιούς θέλουμε να βάλουμε, σε ποιούς υποσχέθηκαν, που θα 
δώσουν κ.λ.π., έγινε μια ουσιαστική διαδικασία. Και υπήρξε συνθετική 
πρόταση. Και δεν υποστήριξε ο καθένας τον δικό του.

Κι αυτό το βήμα της Οργάνωσης, αντί να το αναγνωρίσουμε, το 
μεταφέραμε και αυτό εναντίον μας. Είναι το ίδιο πράγμα με την 
Ολυμπιακή, που έπρεπε να είναι υπέρ μας η κίνηση που κάναμε και βγήκε 
τελικά εναντίον μας. Ετσι δεν είναι;

Δηλαδή φταίνε μόνο αυτοί που χειρίζονται κυβερνητικά την 
Ολυμπιακή, ή γενικότερα η κυβέρνηση, ή το Κίνημα, ή οι κορυφαίες 
επιλογές, ή φταίει και μια διαδικασία όπου και το θετικό μετατρέπεται σε 
αρνητικό, όπου και να γίνει αυτό;

Αρα, πρέπει να συμφωνήσουμε -αυτή είναι η λύση του 
προβλήματος- σ' ένα πραγματικά πολιτικό Συνέδριο, πέρα από το ότι θα 
εκλεγεί η Κεντρική Επιτροπή κ.λ.π. Εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί να 
έχουμε και φιλοδοξίες στελεχών να θέλουν να γίνουν και Πρόεδροι του
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Κινήματος και οτιδήποτε, αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα πια για το 
ΠΑΣΟΚ.

Το πρωτεύον είναι να ξεκαθαριστεί η φυσιογνωμία, η στρατηγική 
μας, η πολιτική μας και στη βάση αυτό, ν’ ανανεώσουμε πραγματικά το 
καταστατικό μας, που είναι ένα καταστατικό που έγινε κάτω από το βάρος 
της αλλαγής της διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου και άρα δεν το 
συζητήσαμε επί της ουσίας. Ανοίξαμε σοβαρούς δρόμους, αλλά δεν το 
συζητήσαμε επί της ουσίας.

Και να κάνουμε μια συζήτηση 4-5 μήνες αδιατάραχτη από τους 
συσχετισμούς που εκλέγουν οι Νομαρχιακές Επιτροπές. Πιστεύω ότι αν 
υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, θα υπάρξει και μια πολιτική συσπείρωση 
των δυνάμεων μας. Γιατί υπάρχουν μέλη του ΠΑΣΟΚ που δεν θέλουν πια 
να μπαίνουν σ’ αυτή τη διαδικασία, θέλουν να κάνουν κάτι θετικό.

Το βλέπεις όταν πας να συζητήσεις μαζί τους, όταν υπάρχουν 
εξειδικευμένα θέματα.Οπου όλοι μαζεύονται κι έχουν αγωνία γιατί έχουν 
το παιδί τους που δεν πιάνει δουλειά και ξέρουν ότι δεν μπορεί να το 
λύσει μέσα από το κράτος, γιατί έχουν το παιδί τους που πάει σχολείο, 
γιατί έχουν όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί έχουν αγάπη για το ΠΑΣΟΚ και 
την παράταξη που δεν μπορούν να τη βλέπουν να φθείρεται.

Που υπάρχουν άνθρωποι που αυτές τις μέρες λένε "μα είναι 
δυνατόν να παραδώσουμε την εξουσία ποτέ, σ’ αυτή τη δεξιά που 
συμπεριφέρεται μ’ αυτό τον τρόπο, που έχει τόσα προβλήματα, που δεν 
μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί καν να στοιχειοθετήσει μια πρόταση;”. Ε 
λοιπόν, αυτή είναι η πρόκληση για μας.

