
λ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Ί
•Η ανάλυση 

των αποτελεσμάτων 
των Ευρωεκλογών

•Η πορεία προς 
τις εκλογές του 2000

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9, 10 Ιουλίου 1999

ΠΑΣΟΚ



9, 10 Ιουλίου 1999

ΠΑΣΟΚ



ΓΟ

• Ομιλία-Εισήγηση του Πρωθυπουργού 
και Προέδρου του Κινήματος

Κώστα ΣημίτηΠ Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  · Εισήγηση του Γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής 

Κώστα Σκανδαλίδη

• Δευτερολογία του Πρωθυπουργού 
και Προέδρου του Κινήματος

Κώστα Σημίτη

• Δευτερολογία του Γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής

Κώστα Σκανδαλίδη

• Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής
- για την εκτίμηση του αποτελέσματος 

των Ευρωεκλογών
- το σχέδιο δράσης και κοινωνικής 

παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ
- την ανασύνταξη των δυνάμεών μας

• Βασική εγκύκλιος για την ανασύσταση
των οργανώσεων βάσης και την ανασύνταξη 
των δυνάμεών μας

Η Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Ε Υ Ρ Ω Ε Κ Λ Ο Γ
-----------  3η  ΣΎ Ν Ο Δ Ο Σ Τ * Τ  Α Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Ε Π ΙΤΡ

ώ γ Ί β
ό π ί Α —  -  ---------  3



Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  ΕΥΙ νΟ Γ Ω Ν

Κ .Σ Κ Α Ν Δ Α Δ ΙΔ Η Σ  Συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους του Προέδρου και 
του Εκτελεστικού Γραφείου σας καλωσορίζω στην 3η 
Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, που γίνεται σε μια πραγ
ματικά πολύ σημαντική φάση για την πορεία του Κινήματος 
μας, παρότι είναι καλοκαίρι και αρχίζουν τα μπάνια του 
λαού.

Και γνωρίζετε το δέμα της ημερήσιας διάταξης της συνό
δου. Είναι η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ο 
πολιτικός μας σχεδιασμός μέχρι το τέλος του χρόνου και 
βέβαια η υλοποίηση της απόφασης του Συνεδρίου για την 
ολοκλήρωση των δυνάμεων του Κινήματος.

Θα γίνει μια γενική εισήγηση από τον Πρόεδρο, στη συνέ
χεια εγώ δα παρουσιάσω την εισήγηση Προέδρου και Ε.Γ. 
για το δέμα στο σύνολό του. Θα σας μοιραστεί η εισήγηση 
για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και η δική 
μου εισήγηση δα μοιραστεί την ώρα που δα γίνεται και η 
δική μου ομιλία περίπου ή αμέσως μετά.

Στην συνέχεια δα υπάρξει κατάλογος ομιλητών. Η διαδικα
σία των ομιλητών δα γίνει όλη μέρα σήμερα μέχρι αργά το 
βράδυ και όλη μέρα αύριο το πρωί μέχρι το μεσημέρι στις 
2 η ώρα και στις 2 η ώρα δα αρχίσουν οι δευτερολογίες 
και δα παρδεί η απόφαση της Κ.Ε.

Θα παρακαλούσα για την εκλογή προεδρείου προτάσεις. 
Σμυρλής, Καρχιμάκης, Δήμου.Διεξάγεται ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός για εκλογή προεδρείουΕκλέγονται οι κ.κ. Χρηστός Σμυρλής, Μιχάλης Καχριμάκης και Σταυρούλα Δήμου

Κ . Σ Κ Α Ν Δ Α Δ ΙΔ Η Σ  Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ο Πρόεδρος έχει τον λόγο για την δική
του ομιλία.
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Συντρόφ ισσες, σ ύντροφ ο ι,

Η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής πραγματοποιείται σε 
μία ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία. Οι συζητήσεις μας, τα 
συμπεράσματά μας, οι αποφάσεις μας θα είναι αποφασι
στικά για την πλήρη ολοκλήρωση του κυβερνητικού μας 
έργου και την νικηφόρα πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εθνικές 
εκλογές του 2000.

Ποια είναι τα στοιχεία αυτής της συγκυρίας που πρέπει να 
λάβουμε σήμερα σοβαρά υπόψη μας στη συζήτηση και τις 
αποφάσεις μας;

Κ .Σ Η Μ Ι Τ Η Σ  Πρώτον. Παρά την ειρήνευση στην Γιουγκοσλαβία, η διε
θνής κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα ρευ
στή. Είναι φανερό, ότι για μη προσδιορίσιμο χρονικό διά
στημα θα υπάρχουν απρόβλεπτες εντάσεις και αστάθεια 
στην περιοχή, με περιφερειακές ιδίως τριβές και συγκρού
σεις.

Εμείς, το  ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυβέρνησ ή  μας σε όλη  τη ν  
δ ιά ρ κε ια  της κρ ίσης δ ια φ υ λά ξα μ ε αποτελεσμα
τ ικ ά  τα  σ υμφ έροντα , τη ν  αξιοπρέπεια της  χώρας 
κα ι τη ν  περηφάνια  του λαού  μας.

Επιμείναμε σταθερά στην γραμμή του διαλόγου, τη γραμμή 
της ειρήνης, με αλλεπάλληλες συνεχείς πρωτοβουλίες 
προς όλες τις κατευθύνσεις.

Όπως εξηγήσαμε ανοιχτά στον Ελληνικό λαό στην διάρκεια 
της κρίσης, με τις επιλογές μας επιτύχομε να είναι η 
Ελλάδα μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος 
των Βαλκανίων.

Ότι η Ελλάδα είναι μέρος της λύσης φάνηκε και από την 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Θεσσαλονίκη να παί
ξει σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση των Βαλκανίων.

Η Ελλάδα κα ι η Βόρεια Ελλάδα ε ιδ ικ ό τερ α  θα  
δρέψ ει τους καρπούς της μελετημένης κα ι αποδο
τ ικ ή ς  π ολ ιτ ικής  που εφαρμόσαμε.

Μόνον οι ηγεσίες της Αντιπολίτευσης ενοχλούνται. Τότε
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λοιδορούσαν και τώρα σιωπούν. Αισθάνονται φαίνεται ως 
αρνητική εξέλιξη το γεγονός, ότι η πολιτική μας ανέδειξε 
την Ελλάδα. Ανέδειξε την Ελλάδα και το ρόλο της στην 
περιοχή μας.

Ο δεύτερος παράγοντας της συγκυρίας είναι οι εξελίξεις 
στην Ευρώπη, όπως διαμορφώνονται και μετά τις ευρωε
κλογές.

Αξίζει πριν απ' όλα να προσέξουμε, ότι την ώρα που η 
Ευρώπη βρίσκεται στην τελική ευθεία μεγάλων αποφά
σεων, για παράδειγμα η εφαρμογή επιτέλους της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής, για να μην υπάρχουν φαινόμενα 
όπως αυτά του Κοσόβου, όπου η Ευρώπη παρακολου
θούσε ή η εφαρμογή των αποφάσεων για μια Κοινή Πολι
τική Αμυνας, ένα καθοριστικό βήμα για την πολιτική ενο
ποίηση της Ευρώπης. Την ώρα αυτή οι Ευρωπαϊκοί λαοί στις 
ευρωεκλογές έστειλαν ένα μήνυμα γενικής δυσαρέσκειας. 
Αισθάνονται μακριά από τα κέντρα αποφάσεων και τις 
πολιτικές που εφαρμόζονται. Εμείς, το  ΠΑΣΟΚ έχουμε 
υποστηρίξει θέσεις που ανταπ οκρ ίνοντα ι ή εκφ ρ ά 
ζουν  στις ανησυχίες των ευρω π αϊκόν λαώ ν κα ι 
δ ίνουν κατευθύνσ εις  γ ια  απαντήσεις.

Εμείς έχουμε πει ότι η Ευρώπη ή θα είναι κοινωνική ή δεν 
θα προχωρήσει στον δρόμο της ενοποίησης.

Η Ευρώπη ή θα είναι η Ευρώπη των λαών, ή θα παραμείνει 
μια ατελής προσπάθεια οικονομικής σύγκλισης των κρα- 
τών-μελών.

Σ ύντροφ ο ι, συντρόφ ισσες,

Το εκλογικό αποτέλεσμα με την πλειοψηφία των συντηρητι
κών δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο -να μην το ξεχνάμε 
αυτό- μπορεί να σηματοδοτήσει -ελπίζουμε όχι- μια στροφή 
στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Να σηματοδοτήσει την τάση 
ανάσχεσης των διαδικασιών πολιτικής ενοποίησης, να ενι- 
σχύσει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, να 
ενθαρρύνει τη λειτουργία διευθυντηρίων και ομάδων δια
φορετικών ταχυτήτων. Γιατί αυτό είναι μία επιδίωξη την

οποία έχουν ορισμένες μεγάλες χώρες, άσχετα από το 
χαρακτήρα των κυβερνήσεών τους, να υπάρχουν ομάδες 
διαφορετικών ταχυτήτων. Εμείς, η Ελλάδα, έχουμε με 
σ αφ ήνεια  υποστηρίξει τη ν  άποψη ά τι η π ο λ ιτ ική  
ενοποίηση πρέπει να  προχωρήσει, ό τ ι άλες ο ι 
χώρες πρέπει να ε ίνα ι ισότιμες σ ' αυτή  τη δ ια δ ικ α 
σία, ό τι η ευρωπαϊκή κο ινή  πορεία απαιτεί τόσο τη  
σ ύγκλ ισ η  όσο τη ν  εμβάθυνσ η  της κο ινω ν ική ς  
Ευρώπης. Αυτή θα είναι και μελλοντικά η γραμμή μας. 
Μια γραμμή που θα συναντήσει αυξημένες αντιστάσεις 
μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε ευρωπαϊκό επί
πεδο.

