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ΔΗΛΩΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ είναι αντιμέτωπο με προβλήματα καθοριστικά για το μέλλον του και το 
μέλλον του τόπου. Αφορούν την αναγέννησή του και την προοπτική του. Τα 
προβλήματα τίθενται σήμερα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο γιατί ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, που ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και καθόρισε τη φυσιογνωμία του θα 
αποχωρήσει.

Δυο δρόμοι ανοίγονται. Ο ένας του στρουθοκαμηλισμού, της άρνησης μιας εξέλιξης 
που καθορίζουν οι νόμοι της φύσης. Ο άλλος μιας δημιουργικής πρωτοβουλίας του 
Προέδρου και των οργάνων του ΠΑΣΟΚ ώστε οι διαδικασίες μετάλλαξης να 
προχωρήσουν με τρόπο αποδεκτό από τα στελέχη του και την ελληνική κοινωνία. Η 
παραπομπή του θέματος στο μελλοντικό τακτικό συνέδριο αποτελεί στην ουσία 
άρνηση αντιμετώπισής του.

Αν επιλέξουμε το δρόμο της αναμονής, η φθορά του Κινήματος, η ακυβερνησία και η 
αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον του τόπου και του ΠΑΣΟΚ θα επιτείνονται 
καθημερινά. Οι έρευνες της κοινής γνώμης δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ διολισθαίνει ήδη 
στον επικίνδυνο κατήφορο της απόρριψης. Το τέλος μπορεί να είναι η εκλογική ήττα. 
Μια εκλογική ήττα που θα οδηγήσει τον πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς και 
αριστερός σε ευρύτερο και χρόνιο μαρασμό. Θα σηματοδοτήσει τη μακροχρόνια 
κυριαρχία της συντηρητικής παράταξης. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι αρνητική για τον 
τόπο.

Πρέπει γι’ αυτό να καθορίσουμε άμεσα τις διαδικασίες για να μετατρέψουμε το 
ΠΑΣΟΚ σε ένα κόμμα ικανό να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της 
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, να ανασυνθέσει και να ανανεώσει τον 
κεντροαριστερό και αριστερό χώρο. Η πιο σημαντική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η 
ειλικρίνεια απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι η απόρριψη μιας στάσης η 
οποία συγκαλύπτει τα οφθαλμοφανή και έτσι ευτελίζει την πολιτική. Διαφορετικά δεν 
εξυπηρετείται η προοπτική και η ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Όπως δεν την εξυπηρετούν οι 
συνεχείς τακτικές κινήσεις είτε για να κερδιθεί χρόνος είτε να μεθοδευτούν 
καταστάσεις. Τέτοιες στάσεις φθείρουν ανεπανόρθωτα τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
που δήθεν επιδιώκουν να προστατεύσουν.

Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ βασίζεται στη δημιουργικότητά του, στην ικανότητά του να 
λύνει τα κοινωνικά προβλήματα, στην προοπτική του, η οποία προϋποθέτει την 
διευρυνόμενη απήχησή του. Η ενότητα δεν προκύπτει από τη στασιμότητα και τη 
φθορά. Το τέλμα είναι η βέβαιη συνταγή για τον πολλαπλασιασμό κεντρόφυγων 
δυνάμεων. Αν θέλουμε την ενότητα πρέπει να εργαστούμε να ξεπεράσουμε το τέλμα.



Αρνήθηκα να συμμετάσχω στο Εκτελεστικό Γραφείο. Από τη μέρα που παραιτήθηκα 
μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμμιά εξέλιξη, η οποία να δηλώνει ότι το όργανο αυτό θα 
παίξει τον καθοριστικό για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ ρόλο του όπως το επιβάλει το 
καταστατικό. Καμμιά εξέλιξη, η οποία να δικαιολογεί μια διαφορετική στάση μου. Η 
παρουσία μου θα παρείχε ένα άλλοθι σε εκείνους, που το υποβίβασαν να παίζει 
διακοσμητικό ρόλο μεν ως προς την ουσία της πολιτικής αλλά ιδιαίτερα 
αποφασιστικό δε σε προσωπικές και εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Η όλη 
διαδικασία της εκλογής του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και του 
Εκτελεστικού Γ ραφείου σήμερα, χωρίς ουσιαστική πολιτική συζήτηση και με συνεχή 
πίεση για χωρίς όρους προσχώρηση σε μια μη καθορισμένη πολιτική, προοιωνίζει 
δυστυχώς τη συνέχιση των μέχρι σήμερα πρακτικών.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και ως βουλευτής για 
τη διαμόρφωση και την επιτυχία της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει ενωμένοι να 
τολμήσουμε να δούμε τα προβλήματά μας. Την μετάλλαξή του ΠΑΣΟΚ από 
αρχηγικό, συγκεντρωτικό κόμμα σε κόμμα όπου η ηγεσία του επιλέγεται και οι 
αποφάσεις της καθορίζονται με δημοκρατικές διαδικασίες ευρύτερης αποδοχής. Να 
ξεπεράσουμε τα αυταρχικά πρότυπα, τις νοοτροπίες της πελατειακής κοινωνίας και 
τις πολιτικές αντιλήψεις περασμένων δεκαετιών. Πρέπει με διαδικασίες, στις οποίες 
όλοι θα συμβάλλουν, να διαμορφώσουμε τις απαντήσεις για τα προβλήματα του 
κόσμου που έρχεται, να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις της πολιτικής με την 
κοινωνία για να δώσουμε στην ελληνική κοινωνία προοπτική. Πρέπει να 
οργανώσουμε το ΠΑΣΟΚ ως αποτελεσματικό εργαλείο για να γίνει η Ελλάδα ισχυρή, 
δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη.