Αρα λοιπόν αυτό όμως για να γίνει, πρέπει να υπάρξει 
πραγματικά ένας νέος χάρτη πολιτισμού και αλληλεγγύης. Να υπερβούμε 
λίγο τους εαυτούς μας. Δεν είναι μεταφυσικό αυτό. Να καθοδηγήσουμε μια 
πορεία. Θα κριθούμε από την πράξη, από το θετικό της πορείας. Και το 
θετικό της πορείας μπορεί να περικλειστεί σ’ένα πρόγραμμα δράσης που 
καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες

Και ένας από τους λόγους αυτής της συζήτησης, ήταν ακριβώς, 
όχι γι’ αυτά τα σοφά ή τα άσοφα που είπα εγώ ή που είπαν οι άλλοι 
σύντροφοι, αλλά γι’ αυτό το θσέλιδο που έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα 
πράγματα. Θα ξαναστήσουμε το Κόμμα μας, στη βάση της πολιτικής στο 
επίπεδο του Δήμου. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα δράσης για μέχρι τον 
Ιούλιο.

Πρέπει να γίνουν Δημοτικές Συνελεύσεις σε όλους τους Δήμους. 
Πρέπει να ξέρουμε εμείς ποιος σύντροφος από κάθε Νομαρχιακή 
Επιτροπή είναι υπεύθυνος για τη Δημοτική Συνέλευση της Μεσσήνης, που 
θα οδηγήσει και μέχρι το Συνέδριο αυτή την οργάνωση.

Κι όταν λέμε όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, δεν 
χωρίζουμε σε κατηγορίες και σε ομάδες, σε χαρακώματα. Θα



αποφασίσετε εσείς, ποιοι, πως και που, φαντάζομαι μέσα στις οργανώσεις 
σας -και από ότι δόξα τω Θεό υπάρχουν εκφρασμένες οι τάσεις και οι 
απόψεις και οι ομάδες στις Νομαρχικές- άρα μπορείτε θαυμάσια να τους 
εντάξετε όλους σ' αυτό το πλαίσιο. Κι να αποδείξουμε ότι πράγματι 
θέλουμε μια συνθετική πορεία.

Αρα είναι ένα θέμα αυτό, ότι η Δημοτική Συνέλευση πρέπει να 
γίνει. Κι αντί τώρα που κάνουμε αυτή τη στελεχιακή οργάνωση εμείς να 
πάμε μετά πάλι στις ίδιες διαδικασίες, κάντε μια Δημοτική Συνέλευση σε 
μια πρωτεύουσα νομού και φωνάξτε τον Γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής ή τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, να πάμε να στήσουμε 
πρότυπα μια οργάνωση εκεί, από την αρχή να δούμε πως γίνεται αυτό και 
πως θα προχωρήσουμε και τι πρόγραμμα δράσης θα φτιάξει. Είναι μια 
δουλειά που πρέπει να γίνει τώρα.

Υπάρχουν 10 θέματα για πολιτική συζήτηση, σας τα λέμε μέσα 
πολύ αναλυτικά. Είναι 5 θέματα πολύ συγκεκριμένα κι άλλα 5 που είναι 
θέματα της πολιτικής μας. Σε μια οργάνωση χωριού, δηλαδή Δήμου του 
"Καποδίστρια" που έχει σχέση κυρίως όχι αστικού τύπου, υπαίθρου, 
ασφαλώς όλοι θ' ασχοληθούμε με την αγροτική πολιτική.

Κάντε δύο εκδηλώσεις, οργανώστε δύο συζητήσεις γι' αυτή την 
υλοποίηση της πολιτικής μας. Οργανώστε για τον δημόσιο τομέα στις 
πόλεις στα αστικά κέντρα. Υπάρχουν 10 θέματα, διαλέχτε, οργανώστε 5 
παρεμβάσεις, παρουσιάστε 5 θέσεις. Να 'ρθούμε εμείς από πάνω, τα 
επεξεργαστήκαμε, τα επεξεργαζόμαστε, τα έχουμε.