Σύντροφ ο ι, συντρόφ ισσες,

Ο τρίτος κρίσιμος παράγοντας της συγκυρίας είναι η πολι
τική και οργανωτική ανασυγκρότηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την 
νικηφόρα πορεία μας στις εθνικές εκλογές του 2000.

Έχουμε μπροστά μας δεκατέσσερις μήνες προγραμματικού 
έργου. Κάθε μήνας, κάθε ημέρα από σήμερα ως 
το ν  Σεπτέμβριο του 20 00  πρέπει να  ε ίνα ι μήνας  
κα ι ημέρα γόν ιμ ης  κο μ μ α τ ική ς  κα ι κ υ β ερ νη τ ικ ή ς  
δράσης.

Κανείς μας δεν αγνοεί φυσικά, ότι μεσολαβεί η εκλογή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας τον Φλεβάρη και τον Μάρτη 
του 2000.

Επαναλαμβάνω την θέση μας. Εμείς λέμε, ότι κατά το 
γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είναι θεσμός που εκφράζει την ενότητα των 
πολιτικών δυνάμεων. Δεν πρέπει επομένως να εμπλέκεται 
σε αντιπαραθέσεις και κατά μείζονα λόγο δεν επιτρέπεται 
να εμπλέκεται σε μικροκομματικούς υπολογισμούς. Και 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι κανένα κόμμα δεν θα επιχειρή
σει ανάλογα μικροκομματικά παιγνίδια με αφορμή την προ
εδρική εκλογή τον Φλεβάρη του 2000.

Συντρόφ ισσες, σύντροφ ο ι,

Για να καθορίσουμε την πορεία μας στην τελική ευθεία των
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14 μηνών ως τον Σεπτέμβριο του 2000 έχουμε δύο δεδο
μένα που πρέπει να συναποτιμήσουμε:

Πρώτον: τις μεγάλες επιλογές που χαράξαμε από το 
1994 ως σήμερα. Τις επιλογές που επικυρώθηκαν από τα 
Συνέδριά μας το 1996 και το 1999. Τις επιλογές που ακο
λουθούμε κάνοντας πράξη τη λαϊκή εντολή του Σεπτεμ
βρίου του 1996. γπήρξε σαφής λαϊκή εντολή και αυτή την 
εντολή οφείλουμε να εκτελέσουμε.

Δ εύτερον: πρέπει, στην βάση αυτών των επιλογών, να 
εξετάσουμε τα συμπεράσματα από τις πρόσφατες ευρωε
κλογές.

Συντρόφ ισσες κα ι σ ύντροφ ο ι,

Πέρα από τα στοιχεία και τους αριθμούς, πέρα από τις 
στατιστικές και τα ποσοστά, η πολιτική -αλλά και η εθνική- 
ζωή μιας χώρας και ενός λαού έχει μία αθέατη, αλλά υπαρ
κτή, πλευρά. Είναι η πλευρά που δεν χωράει ούτε στους 
λόγους μας, ούτε στις πλατφόρμες των αποφάσεων μας και 
προπαντός όχι βέβαια στις στατιστικές.

Είναι η πλευρά που γ ια  ένα  κόμμα  σαν το  δ ικό  
μας 8α το  έλεγα  απλά: ε ίνα ι η ψ υχή μας, ε ίνα ι η 
δύναμή  μας. Είναι ο ι σ υντρ οφ ικο ί μας δεσμοί, 
ε ίνα ι ο ι δεσμοί μας με την  κο ινω νία .

Είναι η δύναμή  μας να  ανανεω νόμαστε δ ιαρκώ ς. 
Να α ντλούμε από τη ν  κο ινω νία  κ α ι να  δ ίνουμε  
ελπίδα κα ι προοπτική στην χώρα.

Έτσι ξεκινήσαμε το 1974 με βάση αυτή την δύναμη της 
σύνδεσης στην κοινωνία. Έτσι νικήσαμε το 1993. Έτσι 
νικήσαμε το 1996. Έτσι θα νικήσουμε το 2000.

Όσοι νομίζουν ότι τελειώνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., γελιόνται. Θα το 
βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Έτσι θα το βρουν και 
τώρα.

Γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μαθαίνει από τα λάθη του, διδάσκεται 
από τις δυσκολίες. Το έχουμε δει στην ιστορία μας. Γιατί το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. εμπνέεται από τις προσκλήσεις. Γιατί το

ΠΑ.ΣΟ.Κ., εμείς, βλέπει σταθερά στο μέλλον. Οχι για το 
κομματικό του συμφέρον. Αλλά γιατί μάθαμε από την 
πρώτη μας ημέρα, το ΠΠΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ. Και γι' αυτό πρέ
πει να βλέπουμε προς το μέλλον.

Πρώτα η ελληνική κοινωνία, γιατί αυτήν καλούμαστε να 
εξυπηρετήσουμε. Πρώτα το συμφέροντα του ελληνικού 
λαού, γιατί είμαστε ένα με τον λαό και τα συμφέροντα 
αυτά οφείλουν να καθορίζουν την πολιτική μας. Από τον 
ελληνικό λαό αντλούμε την δύναμή μας.

Εμείς το ΠΑ.ΣΟ.Κ., μπορεί να κάναμε λάθη. Να υπάρχουν 
κενά και παραλείψεις στο κυβερνητικό μας έργο.

Αλλά εμείς συζητούμε όλα αυτά ελεύθερα, όπως σε 
κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Θα βελτιωθούμε. Θα 
γίνουμε αποτελεσματικότεροι. Γιατί έχουμε θέσεις και προ
τάσεις για τα προβλήματα του λαού. Έχουμε συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Και έχουμε σχέσεις αλήθειας με τον λαό. Σχέ
σεις αλήθειας και εμπιστοσύνης.

Εμείς, όλοι μαζί, το μεγάλο, ενιαίο, το δυνατό ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
είμαστε δύναμη ανανέωσης της ελληνικής κοινωνίας. Το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξέρει και μπορεί να ανανεώνει τον εαυτό του και 
τις πολιτικές του. Είμαστε κα ι 8α είμαστε ένα  δ η μ ι
ο υ ρ γ ικό  π ολ ιτ ικό  κόμμα , ένα κόμμα  προτάσεων 
κα ι αλλαγώ ν, ένα κόμμα μεταρρυθμίσεω ν.

Αντίθετα, η αντιπολίτευση δεν έχει θέσεις. Δεν έχει πρό
γραμμα. Μόνο άρνηση. Μόνο καταγγελία. Μόνο διγλωσ
σία. Μόνον υποσχέσεις. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Το 
γεγονός αυτό καθιστά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δύναμη ευθύνης. 
Έχουμε χρέος απέναντι στον τόπο να προχωρήσουμε στους 
μεγάλους μας στόχους. Δίνοντας τη μάχη που κάνει την 
Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη, πιο δίκαιη.

Σύντροφ ο ι κα ι συντρόφ ισσες,

Οι Ευρωεκλογές ήταν ένα χρήσιμο μάθημα για ορισμένες 
όψεις της πολιτικής μας. Δεν πετύχαμε αυτό που επιδιώ
καμε. Να είμαστε πρώτο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία πέτυχε 
την καταγραφή της ως πρώτο κόμμα. Αλλά απέτυχε στους
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ευρύτερους στόχους που είχε θέσει. Ούτε αμφισβητήθηκε 
η νομιμοποίηση της κυβέρνησης. Θυμόσαστε το σύνθημα 
θα προκύψει ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Ούτε προδικά- 
σθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Ο  
δρόμος της ν ίκη ς  ε ίνα ι ανο ιχ τός  μπροστά μας, 
αρκεί να  εκτιμήσ ουμε σωστά τ ι πρέπει να  
κάνουμε. Να δουλέψ ουμε α κόμη  πιο γρήγορα , 
ακόμη  πιο απ οτελεσματικά  κα ι στις κα τευθύνσ εις  
που θα συζητήσουμε κα ι σ τις οποίες θα α ν α 
φερθώ.

Σήμερα είναι μία Σύνοδος συμπερασμάτων. Μία Σύνοδος 
οδηγός για δράση.

Από τα αναγκαία συμπεράσματα, θέλω να τονίσω το για 
μένα πιο βασικό:

Αυτές οι Ευρωεκλογές κινήθηκαν στο πιο θολό τοπίο της 
μεταπολίτευσης.

