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Κυριαρχεί σήμερα αβεβαιότητα για την συνοχή του ΠΑ.ΣΟ.Κ, τη

θέλησή του να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του τόπου, την ^α α < :α Γοτ.

ικανότητά του να διαχειριστεί μία κατάσταση κρίσεως, όπως

προέκυψε από το ασφαλιστικό. Η αβεβαιότητα αυτή έχει

επίπτωση και στη κυβέρνηση. Περιορίζει την αποτελεσματικότητά
βλ ' ^  . Γ0Α £)<*ο-της και την ισχύ της στην αντιμετώπιση προβλημάτων.' Ο τοπος υα̂ Γου

χρειάζεται ιδίως αυτή τη στιγμή μία ισχυρή και αποτελεσματική

κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση της οποίας να μη αμφισβητείται η

πολιτική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε τομές και ^

μεταρρυθμίσεις. Μία κυβέρνηση με την οποία συντάσσονται τα ου^ίιβ.ηυά ι
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στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ και στηρίζουν τις δράσεις της και όχι να τις Λ 

αμφισβητούν. Η σημερινή πολιτική κατάσταση είναι σε βάρος της
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χώρας. Χρειάζεται μια ξεκάθαρη λύση. Λύση, η οποία θα 

επιτρέψει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ, που πήρε τη λαϊκή εντολή στις τελευταίες 

εκλογές να ολοκληρώσει την τετραετία πραγματοποιώντας τους 

στόχους και το έργο που ανέλαβε. Την πιο ανεπτυγμένη Ελλάδα, ! 

την ισχυρή κοινωνία. Την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης 

με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής ΈνωσΓ 

περισσότερη ευημερία σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και 

ανάπτυξης. /  Α ο Κ ^ ,  , ,

Η σημερινή κατάσταση έχει διάφορα αίτια. Το χειρισμό του 
ασφαλιστικού από τη κυβέρνηση. Τις διαφορετικές προσεγγίσει* 

για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των στελεχών του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αλλά όχι μόνο. Η σημερινή κατάσταση είναι επίσης 

αποτέλεσμα μιας συνεχούς αμφισβήτησης της κυβερνητικής 

πορείας από όσους αντιτίθενται στον εκσυγχρονισμό της χώρας, 

την ορθολογική οργάνωση της πολιτείας, τον περιορισμό 
οικονομικών και συντεχνιακών εξουσιών. Η αμφισβήτηση αυτή
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εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές στη συνεχή ειδησεογραφία για 

μια δήθεν αρνητική πορεία της οικονομίας που εξανεμίζει ό,τι έχει 

επιτευχθεί. Στην υπερβολική δημοσιότητα για προσωπικές 

αντιθέσεις και διαμάχες, που δεν έχουν σχέση με την 

πραγματικότητα. Στη καλλιέργεια μιας εικόνας συνεχούς κρίσης 

της πολιτικής. Είναι μέσα πίεσης αυτά.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει μία διαφορετική εικόνα. Μία εικόνα με ατέλειες 

και δυσλειτουργίες αλλά με δημιουργική παρουσία. Και η 

κυβέρνηση έχει μία διαφορετική πραγματικότητα. Αυτή η 

κυβέρνηση ενέταξε την Ελλάδα στην ΟΝΕ, πέτυχε τον περασμένο 

χρόνο την συμμετοχή στη ζώνη του Ευρώ χωρίς κλυδωνισμούς, 

αντιμετώπισε μία πετρελαϊκή κρίση με επιτυχία, κατέθεσε 

προγράμματα για την αξιοποίηση των πρωτόγνωρων πόρων του 

Π ΚΠΣ που και εγκρίθηκαν, αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες 

θεαματικά, καταπολεμά την ανεργία, εξασφάλισε την εφαρμογή της 

συμφωνίας του Ελσίνκι με την εταιρική σχέση Τουρκίας ^  

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λύση στη σημερινή καθηλωτική αβεβαιότητα πρέπει να είναι 