Υπάρχει μια σειρά από 20-30 στελέχη σε κάθε θέμα που θα 
μπορούσε να πάει να κάνει αυτή την παρέμβαση. Είναι στοιχείο της 
πολιτικής σας δράσης. Βάλτε το στο πρόγραμμα δράσης σας και 
εσωκομματικά και προς την κοινωνία.

Εχουμε ένα περιοδικό. Θα πάει στα σπίτια όλων των μελών 
σχεδόν. Δέστε σε ποιούς δεν πάει, να μας πείτε που πρέπει να πάει. 
Διατυπώστε απόψεις ελεύθερα, να γίνει βήμα διαλόγου για την ιδεολογική 
αναζήτηση και τα καινούργια που χρειαζόμαστε.

Διακινήστε το, θα βγει μια πολιτική ενημέρωση, θα 'ρθεί σε εσάς, 
θα το πάρετε στην χειρότερη περίπτωση θα το πετάξετε στο καλάθι των 
αχρήστων και στην καλύτερη περίπτωση θα το πάρει ο Γραμματέας -ένας 
από εσάς δηλαδή- και θα βγαίνει στα ραδιόφωνα για να κάνει τον έξυπνο 
με 5-6 θέσεις που θα έχει μέσα για τα θέματα της πολιτικής γραμμής.

Μοιράστε το στους Γραμματείς των Οργανώσεων. Βάλτε τα 
όργανα να λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Κάντε επιτέλους 
μια ομάδα επικοινωνιακή. Πέρασαν 15 χρόνια για ν' αποφασίσουμε ποιά 
είναι τα τοπικά μέσα με τα οποία μπορούμε να συνεργαζόμαστε και δεν τα 
βρήκαμε ακόμα. Γιατί; Δεν είναι τόσο εύκολο να μπει στο πρόγραμμα 
δράσης σας, των επόμενων 3 μηνών, η ομάδα επικοινωνίας;

ίο



Μιλάμε συνεχώς για μια καινούργια πρόταση για την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Παρουσιάζουμε ένα σχέδιο, φωνάχτε την 
Περιφερειακή Επιτροπή. Θα το προγραμματίσουμε την άλλη εβδομάδα 
Σαββάτο και Κυριακή, να γίνουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα οι 
Περιφερειακές Επιτροπές.

Δεν κάνουν μόνο οι Γραμματείς; Φωνάξτε τις Γραμματείες. Οι 
Βουλευτές. Ο Περιφερειάρχης οπωσδήποτε. Αμα κρίνετε και τα μέλη που 
είναι Νομάρχες και είναι μέλη μας. Να γίνει αυτή η συζήτηση, να μπουν οι 
άξονες της πρότασης, να εξειδικευτούν από τη διευρυμένη Νομαρχιακή 
Επιτροπή, να πάτε σε Νομαρχιακό Συμβούλιο, ν' αποφασίσετε. Θα το 
κάνουμε αυτό;

Δεν μας ενδιαφέρει το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; Οταν θα 
έρθει η ώρα, θα είμαστε πάλι πίσω και θα λέμε "αχ αυτό το έργο δεν 
μπήκε κι αυτό μπήκε;". Δεν θα πρέπει να δούμε τις βασικές πολιτικές 
επιλογές που θα κατευθύνουν -δεν θα μοιράσετε έργα ούτε χρήματα- τις 
επιλογές γι' αυτό και θα αποτιμήσουν και τη δουλειά του 2ου Κοινοτικού 
Πλαίσιου Στήριξης;

Θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα κάνετε καμιά 
προετοιμασία πριν; Η, θά 'ρθει πάλι ένας από πάνω να βγάλει έναν λόγο; 
Θα συνεδριάσει η Νομαρχιακή σας Επιτροπή, να συγκαλέστε την 
διευρυμένη. Να πάει ο Γραμματέας στην Περιφερειακή Επιτροπή με 
άποψη, το άλλο Σαββατοκύριακο.