Η Νέα Δημοκρατία έκανε επίσημη πολιτική της την διγλωσ
σία. Απέφυγε να παρουσιάσει έστω και ένα θετικό σύν
θημα. Και εξαπέλυσε μια καμπάνια αποκλειστικά αρνητική 
και «γκρίζα», έχοντας δύο στόχους:

Πρώτον: να ενισχύσει την ροπή στο άκυρο, το λευκό, την 
γενική ψήφο απαξίωσης της πολιτικής, υπολογίζοντας ότι 
αυτό το κλίμα Βλάπτει περισσότερο το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Δ εύτερον: να υπάρξει ένα μέτωπο της άρνησης. Να χτυ
πούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
κηρύσσοντας πλήρη εκεχειρία ανάμεσά τους.

Εν μέρει αυτή η αρνητική τακτική επέτυχε τους στόχους της. 
Και αρνητικό μέτωπο και οδηγήθηκαν οι ψηφοφόροι προς 
την ψήφο διαμαρτυρίας και εκεχειρία ανάμεσα στα άλλα 
κόμματα.

Αλλά επειδή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν θα χαρίσει ποτέ στην Δεξιά 
τους πολίτες που ακολουθούν τα αριστερά κόμματα σας 
προσκαλώ να τους εξηγήσουμε σ' αυτούς τους πολίτες ότι 
η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται απέναντι' τους. Σε όλους
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αυτούς που ψήφισαν τα κόμματα της Αριστερός, πρέπει να 
γίνει σαφές και φανερό με την δουλειά μας, ότι η συντηρη
τική παράταξη, η Δεξιά, είναι απέναντι τους, δεν εμφανίζε
ται ή δεν είναι σύμμαχος όπως θέλησε να το παίξει στις 
εκλογές. Είναι παράταξη που α ρ νε ίτα ι τη ν  κο ινω 
ν ικ ή  α λλα γή  κα ι σ τηρ ίζε ι τ ις  κο ινω ν ικές  δ ια κ ρ ί
σεις. Ο διάλογος με όλους τους πολίτες που πιστεύουν ότι 
οφείλουμε να διαμορφώσουμε μαζί μια διαφορετική κοινω
νία είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας να τους 
πλησιάσουμε, να αναπτύξουμε τις θέσεις, να βρούμε κοι
νές γραμμές. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα μέτωπο δημιουρ
γίας όχι ένα μέτωπο άρνησης.

Σύντροφ ο ι κα ι συντρόφ ισσες,

Σ' αυτές τις εκλογές, κρατήσαμε τον κορμό της παράταξής 
μας απέναντι στην πιο δύσκολη συγκυρία. Αλλά είχαμε μια 
ισχυρή προειδοποίηση. Η μείωση της εκ λ ο γ ικ ή ς  δύνα 
μης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπήρξε περίπου η ίδ ια  σ τις δ ιά 
φορες κο ινω ν ικές  κα τηγορ ίες  κ α ι γεω γραφ ικές  
περιοχές. Ψηφοφόροι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στράφηκαν σε όλους 
τους άλλους κομματικούς χώρους αλλά και στο χώρο της 
χωρίς κομματική επιλογή διαμαρτυρίας με άκυρο και 
λευκό. Αυτό σημαίνει ότι οι λόγοι της μείωσης της απήχη
σής μας είναι ευρύτερα πολιτικοί και δεν εντοπίζονται στο 
ένα ή στο άλλο πρόβλημα, που πραγματικά υπήρξε σε ορι
σμένη κοινωνική κατηγορία.

Υπάρχουν ίσως μερικοί σύντροφοι που λόγω αυτού του 
αποτελέσματος αναρωτώνται για την ορθότητα της πολιτι
κής που ακολουθούμε. Γι' αυτό και ανακεφαλαιώνω τις 
πολιτικές μας σταθερές.

Από το  1994, το  ΠΑ.ΣΟ.Κ. εδραίωσε μ ια  εθ ν ικ ή  
σ τρ α τη γ ική  που αποτελεί την  μόνη  εγγύηση των 
εθν ικώ ν κα ι κο ινω νικώ ν συμφερόντω ν του  ελ λ η ν ι
κού λαού.

Θεωρούσαμε και θεωρούμε, ότι στη σημερινή παγκόσμια 
συγκυρία τα ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδας απαιτούν να



είναι η χώρα μας οργανικό και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης.

Η Ελλάδα πρέπει να  γ ίν ε ι ισ ότιμο  μέλος της Ένω
σης με το  «σπαθί της». Ό χ ι με π ο λ ιτ ική  δ ιαπ ραγ
μάτευση όπως εντελώς αβάσ ιμα  λέε ι κα ι σήμερα η 
αντιπ ολ ίτευσ η . Πολιτική διαπραγμάτευση σημαίνει ότι 
μπαίνεις στην Ένωση «κουτσαίνοντας» οικονομικά. Είσαι 
επομένως τρωτός σε πιέσεις κάδε είδους στα εθνικά σου 
θέματα. Αρα, δεν χωράει μία τέτοια διαπραγμάτευση. Πρέ
πει η εξέλιξη να είναι τέτοια, που μας δίνει το δικαίωμα να 
απαιτήσουμε να ακολουθήσουμε και εμείς τις ίδιες διαδι
κασίες που ακολούθησαν και ακολουθούν οι άλλες χώρες.

Αυτή η επιλογή της ισότιμης ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν είναι λογιστική πράξη. Επειδή πολλοί -υπάρχει 
αναφορά στα κριτήρια του Μάαστριχτ, της ένταξης κλπ- τα 
θεωρούν όλα αυτά λογιστικά. Δεν είνα ι λο γ ισ τ ικά . Δεν  
ε ίνα ι λ ο γ ισ τ ικ ή  πράξη.Είναι απ οφ ασ ισ τικά  βήμα  
στην πορεία γ ια  μ ια  ισχυρή ο ικο νο μ ία  κα ι μ ια  
'σχυΡΠ χώρα.

Και έχουμε πει επανειλημμένα, παρόλο που μερικοί κωφεύ
ουν και δεν θέλουν να το ακούν, ότι η ΟΝΕ και η Ευρώπη 
δεν είναι πανάκεια. Είναι μέσον για να επιτύχουμε τους στό
χους μας.

Εμείς δεν επ ιδ ιώ κουμε σ ύγκλ ισ η  αρ ιθμώ ν. Επιδιώ
κουμε τη ν  π ραγματική  σ ύγκλ ισ η . Την ουσ ιασ τική  
σ ύγκλ ισ η . Θ έλουμε η Ελλάδα να μην ε ίνα ι φτωχή  
π εριφέρεια  της Ευρώπης. Και ο ελληνικός λαός δεν 
θέλει η Ελλάδα να είναι φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης. 
Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να είναι ένα ισχυρό και ισότιμο 
μέλος, με ανάπτυξη και ευημερία και αυτό ζητά από εμάς ο 
ελληνικός λαός.

Ο στόχος της ισχυρής Ελλάδας σημα ίνει μ ια  
δέσμη π ολιτικώ ν που βλέπει κάποια ενδ ιάμεσα  
βήματα , α λλά  στοχεύει πολύ πιο πέρα -κα ι θέλω  
να το  τονίσω αυτό- από το  2001 . Είναι ένας στόχος

Η

που θέλει την μακροπρόθεσμη θετική πορεία της χώρας, 
στην αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, σε μία κοινωνία κοι
νωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Θ έλουμε μία Ελλάδα σύγχρονη. Θ έλουμε μία  
Ελλάδα ασ φ αλή , με κο ινω ν ική  συνοχή κ α ι α λ λ η 
λεγγύη , με ανάπτυξη κα ι ευημερ ία , με παιδεία κα ι 
πολιτισμό.

Για να επιτύχουμε όλα αυτά, γιατί δεν γίνονται αφ' εαυτού, 
δεν ισχύει η θεωρία του αυτόματου πιλότου, ούτε ισχύει η 
άποψη ότι επειδή πολλοί Βλέποντας την θέλησή μας, Βλέ
ποντας την επιμονή μας, βλέποντας την μάχη που δίνουμε, 
έχουν ήδη εξοφλήσει ότι θα εκπληρωθούν τα κριτήρια και 
θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης. Δεν υπάρχει τίποτα 
αυτονόητο σ' αυτή την πορεία. Και δεν υπάρχει τίποτα 
Βέβαιο σ' αυτή την πορεία. Το ένα γεγονός ή το άλλο μπο
ρεί να ανατρέψει σημαντικά δεδομένα.

Ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, δεν έπαιξε ρόλο; Η 
αύξηση των τιμών του πετρελαίου που Βλέπουμε αυτές τις 
μέρες, δεν παίζει ρόλο; Είναι μία διαρκής μάχη και αυτό 
πρέπει να το ξέρουμε και να έχουμε συνείδηση ότι παλεύ
ουμε. Δ£ν μας φ έρνει ένας ούρ ιος άνεμος εκεί που 
θα θ έλα με. Εμείς οδηγούμε το  κ α ρ ά β ι. Εμείς οδη 
γούμε τη ν  πορεία. Και αυτό  έχει χρέος, έχει 
ευθύνη , θ έλει θάρρος, θ έλει σύνεση, α λλά  προπα
ντός θ έλε ι πίστη σ τον στόχο. Και αυτή  τη ν  πίστη 
στον στόχο πρέπει να  την  έχουμε.