ριζική. /Δεν γίνεται με ανασχηματισμούς που αποτελούν κινήσεις 

εντυπωσιασμού για λίγους, δεν βιώνουν ως προς τη βελτίωση της 

εικόνας της κυβέρνησης παρά μερικές μέρες και φέρνουν τα 

προβλήματα πιο οξυμένα μετά. Ριζική λύση είναι να αποφασίσει 

το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ εδώ και τώρα αν θέλει αυτή τη πολιτική, και 

ποιά πολιτική θέλει, αν θέλει αυτή την ηγεσία και ποια ηγεσία θέλει. 
Να γίνει το συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο 

Μάρτη του 2002, το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο 

του Οκτωβρίου. Να εκλεγούν τα όργανα ο Πρόεδρος, η Κεντρική
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Επιτροπή, το Εκτελεστικό Γραφείο. Στο συνέδριο όποιος θέλει 

διαφορετικό προσωπικό ρόλο μπορεί να τον επιδιώξει και όποιος 

έχει διαφορετική άποψη για την πορεία του κόμματος μπορεί να 

ζητήσει την επικύρωσή της. Αυτή είναι η δημοκρατική διαδικασία 

για να κριθούν αμφισβητήσεις και αντιπαρατιθέμενες απόψεις με 

τελεσίδικο τρόπο. Η ηγεσία που θα εκλεγεί θα έχει την 

νομιμοποίηση να εφαρμόσει την πολιτική που εκφράζει χωρίς 

περιορισμούς χάρη στη ψήφο των μελών. r Μ  t o w V'V
V c U A p c c  t , W  ^  ,

, , , V
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ταχύτερο, χρειάζεται η συμφωνία όλων μας. Όχι με επιφυλάξεις. \ ?

Όχι με ναι μεν και αλλά. Γιατί διαφορετικά θα προκύψουν και νέα ***
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προβλήματα σε βάρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θα τραυματίσουμε μια 

κορυφαία διαδικασία, πομ πρέπει νμ τη προφυλάξουμε.
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Έχω δηλώσει, πολλές φορές, ότι βρίσκομαι στη θέση του 

Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ γιατί αισθάνομαι 

ότι το κόμμα, τα στελέχη και εγώ έχουμε ένα χρέος απέναντι στον 

τόπο. Η θέση του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ και του Πρωθυπουργού 

δεν μ’ ενδιαφέρει για να απολαμβάνω ή να επιδεικνύω εξουσία.

Μ’ ενδιαφέρει για ένα συγκεκριμένο έργο. Γι’ αυτό και επιζητώ 

τώρα να υπάρξει μια καθαρή λύση. Για να συνεχίσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ

το έργο του. Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του τόπου. Για ,
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να προχωρήσει η κυβέρνηση αποφασιστικά./Μια παρατεινόμενη ™ ηι^'/·6π| 

κατάσταση αβεβαιότητας δεν συμβιβάζεται με τις πεποιθήσεις μου.
Οέν ο^μΐΙΐ(&[6τ.αι ηι τ^ν

Οποιοι την επιθυμούν ας την αναλαβουν. 4 ίί
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Κυριαρχεί σήμερα αβεβαιότητα για την-συινθχή-^συ-ΠΑ.ΣΟ Κγτγτ 

θέλησή του/¡τα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του τόπου, την 

ικανότητά του να διαχειριστεί μία κατάσταση κρίσεως, όπως 

προέκυψε από το ασφαλιστικό. Η αβεβαιότητα αυτή έχει 

επίπτωση και στη κυβέρνηση. Περιορίζει την αποτελεσματικότητά 

της και την ισχύ της στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο τόπος 

χρειάζεται ιδίως αυτή τη στιγμή μία ισχυρή και αποτελεσματική 

κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση της οποίας να μη αμφισβητείται η 