Είναι τόσο μεγάλο θέμα να ενταχθεί στον προγραμματισμό μας; 
Γιατί το λέμε 2 χρόνια τώρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούν την πορεία προς τις τοπικές εκλογές, τα είπε ο Θανάσης 
προηγούμενα. Ισχυρά ψηφοδέλτια. Κινούνται πολύ προσωπικά αυτές οι 
εκλογές.

Εάν δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια ισχυρά, που από τώρα θα 
δομηθούν, ούτως ώστε να καλύψουν τους κοινωνικούς και τους κλαδικούς 
και· τους γεωγραφικούς χώρους, κυρίως εκεί που είναι συνθέσεις 
Κοινοτήτων σε νέους Δήμους κ.λ.π., δεν πρόκειται να έχουμε καλό 
αποτέλεσμα.

Η πολιτική του ισχυρού ψηφοδελτίου είναι εξίσου σημαντική από 
την επιλογή του υποψήφιου Δημάρχου. Και όχι μόνο αυτό και η καμπάνια 
για τη μεταρρύθμιση. Γιατί έχουμε γνώση κι οι άλλοι δεν έχουν και δεν το 
λέει κανείς.

Θα παιχτούν όλα, στο τι αντιθέσεις έχουν στο ΠΑΣΟΚ ανάμεσά 
τους, για να δει τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και με βάση το γενικό 
πολιτικό κλίμα, θα εισπράξουμε το αρνητικό αποτέλεσμα σε διάφορες 
περιοχές. Γιατί; Δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς; Δεν έχουμε τα στελέχη; 
Είναι μια υπόθεση που αφορά τη Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακών και 
Δημοτικών Εκλογών.
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Θα συνεδριάσει να σχεδιάσει μια καμπάνια, μια πολιτική, να 
δεσμεύσει με προτάσεις με απόψεις τους Δημάρχους, να συγκροτήσει με 
κριτήρια και με κίνητρα τα ψηφοδέλτια. Να προβάλλει μια πρόταση που 
εμείς θέλουμε για την πορεία του Κόμματος και τη μεταρρύθμιση του 
κράτους, να συνθέσουμε το γενικό με το τοπικό. Είναι στοιχείο της 
πολιτικής μας δράσης. Αυτό το θσέλιδο λέει καθαρά τι πρέπει να κάνετε σ' 
αυτά τα πράγματα.

Και για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να το κάνετε σαν Νομαρχιακές 
Επιτροπές εσείς, ούτε σαν διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές. Να 
βάλετε μπροστά τα Νομαρχιακά Συμβούλια. Εγώ πήγα σε διάφορα 
Νομαρχιακά Συμβούλια για την πολιτική αξιολόγηση κι είχε 300-350-400 
άτομα, θα μου πείτε τα μάζεψαν για να ψηφίσουν, Συντονιστικές 
Επιτροπές είναι όμως. Ηταν και μεγάλα Νομαρχιακά Συμβούλια.

Αυτό που είπε προηγούμενα ο σύντροφος για το θέμα του 
Ηρακλείου. Δεν φταίει το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Δεν φταίει η Δημοτική 
Συνέλευση. Πόσα άτομα; Γράψανε οι άνθρωποι 4.800 μέλη. Δεν 
μπορούσαν να μαζευτούν σε ένα γήπεδο 4.800 μέλη. Μαζεύτηκαν 1.250. 
Πάλι πολλά ήταν.

Μπορούσε να γίνει διαδικασία αν δεν αυτοδεσμευόντουσαν και 
δεν έβαζαν τρικλοποδιά στον εαυτό τους μέσα από την μανία να 
εγγράψουν, να πάνε, να φτιάξουν, να μαζέψουν και μετά να αρνηθούν τη 
διαδικασία που οι ίδιοι επιλέξανε.