Και έχουμε κάνει πολλά. Δεν θέλω να απαριθμήσω γιατί τα 
έχουμε πει δεκάδες φορές το τί έχουμε πετύχει. Αλλά πρέ
πει να έχουμε συνείδηση διότι κάποιοι το ξεχνάνε, ότι τα 3 
τελευταία χρόνια χάρη στη δίκιά μας πολιτική είχαμε τους 
πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα από τη μεταπο
λίτευση και μετά. Ξέρει κανένας μήπως την συνταγή, να 
πατάει το κουμπί και να γίνονται αυτόματα αυτά; Και γιατί 
δεν πατήθηκε το κουμπί τόσα χρόνια πριν; Και γιατί δεν έγι
ναν αυτόματα αυτά; Δεν υπάρχει κουμπί. Δεν υπάρχει αυτο
ματισμός. Γιατί είναι οι θυσίες, οι κόποι του λαού και είναι



και ο αγώνας ο δικός μας μαζί με τον λαό. Και κανένας δεν 
πρέπει να έχει αμφιβολίες γι' αυτό.

Την ώρα που δ ίνουμε μάχες, πρέπει να  έχουμε 
συναίσθηση ό τι ε ίμαστε πρωτοπόροι με το ν  τρόπο  
που χαράξαμε την  π ολ ιτ ική  μας. Και είναι ένα θέμα η 
οικονομία, αλλά δεν είναι μόνο η οικονομία. Γιατί και εκεί 
ξαφνικά κάποιοι τραβάνε μία αυλαία πάνω σε όλα τα άλλα. 
Και υπάρχουν πολλά άλλα και σημαντικά.

Και θέλω να αναφέρω ένα δεύτερο βασικό στοιχείο της 
πολιτικής μας. Το δεύτερο  αυτό  β ασ ικό  σ το ιχείο  της  
π ολ ιτ ικής  μας, ε ίνα ι ό τι εμείς όλα αυτά  τα  χρόνια , 
μόνο ι σε όλη  την  Ευρώπη πετύχαμε να  αυξήσουμε  
τ ις  κο ινω ν ικές  δαπάνες σταθερά χρόνο με χρόνο. 
Αλλού τις μείωσαν για να επιτύχουν τους διάφορους οικο
νομικούς στόχους. Εμείς αυξήσαμε σταθερά τις κοινωνικές 
δαπάνες.

Μόνον εμείς, μόνον το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κυβέρνησή του 
αυτήν την περίοδο άσκησε ενεργή και εντατική κοινωνική 
πολιτική.

Αυξήσαμε τ ις  δαπάνες γ ια  την  κο ινω ν ική  προστα
σία. Π ροστατεύσαμε κα ι αυξήσαμε το  π ραγματικό  
ε ισόδημα των εργαζομένω ν. Δ ιασ φ αλ ίσ αμε τ ις  
σ υντάξε ις  κα ι τους σ υνταξ ιούχους. Α υξήσαμε με 
ρυθμούς πρωτοφανείς τα  κονδ ύλ ια  γ ια  υποδομές 
του  κράτους πρόνοιας, γ ια  τη νοσ οκομειακή  υπο
δομή, γ ια  σχολεία , γ ια  τη ν  ανανέωση του εξοπ λι
σμού, γ ια  το  ΕΚΑΒ, γ ια  ε ιδ ικ ά  π ρογράμματα γ ια  
τ ις  α κ ρ ιτ ικ ές  περιοχές. Μ ειώσαμε τ ις  τ ιμ ές  των 
φ αρμάκω ν με δ ική  μας παρέμβαση κ α ι κόντρα  
στα σ υντεχν ιακά  συμφέροντα .

Αυτές υπήρξαν δύο βασικές σταθερές της πολιτικής μας. 
Σταθερές που ανταποκρίνονται στην ιδεολογία μας, στις 
πολιτικές αρχές, στο πρόγραμμά μας για μια κοινωνία ανά
πτυξης, ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής 
συνοχής.

Σύντροφ ο ι κα ι συντρόφ ισσες,

Αυτές οι πολιτικές που ακολουθήσαμε ανέδειξαν αδυνα
μίες, ελλείψεις, αδράνειες, ξεπερασμένες νοοτροπίες και 
πρακτικές. Σε έναν  κόσμο, που τα  πράγματα α λ λ ά 
ζουν  γρήγορα  κα ι ρ ιζ ικ ά  ο ι ανεπ άρκειες γ ίνοντα ι 
πολλές φορές κρ α υ γα λέες  κα ι β έβ α ια  ενοχλούν. 
Δεν αρκεί να χτίζεις νέα νοσοκομεία, πρέπει να φροντίζεις 
να Βελτιώνεις συνεχώς την ποιότητα του ΕΣΥ. Δεν αρκεί να 
περιορίζεις τη φοροδιαφυγή αλλά να φροντίζεις την σχέση 
του πολίτη με τις διοικητικές υπηρεσίες, την σχέση του 
πολίτη με τις Εφορίες, την σχέση του πολίτη με τις Πολεο
δομίες, σχέσεις οι οποίες όπως ξέρουμε όλοι πάσχουν και 
πάσχουν ιδιαίτερα.

Δ εν αρκεί να  μειώ νεις τα  ελλείμματα  της δημόσιας  
επ ιχείρησης α λλά  πρέπει να  εξασ φ αλ ίζε ις  την  εξυ 
πηρέτηση του πολίτη κόντρα  σ τις  σ υντεχν ιακές  
νοοτροπ ίες. Και η Ολυμπιακή Αεροπορία είναι ένα χτυ
πητό παράδειγμα γι' αυτό. Ο πολίτης επειδή ακριβώς πετυ
χαίνουμε στους βασικούς τομείς, έχει αυξημένες προσδο
κίες από εμάς. Η ανταπόκρισή μας στις προσδοκίες αυτές 
δεν υπήρξε ικανοποιητική. Το έργο μας δεν δίνει την εικόνα 
μιας προσπάθειας που αφορά άμεσα τον πολίτη βελτιώνο
ντας σταθερά και καθημερινά τη ζωή του.

Γι' αυτό πρέπει χωρίς εσωστρέφεια και με πνεύμα αποφασι
στικότητας και μάχης να δώσουμε λύσεις σε καθημερινά 
προβλήματα που χρονίζουν, να βελτιώσουμε αισθητά την 
κατάσταση εκεί που αυτό είναι εφικτό, θέτοντας την ποιό
τητα της ζωής του πολίτη ως κρίσιμο στοιχείο σε κάθε μας 
επιλογή και δράση. Για τον πολίτη τα όσα αντιμετωπίζει 
καθημερινά είναι σημαντικά. Πρέπει να δώσουμε σημασία 
σ' αυτά. Είναι και για μας σημαντικά.

Την ίδια ώρα ας μην ξεχνάμε, γιατί και αυτό πρέπει να το 
λάβουμε υπόψη μας, να μην δημιουργείται ένα κλίμα σε μια 
κατεύθυνση η οποία δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας 
επιδιώξεις. Ας μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται 
λυσσαλέα εναντίον του δημόσιου τομέα: συκοφαντεί την
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δημόσια εκπαίδευση, την δημόσια υγεία, το ασφαλιστικό 
σύστημα, τις δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί άραγε; Γιατί ακρι
βώς θέλει να καταργήσει το κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η 
πολιτική της.

Εμείς λέμε καθαρά : Ο δημόσ ιος τομέας πρέπει κα ι 
μπορεί να  γ ίνε ι καλύτερος.

Αλλά ο εκσυγχρονισμός, η αλλαγή και η βελτίωση των 
δημοσίων φορέων γίνεται στο πλαίσιο του κοινωνικού κρά
τους. Γίνεται με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, γίνεται 
για να υπηρετήσει τον πολίτη και τις ανάγκες του. Εμείς 
οφείλουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες γγείας αλλά ταυ
τόχρονα να κατοχυρώσουμε την υγεία ως δημόσιο αγαθό. 
Γιατί πιστεύουμε ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι 
η υγεία χώρος ιδιωτικής κερδοσκοπίας , τον οποίο χωρίς 
έλεγχο 8α δρουν και τον οποίο 8α νέμονται οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όπως αποσκοπεί η Νέα Δημοκρατία.

Ενα σημείο το οποίο θέλω να τονίσω, είναι αυτή η στενή 
επαφή και προσέγγιση και ανταπόκριση σε όλα τα θέματα 
που αφορούν τους πολίτες. Στις ανεπάρκειές μας για να 
ξεπεραστούν. Στις δυσλειτουργίες για να ξεπεραστούν.