πολιτική νομιμοποίηση να προχωρήσει σε τομές και 

μεταρρυθμίσεις. Μία κυβέρνηση με την οποία συντάσσονται τα 

στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ και στηρίζουν τις δράσεις της και όχι να τις 

αμφισβητούν. Η σημερινή πολιτική κατάσταση είναι σε βάρος της 

χώρας. Χρειάζεται μια ξεκάθαρη λύση. Λύση, η οποία θα 

επιτρέψει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ, που πήρε τη λαϊκή εντολή στις τελευταίες 

εκλογές να ολοκληρώσει την τετραετία πραγματοποιώντας τους 

στόχους και το έργο που ανέλαβε. Την πιο ανεπτυγμένη Ελλάδα, 

την ισχυρή κοινωνία. Την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης 

με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

περισσότερη ευημερία σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και 

ανάπτυξης.

Η σημερινή κατάσταση έχει διάφορα αίτια. Το χειρισμό του 

ασφαλιστικού από τη κυβέρνηση. Τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των στελεχών του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αλλά όχι μόνο. Η σημερινή κατάσταση είναι επίσης 

αποτέλεσμα μιας συνεχούς αμφισβήτησης της κυβερνητικής 

πορείας από όσους αντιτίθενται στον εκσυγχρονισμό της χώρας, 

την ορθολογική οργάνωση της πολιτείας, τον περιορισμό 
οικονομικών και συντεχνιακών εξουσιών. Η αμφισβήτηση αυτή



εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές στη συνεχή ειδησεογραφία για 

μια δήθεν αρνητική πορεία της οικονομίας που εξανεμίζει ό,τι έχει 

επιτευχθεί. Στην υπερβολική δημοσιότητα για προσωπικές 

αντιθέσεις και διαμάχες, που δεν έχουν σχέση με την 

πραγματικότητα. Στη καλλιέργεια μιας εικόνας συνεχούς κρίσης 

της πολιτικής. Είναι μέσα πίεσης αυτά.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει μία διαφορετική εικόνα. Μία εικόνα με ατέλειες 

και δυσλειτουργίες αλλά με δημιουργική παρουσία. Και η 

κυβέρνηση έχει μία διαφορετική πραγματικότητα. Αυτή η 

κυβέρνηση ενέταξε την Ελλάδα στην ΟΝΕ, πέτυχε τον περασμένο 

χρόνο την συμμετοχή στη ζώνη του Ευρώ χωρίς κλυδωνισμούς, 

αντιμετώπισε μία πετρελαϊκή κρίση με επιτυχία, κατέθεσε 

προγράμματα για την αξιοποίηση των πρωτόγνωρων πόρων του 

Ρ ΚΠΣ που και εγκρίθηκαν, αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες 

θεαματικά, καταπολεμά την ανεργία, εξασφάλισε την εφαρμογή της 

συμφωνίας του Ελσίνκι με την εταιρική σχέση Τουρκίας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λύση στη σημερινή καθηλωτική αβεβαιότητα πρέπει να είναι
ΟίθΟΟ(Ρ(Χο{ ΟΧ ( ω ο ί  4ί

ρ*φκη. Δεν γίνεται με ανασχηματισμούς που αποτελούν κινήσεις 

εντυπωσιασμού για λίγους, δεν βιώνουν ως προς τη βελτίωση της 

εικόνας της κυβέρνησης παρά μερικές μέρες και φέρνουν τα 

προβλήματα πιο οξυμένα μετά. Ριζική λύση είναι να αποφασίσει 

το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ εδώ και τώρα αν θέλει αυτή τη πολιτική, και 

ποιά πολιτική θέλει, αν θέλει αυτή την ηγεσία και ποιά ηγεσία θέλει. 

Να γίνει το συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο 

Μάρτη του 2002, το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο 

του Οκτωβρίου. Να εκλεγούν τα όργανα ο Πρόεδρος, η Κεντρική