Δεν μπορούσε τα 1.250 μέλη να είναι η βάση μιας συγκρότησης 
του ΠΑΣΟΚ, να είναι η βάση ενός δημοτικού ψηφοδελτίου, να είναι η βάση 
ενός προγράμματος δράσης επί της ουσίας μπροστά, εκφράζοντας το 
πραγματικά σύγχρονο ΠΑΣΟΚ; Δεν μπορεί να είναι αυτό; Δεν φτάνετε 
εσείς;

Υπάρχουν 400 μέλη, είναι ένας πυρήνας, μια μαγιά. Ξεκινήστε 
απ' αυτά. Μη διαγράψετε γραμμένα μέλη. Οχι, κανένα γραμμένο. Ολοι 
μέσα. Ανοιχτό το ΠΑΣΟΚ μονίμως. Αλλά μια πολιτική διαδικασία στο 
ΠΑΣΟΚ που θα τα συσπειρώσει, που θα πάει στην κοινωνία να βάλει 
θέματα, που θα κάνει μια πολιτική.

Αρα, Δημοτική Συνέλευση και Νομαρχιακό Συμβούλιο αυτή την 
εποχή, τη δύσκολη. Αυτό να λειτουργήσει συσπειρωτικά. Η πορεία αυτή 
που κάνουμε τώρα θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για το Κόμμα μας για 
τις εκλογές. Θα απαλύνει τις αντιπαραθέσεις. Θα απομονώσει 
διασπαστικά ψηφοδέλτια. Θα συσπειρώσει δυνάμεις. Και θα δώσει μάχη 
προς τα μπρος, για να πάμε στο στόχο ενός Πολιτικού Συνέδριο.

Αλλά αυτό απαιτεί πολιτική ευθύνη. Οταν αποκεντρώνεται η 
κομματική εξουσία, αποκεντρώνεται και η ευθύνη της άσκησης πολιτικής. 
Δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι σας καταπιέζει κανείς από πάνω και 
δεν σας αφήνει να κάνετε δουλειά.



Παλιά λέγατε μας απαγορεύετε να κάνουμε το ένα, το άλλο, το 
άλλο. Τώρα που άνοιξε το πεδίο και είναι ανοιχτό και μπορείτε να κάνετε 
ότι θέλετε, δεν θα πετάτε το μπαλάκι. Μιλάω σε στελέχη, δεν μιλάω στη 
βάση του Κινήματος. Δεν θα πετάτε το μπαλάκι της απόφασης και της 
ευθύνης στην κορυφή, γιατί εσείς δεν θέλετε να χαλάσετε την σούμα των 
συσχετισμών στις Νομαρχιακές σας Επιτροπές και στις Νομαρχιακές 
Οργανώσεις.

Θα πάρετε και την ευθύνη της πολιτικής απόφασης και του 
αποτελέσματος από την εφαρμογή αυτών, από την ανάληψη της ευθύνης 
της απόφασης. Και εκεί είναι μια διαδικασία που πρέπει να κατοχυρωθεί 
μέσα στις αποφάσεις του Κινήματος.

Είναι τόσο φοβερό όλοι να μην σκέφτονται μονάχα τα 
χαρακώματα και να μπορούν να μιλήσουν για θεσμοθετημένες και 
συντεταγμένες λειτουργίες, για ένα Κόμμα που πιστεύει αυτά που κάνει με 
τις διαφορές του, τις αντιθέσεις του, που δεν διαγράφονται ως δια μαγείας, 
τις φιλοδοξίες του και άρα την νέα του σύνθεση;

Και εκεί είναι εγώ που αντιδρώ σ’ αυτούς που θέλουν να 
στενέψουν τον ορίζοντα αυτής της σύνθεσης. Δεν είμαστε εμείς κατά της 
ανανέωσης. Δεν σημαίνει ότι έχει παραχθεί είναι και αυτό που θα μας 
τραβήξει διενεκώς προς το μέλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή 
κανείς δεν φέρει την αθωότητα του καθαρού απέναντι στον ένοχο, όπου 
και αν ανήκει αυτός, ας αποδεχθεί πολιτικά να συμβιώσει και να 
συμφωνήσει στην κατοχύρωση και την συντεταγμένη πορεία αυτή.