Σύντροφ ο ι, συντρόφ ισσες,

Θέλω να αναδείξω ένα δεύτερο σημείο που οφείλουμε να 
προσέξουμε. Η π ο λ ιτ ική  μας ε ίνα ι κα τα νο η τή  κα ι 
θ ετ ικ ά  απ οδεκτή  σε όσους συμμετέχουν στην  
π αραγω γική δ ια δ ικα σ ία . Αντίθετα δημιουργεί φόβους 
και αμφιβολίες σε πολλούς που δεν έχουν τη βεβαιότητα, 
ότι οι δυνάμεις τους θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπί
σουν τις νέες εξελίξεις. Η αλλαγή του οικονομικού και κοι
νωνικού περιβάλλοντος προκαλεί ανησυχία και αντιδρά
σεις σε όσους ζουν σε ένα γενικότερο κλίμα ανασφάλειας. 
Για να  υπ ερνικήσουμε τα  φ α ινό μ ενα  αυτά  χ ρ ε ιά 
ζετα ι ο π ολ ιτικός  μας λόγος να  υπ ερνικήσει την  
α να σ φ ά λε ια , να  τεκμηρ ιώ σ ει στους σ υ ντα ξ ιο ύ 
χους, τους αγρότες, στις νο ικοκυρ ές  γ ια τ ί ο ι δ ικές  
μας επ ιλογές τους εξα σ φ α λ ίζουν  απ οτελούν



εγγύηση γ ια  το μέλλον  τους, αποτελούν μ ια  ελπι- 
δοφόρα προοπτική.

Μίλησα πριν για το κοινωνικό κράτος. Θα τονίσω και πάλι 
ότι μόνο μια παράταξη όπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ με σχέδιο για την 
κοινωνική συνοχή, που διαθέτει όλο και πιο αυξημένους 
πόρους για το σκοπό αυτό, μπορεί να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα αυτών των κοινωνικών ομάδων τα οποία 
αισθάνονται ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Σίγουρα τα 
προΒλήματά τους δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η ανέλε
γκτη κυριαρχία των δυνάμεων της αγοράς, που πρεσβεύει 
και επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Και οι κατά καιρούς 
παροχές στη μία ή την άλλη ομάδα, όπως ήταν η πράξη της 
Δεξιάς, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Τα επιδεινώνουν 
όλα όπως το διαπιστώσαμε στην τριετία '90-'93 επί Νέας 
Δημοκρατίας.

Εκεί πρέπει να δώσουμε επίσης μεγάλη σημασία. Να μην 
υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μία κοινωνία η 
οποία αισθάνεται βεβαιότητα ή μία θετική προοπτική και 
σε ένα τμήμα της κοινωνίας η οποία έχει αβεβαιότητα και 
ανασφάλεια. Είναι χρέος μας να ξεπεράσουμε την  
α να σ φ ά λε ια  κα ι ιδίως απ έναντι σ ' αυτές τ ις  κ ο ι
νω νικές ομάδες πρέπει να  δείξουμε ότι εμείς, το  
ΠΑΣΟΚ, είμαστε η εγγύηση γ ια  τη ν  ασ φ ά λειά  
τους, γ ια  τη ν  Β εβα ιό τη τα  στο μ έλλον . Γιατί εμείς 
έχουμε μία άποψη για την κοινωνία, η οποία δίνει ιδιαίτερη 
σημασία στην δική τους παρουσία, στο δικό τους ρόλο και 
στη δική τους Βεβαιότητα στην κοινωνία.

Ας πάρω το παράδειγμα της αγροτικής μας πολιτικής. 
Υπήρξαν λάθη και ολιγωρίες με χαρακτηριστικότερη περί
πτωση εκείνη των αποζημιώσεων του ΕΑΓΑ. Καθυστέρησαν 
ανεπίτρεπτα.

Αλλά, ένα σύνολο θετικών πολιτικών, δεν αναδείχτηκε με 
επιθετικό τρόπο. Σε μια δυσμενή διεθνή συγκυρία με 
ραγδαία μείωση του αγροτικού εισοδήματος στην Ευρω
παϊκή Ένωση. Εδώ όμως στην Ελλάδα χάρη στην πολιτική 
που ακολουθήσαμε, οι επιπτώσεις δεν υπήρξαν οι ίδιες οι



οποίες υπήρξαν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η 
πορεία του αγροτικού τομέα στην χώρα μας ήταν καλύτερη 
από άλλες χώρες. Δεν το αναδείξαμε. Δεν κάναμε μάλλον 
κατανοητό ποιο είναι το πρόβλημα. Και τον τρόπο αντί
δρασή μας, όλων μας, απέναντι στο πρόβλημα. Οπως και 
τα κίνητρα για νέους αγρότες. Δ εν δημ ιούργησ αν μ ια  
νέα  α ίσθηση δ υ να μ ική ς  κ α ι δεν σ ηματοδότησαν  
αυτό  το  οποίο θ έλαμε ό τ ι εμείς νο ια ζόμα σ τε γ ια  
τη ν  ύπ αιθρο κα ι γ ι '  αυ τό  θέλουμε τους νέους  
στην ύπαιθρο να  έχουν δουλε ιά  να  δουλεύουν  
κα ι περισσότερες δυνατό τη τες.

Πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια στους αγρότες, γιατί το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το κατεξοχήν κόμμα της αγροτικής τάξης.

Υπάρχει το σχέδιο και η γνώση για τις πολιτικές αναδιάρ
θρωσης της υπαίθρου. Ξέρουν ότι στην διαπραγμάτευση 
για την «Agenda 2000» εξασφαλίσαμε 9,5 τρις δρχ. από 
το 2000 ως το 2006.

Η ύπαιθρος θα α λλά ξε ι γ ια  ά λλη  μ ια  φ ορά  προς 
το  καλύτερο . Ο ι αγρότες μας θα έχουν καλύτερες  
συνθήκες, θα  ζήσουν κα λύτερα .

Σ ύντροφ ο ι, συντρόφ ισσες,

Πολλοί σύντροφοι εκτιμούν και ισχυρίζονται ότι «έπιασαν» 
τόπο τα συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας ότι θα καταρ
γήσει τους φόρους.

Εδώ, στο σημείο αυτό, είναι η αποκορύφωση της διγλωσ
σίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι η αλήθεια για τους 
φόρους; Εμείς είπαμε καθαρά, ότι αυτά τα χρόνια της 
μεγάλης εθνικής προσπάθειας πρέπει να συμβάλλουν ανα
λογικά όλοι οι Έλληνες.

Και είπαμε ότι οι «έχοντες και κατέχοντες» πρέπει να συμ
βάλλουν αναλογικά περισσότερο. Το είπαμε και το 
κάναμε.

Ρωτώ λοιπόν την Νέα Δημοκρατία:
• Θα καταργήσει τους φόρους στις επιχειρήσεις που
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πράγματι τους αυξήσαμε;
• Θα καταργήσει τους φόρους στις τράπεζες 

που επιβάλαμε;
• Θα καταργήσει τον φόρο μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας;
• Τον φόρο στις χρηματιστηριακές συναλλαγές;

Αυτά πονάνε τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν πρέπει να απο
δεχόμαστε το κλίμα των εντυπώσεων τα οποία δημιουρ
γούν οι ισχυρισμοί της. Γιατί η δ ίκ ιά  μας π ο λ ιτ ική  
α ν α δ ε ικ ν ύ ε ι το  κο ινω ν ικό  μας πρόσωπο κα ι τη ν  
προσπάθεια φ ορο λο γ ική ς  δ ικα ιοσ ύνης.

Σύντροφ ο ι, συντρόφ ισσες,

Είχαμε μια συγκεκριμένη πορεία. Έχουμε συγκεκριμένους 
οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Αυτοί οι στόχοι 
πραγματοποιούνται με τους κόπους και τις θυσίες του 
ελληνικού λαού.

Τώρα που έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, έχουμε 
τους πρώτους υγιείς πόρους. Έχουμε το πρώτο καθαρό 
πλεόνασμα. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο στην 
Ελλάδα. Ο τι χάρη σητν π ο λ ιτ ική  μας δεν είμαστε  
μία χώρα εξαρτόμενη  από δανεισ μό  γ ια  να  επ ιζή- 
σουμε, γ ια τ ί ο δανεισμός μέσα σε ένα πλαίσιο  
π ολ ιτ ικής  ε ίνα ι πάντα α ναγκα ίος , α λλά  όχι δ α νε ι
σμός γ ια  να  επ ιζήσεις.

Έχουμε την δυνατότητα μιας άλλης πολιτικής χάρη στο πλε
όνασμα. Και εδώ βέβαια πρέπει να πω, αυτό δεν είναι ένα 
ποσό το οποίο ξαφνικά έρχεται με τεράστιες διαστάσεις. 
Είναι κάτι που κατακτάμε χρόνο με τον χρόνο με την πολι
τική μας. Και έχουμε τη δυνατότητα στην αρχή λίγο, αμέ
σως μετά περισσότερο, αργότερα πολύ περισσότερο, να 
ενισχύσουμε την κοινωνική μας πολιτική χάρη στο αποτέλε
σμα αυτής της προσπάθειας. Και να  εν ισχύσουμε την  
κο ινω ν ική  μας π ο λ ιτ ική . Οχι να  ανακουφ ίσ ουμε  
τους ισχυρούς, όπως επ ιζητεί η Δ εξ ιά .