Εάν αυτό από εσάς δεν γίνει χαρακτηριστικό, εάν μέσα στην 
βδομάδα δεν υπάρχει εξειδίκευση αυτού του εξασέλιδου που είναι 
τυφλοσούρτης για να είστε έτοιμοι να πάτε σε ένα Νομαρχιακό Συμβούλιο 
που καλά θα κάνετε να μην χρειαστείτε καν παρουσία μέλους της Κ.Ε. για 
να κάνετε αυτή τη δουλειά.

Εάν δεν βάλετε μπροστά να οργανώσετε τρεις εκδηλώσεις, να 
φωνάξετε τον κ.Κατηφόρη να 'ρθει να σας πει για τον νέο πατριωτισμό, να 
φωνάξετε τον κ.Χριστοδουλάκη να σας πει για τις κοινωνικές δυνάμεις 
που θα οδηγήσουν στην νέα ευημερία, να φωνάξετε τον Θανάση τον 
Παπαγεωργίου να σας μιλήσει για το πως υλοποιείται η πολιτική για τους 
νέους αγρότες.

Ας κάνουμε επιτέλους κάτι. Οχι όλα στα χαρτιά. Ας πάρουμε και 
μία πρωτοβουλία. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης. Και εμείς 
απλά βάλαμε ένα πολιτικό πλαίσιο, με βάση το οποίο πιστεύουμε ότι 
ανεξάρτητα, δεν είναι ομπρέλα γενική και αόριστη, είναι συγκεκριμένη 
πολιτική ομπρέλα.

Δεν θέλουμε ανασφάλεια για τις εκλογές, δεν θέλουμε να 
υποτάξουμε την βασική μας στρατηγική σε ανάγκες ομάδων πολιτικών ή 
κοινωνικών, δεν θέλουμε να κάνουμε γενική συζήτηση για το Κόμμα, αλλά



θέλουμε να εντάξουμε την κομματική δουλειά στους πολιτικούς στόχους 
της συγκυρίας.

Και για να γίνει αυτό θέλουμε μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη 
αντίληψη στην λειτουργία μας. Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα φύγουμε από τα 
χαρακώματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ανοίξουμε κάποιους διαύλους 
επικοινωνίας. Δεν μπορεί κανείς να πάρει την καρέκλα του από εκεί να την 
πάει εκεί. Για όνομα του Θεού.

Πιο εύκολα αλλάζαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου από το να 
αποφασίσουμε αν τα γραμμένα μέλη της Οργάνωσης είναι κανονικά ή δεν 
είναι κανονικά σε μία Τοπική Οργάνωση. Οχι. Αυτό είναι το θέμα.

Και επειδή υπάρχει η δύναμη, επειδή υπάρχουν τα στελέχη, 
μόνο εμείς τα έχουμε, επειδή υπάρχει η πολιτική, μόνο εμείς την 
προτείνουμε, επειδή υπάρχει ο πλούτος των ιδεών που μόνο εμείς τον 
έχουμε και επειδή εμείς μπορούμε να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτη και 
αυτή την ιστορική ιστορία για την χώρα.

Να πάρουμε εμείς πρώτοι την ευθύνη μας, γιατί αυτό το νόημα 
έχει η δική μας τοποθέτηση, αλλά να πάρετε και εσείς το μερίδιο της δικής 
σας ευθύνης για να προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ νομίζω ότι αν αυτό 
είναι το αποτέλεσμα ή το συμπέρασμα αυτής της διαδικασίας, έχουμε 
πετύχει τον σκοπό για τον οποίο την κάναμε.