Λέω λοιπόν, ό τ ι η π ο λ ιτ ική  μας δεν ε ίνα ι ούτε  
παροχές γ ια  να  ικανοπ ο ιήσουμε ψ ηφ οθυρ ικές  
α νά γκες , ούτε χα ΐ&εμα συντεχνιώ ν να  υπάρχει 
ηρεμία  κα ι να  μην κ ο υ ν ιέ τα ι φ ύ λλο  α λλά  η ο ικ ο 
νομ ία  να  πηγαίνει τον  λάθος δρόμο, ούτε ευ κ α ι
ρ ιακές ρυθμ ίσεις γ ια  ισχυρές ομάδες πίεσης.

Δεν είναι ευκαιριακή η πολιτική μας. Είναι κοινωνική πολι
τική, είναι πολιτική φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύ
νης. Στρεφόμαστε στους ανθρώπους του μόχθου. Αυτοί 
είναι το επίκεντρο της πολιτικής μας. Για το ν  Ελληνα  
που δουλεύει, γ ια  τον  Ελληνα που αγω νίζετα ι, γ ια  
τον  Ελληνα που πρέπει κα θημερ ινά  να  κερδίσει το  
ψωμί του . Αυτούς εκφράζουμε και γι' αυτούς δουλεύ
ουμε.

Αυτοί είναι η δύναμή μας. Είναι τα στρώματα που αποτε
λούν τον κορμό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι τα στρώματα που 
εκφράζουμε όχι μόνον ιστορικά, αλλά δυναμικά προς το 
μέλλον.

Τις αποφάσεις για την οικονομική πολιτική που θα ακολου
θήσουμε θα ανακοινώσω όπως κάθε χρόνο στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις, αν και ποιά ποσά θα διατε
θούν, για ποιες φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματι
κές Βελτιώσεις είναι πρόωρες. Στο τέλος Αυγούστου το  
ο ικ ο νο μ ικ ό  επ ιτελείο  της κυβέρνησ ης θα έχει τα  
στοιχεία  που χ ρε ιά ζοντα ι κα ι χ ρε ιά ζοντα ι στο ιχεία  
γ ια  να  είμαστε σαφείς, χρε ιά ζοντα ι στοιχεία  γ ια  να  
σχεδιάσουμε σωστά, χ ρ ε ιά ζο ν τα ι σ το ιχεία  όχι 
μονάχα γ ια  να  κρατήσ ουμε τ ις  υποσχέσεις μας, 
α λλά  κα ι να  πορευτούμε τον δρόμο μας σωστά.

Τότε, τέλος Αυγούστου, θα εξετάσουμε την όλη κατάσταση 
και θα προσδιορίσουμε τις πολιτικές μας στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα είναι μέτρα και για τους οικο
νομικούς μας στόχους τους ευρύτερους και για να προω
θήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, αναπόσπαστο και

Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας.

Α υτή  η ολοκληρω μένη  ο ικ ο ν ο μ ικ ή  κα ι κο ινω ν ική  
π ο λ ιτ ική , ε ίνα ι η εγγύηση της νέας ν ίκη ς  του  
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εθ ν ικές  εκλογές . Αυτή είναι η εγγύηση. 
Εγγύηση δεν αποτελεί η επιστροφή στις πρακτικές του κρά
τους παροχών ή η συμμόρφωση σε συντεχνιακά αιτήματα ή 
η αποδοχή απαιτήσεων που τίθεται εκβιαστικά από άτομα 
ή ομάδες. Ολα αυτά οδηγούν σε μία χαωτική και ατελέ
σφορη ως προς τους στόχους μας κατάσταση. Μονάχα μια 
ολοκληρωμένη και σχεδιασμένη οικονομική πολιτική, 
εγγυάται και την επιτυχία των στόχων και την βελτίωση των 
συνθηκών ζωής. Και εμείς έχουμε εφαρμόσει στο παρελ
θόν και είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε στο μέλ
λον μία σχεδιασμένη, μελετημένη οικονομική πολιτική.

Συντρόφ ισσες κα ι σ ύντροφ ο ι,

Έχουμε μπροστά μας δεκατέσσερις μήνες σκληρής δου
λειάς. Σκληρή και επίμονη δουλειά για την κυβέρνηση. 
Σκληρή και επίμονη δουλειά στο κόμμα. Πρέπει όλοι να 
δουλέψουμε περισσότερο, καλύτερα, αποτελεσματικό
τερα.

Στην κυβέρνηση τα πράγματα είναι απλά και καθαρά:

Οι μεγάλες μας πολιτικές επιλογές είναι πολιτικές που 
έχουν την έγκριση και επεξεργασία δύο συνεδρίων. Οι 
μεγάλες μας επιλογές αποτελούν εφαρμογή της λαϊκής 
εντολής. Ο ι μεγάλες μας £πιλογές δεν  α μ φ ισ β η τή 
θ η κ α ν  κ α τ ' ελάχ ισ τον  σ τις Ευρωεκλογές του  Ιου 
ν ίου .

Θα οδηγήσουμε σ ταθερά κα ι α τα λ ά ν τευ τα  τη ν  
χώρα στην ισότιμη  ένταξη  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα υποβάλλουμε την αίτησή μας για την ΟΝΕ στις αρχές 
του 2000, όπως έχουμε δικαίωμα. Και το αργότερο τον 
Ιούνιο του 2000 στο Συμβούλιο Κορυφής θα αποφασίσει 
για την ένταξή μας.

Από την 1-1-2001 η Ελλάδα θα ανήκει στην ζώνη του
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Ευρώ, πλήρες και ισότιμο μέλος της πιο ισχυρής οικονομι
κής ένωσης στον κόσμο.

Ταυτόχρονα 8α δώσουμε νέα ώθηση στις κοινωνικές πολι
τικές.

Από τη ν  1-1-2001 η Ελλάδα θα θω ρακίσει ακόμα  
πιο απ οφασ ιστικά  τα εθ ν ικά  της συμφ έροντα . Θα 
ενισχύσει τ ις  προοπτικές ευημερ ίας της. Θα απο
κτήσ ει πρόσθετους μηχανισμούς κο ινω ν ική ς  α λ 
λη λεγγύης  κα ι συνοχής.

Η πορεία αυτή δεν πρέπει να διακυβευτεί. Έχουμε κερδίσει 
στις διαπραγματεύσεις για την «ατζέντα 2000» 14,5 τρις 
δρχ. για την ανάπτυξη την περίοδο 2000-2006. Οι δυνά
μεις που αντιτίθενται σ' αυτή την πορεία έχουν ιστορική 
ευθύνη. Οι δυνάμεις που με τον λαϊκισμό τους θέλουν να 
την ακυρώσουν. Οι δυνάμεις  που επειδή οι ίδ ιες είνα ι 
καθηλω μένες στο παρελθόν, θ έλουν  να  καθηλώ 
σουν κα ι τη ν  Ελλάδα, να  τη ν  τοποθετήσουν στα  
μέτρα τους.

Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει. Και δεν πρόκειται να 
γίνει γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το μεγάλο, το ενιαίο, το δυνατό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο ελληνικός λαός αντιτίθεται σε μια πολιτική η 
οποία θα μας οδηγήσει πίσω, θα μας κάνει πάλι φτωχή 
περιφέρεια στην γωνιά της Ευρώπης.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με γνώση, με σ ταθερότη τα , με ευ θ ύ 
νη  θα οδηγήσει με α σ φ ά λε ια  τη ν  Ελλάδα στις  
προκλήσεις του 21ου α ιώ να.

Και ο ελληνικός λαός θα ζητήσει από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., να 
κατευθύνει με την ίδια σιγουριά και την ίδια γνώση την 
πορεία του 2000 με 2004.

Την πορεία μιας ανάπτυξης με κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
Την πορεία μ ιας  ανάπ τυξης που θα δ ιασ φ αλίσ ει 
τη ν  α ν τα γω ν ισ τικό τη τα  της Ελλάδας με κα το χυ 
ρωμένα τα  δ ικα ιώ ματα  των πολιτών σε ένα κράτος  
α λλη λεγγύ ης  κα ι ανθρωπιάς.

Αυτή την πορεία πρέπει να εγγυηθεί και να αναδείξει η 
κυβέρνηση τους επόμενους δεκατέσσερις μήνες.

Ο ελλη ν ικό ς  λαός απαιτεί από μας ταυτόχρονα  
α λλα γή  νοοτροπ ίας κα ι π ρ α κτικής . Απαιτεί από 
μας, μαζρ με το σύνθημα μας ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 
να  ισχύσει η αρχή ΠΡΩΤΑ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.

Χρειάζεται να είμαστε επιθετικοί σε ό,τι ταλαιπωρεί τον 
πολίτη. Να είμαστε μαχητικοί απέναντι στην αδιαφορία. Να 
αισθανθούμε πιεστική την ευθύνη που έχουμε για να αντα- 
ποκριθούμε στο χρέος μας. Τον Έλληνα πολίτη υπηρετούμε. 
Γι' αυτόν υπάρχουμε. Σ' αυτόν λογοδοτούμε.

Σύντροφ ο ι, συντρόφ ισσες,

Μέχρι τις εκλογές του 2000 το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει 
να εντατικοποιήσει την προσπάθεια ώστε να αισθανθεί ο 
πολίτης χειροπιαστά αποτελέσματα σε κρίσιμους γι' αυτόν 
τομείς:

• Στην απασχόληση, και στον περιορισμό της ανεργίας.
• Στις υπηρεσίες υγείας, ώστε να παρέχουν ικανοποιη

τική περίθαλψη χωρίς άγχος.
• Στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και την 

παρεχόμενη παιδεία.
• Στην βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο με 

πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση 
του εισοδήματος των αγροτών, τους νέους αγρότες, 
την αναδιοργάνωση των συνεταιριστικών οργανώ
σεων.

• Στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας τόσο στις 
πόλεις όσο και στην ύπαιθρο με την πάταξη της εγκλη
ματικότητας και τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης.

• Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με ιδιαίτερη 
έμφαση στις συγκοινωνίες, στην προστασία του κατα
ναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος και στις 
πολιτιστικές δράσεις.

• Στη σχέση με τη δημόσια διοίκηση είτε είναι η
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κεντρική, είτε είναι η νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοί
κηση.

Θα μπορούσα να αναφέρω για όλα αυτά μια σειρά από 
παραδείγματα, παραδείγματα που δείχνουν ότι μπορούμε 
σε σύντομο χρονικό διάστημα αν κάνουμε εντατικά την 
προσπάθεια, να δείξουμε ότι η πολιτική αποδίδει, να 
δώσουμε την αίσθηση στον πολίτη ότι την ευθύνη την 
οποία έχουμε την αισθανόμαστε και ανταποκρινόμαστε σ' 
αυτήν. Αλλά αυτό θα οδηγούσε σε μία συζήτηση σε σχέση 
με τους προγραμματισμούς εκτεταμένη.

Θα περιοριστώ σ' αυτές τις γενικές αναφορές, λέγοντας 
όμως ότι ήδη από χθες ξεκίνησα με τα μέλη της κυβέρνη
σης και θα συνεχίσω όχι μονάχα με τα μέλη της κυβέρνη
σης, αλλά και με την οργάνωση, μία σειρά συζητήσεων, 
επαφών, για να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας σ' αυτά 
τα ζητήματα, να επιτύχουμε τον καλύτερο συντονισμό μας, 
να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μας.

Αυτό είναι το ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά θέλω να προ
σθέσω αμέσως ότι αυτό όμως δεν αρκεί. Όλοι μαζί πρέπει 
να δώσουμε τη μάχη της ενημέρωσης των πολιτών.

Να κα τα λά β ο υ ν  ό τ ι τα  προβλήματα κα ι ο ι δυσκο
λ ίες  που σ υναντούμε έχουν κα ι κο ινω ν ικές  α ιτ ίες  
κα ι χ ρ ε ιά ζετα ι η συνεργασ ία  μαζί τους, η συνερ
γασ ία όλων να  ξεπεράσουμε τα  προβλήματα αυτά .
Μοιάζει κανείς άμα ακούει ορισμένα σχόλια, να δημιουρ- 
γείται η εντύπωση ότι στα ξαφνικά, σε μία παραδείσια 
κατάσταση μιας πλούσιας χώρας, ενέσκυψαν ως λαίλαπα 
διάφορα προβλήματα, τα νοσοκομεία, η λαθρομετάστευση 
και ανήμποροι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα και δεν τα 
αντιμετωπίζουμε.

Αυτή είναι μία εικόνα αναληθής, γιατί μόνο και μόνο να 
διαπιστώσουμε ότι η χώρα έχει τα πιο εκτεταμένα σύνορα 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Εχει σύνορα θαλάσσια που δεν 
έχει καμία άλλη χώρα. Οτι συνορεύει με την Μέση Ανατολή 
και τα Βαλκάνια, όπου είναι περιοχές μεγάλης ανησυχίας



και μεγάλης μετανάστευσης, οικονομικής κρίσης και οικο
νομικής αθλιότητας. Και υπάρχει φυγή. Και άλλες μεν 
χώρες μεγάλες και δυνατές, με πολύ πιο περιορισμένα 
σύνορα, έχουν -και φυσικά γιατί ο χώρος προσφέρεται- τις 
δυνατότητες να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και 
υλικά.

Α λλά  εμείς δεν παύουμε επειδή πετυχαίνουμε 
στους στόχους μας, να  είμαστε μία από τ ις  χώρες 
οι οποίες ή τα ν  λ ιγό τερ ο  αναπ τυγμένες, γ ια  να  
χρησιμοποιήσω μία κομψ ή έκφραση. Είμαστε από τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Και 
ούτε τα νοσοκομεία μας έγιναν έτσι από μία εποχή όπου 
δούλευαν όλα θαυμάσια. Υπήρχε αθλιότητα στην περί
θαλψη για πάρα πολλά χρόνια και το ΠΑΣΟΚ έκανε σημα
ντικά βήματα και βελτίωσε την περίθαλψη του ελληνικού 
λαού και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, αλλά έχουν πολλά 
να γίνουν ακόμα. Πάρα πολλά να γίνουν ακόμα.

Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει μία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, επειδή υπήρχε ολιγωρία. Κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης ναι, αλλά γιατί έχουμε υψηλές απαιτή
σεις. Γιατί σ τις υψ ηλές προσδοκίας του ελλ η ν ικο ύ  
λα ού , εμείς επειδή α ισ θανόμασ τε τον  ελ λ η ν ικ ό  
λαό , πρέπει να  δώσουμε απάντηση.

Γιατί όταν καταφέρνουμε τα Βασικά και τα μεγάλα και 
έχουμε καταφέρει βασικά και μεγάλα, πρέπει να ανταπο- 
κριθούμε και στα πιο μικρά. Και ε ίνα ι χρέος όλων μας  
κα ι κανένας δεν μπορεί να  θεωρεί ό τι αυ τή  η υπο
χρέωση Βαρύνει κάπ ο ιους, οι οποίοι υπάρχουν  
α λλο ύ , σε κάποια κ εν τρ ικ ά  γρ α φ εία  ή σε κάπ οι
ους υψ ηλούς ορόφους.

Ολοι δίνουμε την μάχη, γιατί όλοι είμαστε στη δημόσια επι
χείρηση μαζί εκεί που δουλεύει. Ολοι είμαστε στη δημόσια 
διοίκηση, όλοι είμαστε στο νοσοκομείο, όλοι είμαστε στην 
καθημερινή ζωή, όλοι στις συγκοινωνίες. Δεν είναι κάποιος 
υπουργός ή κάποιο στέλεχος που λύνει όλα τα προβλή
ματα. Εμείς όλοι τα λύνουμε τα προβλήματα, με την παρέμ-
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βάσή μας, με την παρουσία μας, με την μάχη, με τις εξηγή
σεις που 8α δώσουμε και κυρίως συντρόφισσες και 
σύντροφοι, με την συστράτευση που 8α επιτύχουμε στον 
ελληνικό λαό.

Γιατί απέναντι μας ε ίνα ι τα  δεκάδες χρόν ια  του  
π ελατειακού κράτους, του κράτους παροχών, των 
νοοτροπ ιώ ν που πολεμούμε κα ι ξεπεράσαμε. Λυτά 
μας ταλανίζουν και αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε με 
αποφασιστικότητα. Γιατί έτσι δημιουργούμε μία διαφορε
τική χώρα. Να π ιστεύουμε σ' αυτό  που θα κάνουμε. 
Και π ιστεύουμε σ '  αυ τό  που θα κά νουμε. Και γι' 
αυτό εγώ νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να παλέψουμε 
και μπορούμε να κερδίσουμε.

Θέλω να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα, γιατί μίλησα για 
τα τρέχοντα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα, η περίοδος 
μετά το 2000. 2000-2004, το πρόγραμμά μας, το σχέδιό 
μας, η προσπάθειά μας για την περίοδο αυτή και μετά.

Έχουμε προχωρήσει τη δουλειά, για το Σχέδιο Ανάπτυξης 
της περιόδου 2000 -  2006 σε συνάρτηση με το Γ_ΚΠΣ.

Θα παρουσιάσουμε αυτή την εργασία το φθινόπωρο.

Χρειάζεται όμως να διαμορφώσουμε και τις δράσεις μας 
σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη το σχέδιο ανάπτυξης. Το Η 
ΚΠΣ το συζητάμε, θα συνεχίσουμε την συζήτηση, θα το 
παρουσιάσουμε το φθινόπωρο. Αλλά χρειάζεται δουλειά 
ακόμα για να προχωρήσουμε πρώτα στην κατεύθυνση της 
ανάπτυξης. Ερωτήματα να απαντήσουμε: Πώς θα αξ ιο -  
ποιήσουμε τη ν  έν τα ξη  στην ΟΝΕ γ ια  το ν  κάθε  
πολίτη, γ ια  παράδειγμα  τη ν  θ εμ α τ ικ ή  πτώση των 
επ ιτοκ ίω ν κα ι το  χαμηλό  επίπεδο του πληθω ρι
σμού ώστε να  βελτιω θεί η ο ικ ο νο μ ικ ή  του θέση;

Το χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού, 2,1% σήμερα, με 
ανησυχίες, με επισημάνσεις των δυσκολιών, αλλά πότε 
άλλοτε στην Ελλάδα από το 1966 ήταν ο πληθωρισμός 
τόσο χαμηλός; Είναι πρωτόγνωρο αυτό. Πάντως από την 
μεταπολίτευση και πριν από την μεταπολίτευση. Τί σημαίνει
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αυτό για τον πολίτη; Πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε;

Πώς θα δώσουμε ώθηση στην α ντα γω ν ισ τικό τη τα  
της ελ λ η ν ικ ή ς  παραγωγής, την  κα λύτερη  δ ιασ ύν
δεση της ελ λ η ν ική ς  ο ικονομ ίας  με το  δ ιεθνή  περί
γυρο , ώστε να  αυξήσουμε τη ν  απασχόληση, τ ις  
δυνα τό τη τες  κα ι ευκα ιρ ίες  γ ια  όλους;

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και αλληλεγγύης. Να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση 
μιας κοινωνίας που εξασφαλίζει σε όλους τα οφέλη της 
ανάπτυξης και συμβάλει στον περιορισμό των διακρίσεων 
και την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών. Αυτό αφορά 
όλους τους τομείς της πολιτικής και κυρίως την απασχό
ληση την υγεία, την πρόνοια και την ποιότητα ζωής. Όπως 
μέχρι τώρα η δράση μας βασιζόταν σε συγκεκριμένο σχέ
διο, έτσι και τα επόμενα χρόνια οφείλουμε να δουλεύουμε 
με συγκεκριμένους εφικτούς στόχους που αλλάζουν συνε
χώς προς το καλύτερο τις κοινωνικές λειτουργίες και τις 
συνθήκες ζωής των πολιτών.

Συντρόφ ισσες, σύντροφ ο ι,

Μίλησα για τις εκλογές, μίλησα για την αποτίμηση του 
εκλογικού αποτελέσματος, τις βασικές κατευθύνσεις μας, 
το πρόγραμμα δουλειάς μας. Για να συμπληρώσω αυτή την 
εικόνα, υπάρχει ένα σημείο ακόμα. Είναι το κόμμα.

Το ίδιο σκληρή είναι η δουλειά στο κόμμα.

Όλοι γνωρίζουμε πως έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Και 
πολλά να αλλάξουμε.

Α λλά  κυρίως πρέπει να  μην ξεχνάμε πως η δυνα 
μ ικ ή  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ. ε ίνα ι δ ια φ ο ρ ετ ικ ή  από εκείνη  
των άλλω ν κομμάτω ν.

Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα ακροατηρίου, ούτε μπορούμ 
ενα είμαστε ένα κόμμα προυχόντων, ούτε ένα κόμμα στε
λεχών του δημόσιου τομέα ή ευρύτερα της διοίκησης. Εμείς 
αντλούμε δύναμη από την πολιτική μας. Από την ίδια την 
κοινωνία. Από τα στρώματα και τις τάξεις στα οποία απευ-



δύνονται οι πολιτικές μας. Αρα χραάζ£τα ι να υπάρχ€ΐ 
διασύνδεση με όλους εκείνους ο ι οποίοι αποτε
λούν  τη ν  βάση μας, όλους εκείνους ο ι οποίοι 
ζη το ύ ν  από εμάς να  εκπροσωπήσουμε τα  συμφέ- 
ροντά τους, να  υπερασπιστούμε μία πορεία θ ετ ικ ή  
γ ι '  αυτούς, τους εργάτες , τους μ ισθω τούς, τους  
μ ικρομεσ α ίους, τους αγρότες, τ ις  γυ να ίκ ες , τους  
σ υνταξ ιούχους, τη  νέα  γ εν ιά , γ ια  να  αναφέρω  
μερ ικούς.

Εμείς ξέρουμε να διαλεγόμαστε, να συζητάμε, να ακούμε. 
Δύναμή μας είναι η ανανέωση. Δύναμή μας είναι η αλληλο- 
ενημέρωση, η πληροφόρηση, ο διάλογος, για να χαρά
ξουμε πολιτικές πρωτοπόρες στην κοινωνία. Να ανοίξουμε 
νέους δρόμους. Να φέρουμε πιο κοντά νέες προοπτικές. 
Είμαστε ένα κόμμα σε κίνηση, είμαστε ένα κόμμα δημιουρ
γίας. Αν είναι κόμμα στασιμότητας ή κόμμα που απλώς 
μεταφέρει συντεχνιακές απόψεις ή νοοτροπίες κράτους 
παροχών, δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά την οποία 
καλείται να κάνει από την κοινωνική του σύνθεση και την 
πολιτική του ιστορία.

Ο ι πρωτοπόρες δυνάμεις  στην παραγωγή, την  επι
στήμη, τη ν  δ ιανόησ η , εκ φ ρ ά ζο ν τα ι από μας κα ι 
σ τηρ ίζουν τη ν  π ο λ ιτ ική  μας της ισχυρής, ευημε- 
ρούσας κα ι κο ινω ν ικά  δ ίκα ιης  Ελλάδας.

Αυτές οι δυνάμεις, μαζί με νέες κοινωνικές συσπειρώσεις, 
με κινήσεις πολιτών, με κινήσεις οικολογικές, με κινήματα 
κοινωνικής κριτικής πρέπει να γίνουν προνομιακοί χώροι 
μιας νέας κομματικής ανάπτυξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το ά νο ιγμ α  στην κο ινω νία , τα  νέα  πρόσωπα σε 
κάθε θ εσ μ ική  εκπροσώπηση του κόμματος πρέπει 
να ε ίνα ι κο ινός  στόχος, από τη ν  βάση ως τη ν  
κορυφ ή  του Κ ινήματος. Χρειάζεται καλύτερη διασύν
δεση με την κοινωνία, να αισθανθούμε τον πλαμό της, να 
εκφράσουμε τον παλμό της.

Οι ισορροπίες και τα στεγανά των Οργανώσεων πρέπει να



ανατραπούν από νέες δυναμικές, κοινής δράσης.

Πέρα από τις άλλες όψεις της ανασυγκρότησης, η ανανέ
ωση σε πρόσωπα και πρακτικές σε όλα τα επίπεδα, είναι 
μια αναγκαιότητα για το Κίνημα.

Είναι ο όρος της ηγεμονίας μας στο γύρισμα του 21ου 
αιώνα. Και πρέπει εκεί να στρέψουμε μεγάλο μέρος της 
προσοχής μας. Και να σπάσουμε τα στεγανά των ισορρο
πιών που οδηγούν το Κίνημά μας σε αδράνεια.

Όπως πρέπει να ξεπεράσουμε την εσωστρέφεια, τους εσω
τερικούς ανταγωνισμούς, τις ανούσιες αντιπαραθέσεις για 
θέματα που δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Γιατί πάρα 
πολλά απ' αυτά τα θέματα τα οποία προκαλούν την προ
σοχή σε ορισμένα ρεπορτάζ, ή προκαλούν τις συζητήσεις 
μεταξύ μας, ή αποτελούν κατά κάποια άποψη την πεμπτου
σία πολιτικών διεργασιών, στην πραγματικότητα δεν είναι 
καθόλου πεμπτουσία και δεν ενδιαφέρουν καθόλου τους 
πολίτες. Αντίθετα, δημιουργούν στους πολίτες την αίσθηση 
ότι αυτοί περί άλλα τυρβάζουν όταν υπάρχουν τα σημα
ντικά. Η μ ικρ ο π ο λ ιτ ική  ε ίνα ι εχθρός της προσπά
θ ε ια ς  μας κα ι α υ τό  να  το  συνειδητοπ οιήσουμε  
όλο ι. Εμείς κερδ ίσαμε στο παρελθόν γ ια τ ί δώσαμε 
προοπτικές στον ελ λ η ν ικ ό  λαό . Και αυτό  ε ίνα ι το  
χρέος μας κα ι τώρα, πρέπει να  δ ίνουμε προοπτικές 
στον ελλη ν ικό  λαό , μ α κ ρ ιά  από τη ν  εσωστρέφεια, 
μ α κ ρ ιά  από την  μ ικρ ο π ολ ιτ ική .

Έχουμε πετύχει με τη στήριξη του ελληνικού λαού τα τελευ
ταία τρία χρόνια να δώσουμε στην Ελλάδα μια οικονομική 
και κοινωνική δυναμική, που φέρνει στη χώρα νέες δυνατό
τητες και δίνει σε όλους μας περισσότερες ευκαιρίες. Γι' 
αυτό το έργο μπορεί να είμαστε υπερήφανοι. Μας αναδει- 
κνύει. Αναδεικνύει τη χώρα σε διεθνές επίπεδο. Οι Ευρωε
κλογές μας επεσήμαναν πολλά που δεν προσέξαμε, και 
πολλά στα οποία δεν δώσαμε την σημασία που έπρεπε 
στην προσπάθειά μας. Ο ι Ευρωεκλογές μας υπενθύμι
σαν ό τ ι πρέπει να  εμπνεύσουμε, να  κα θο δ η γή 
σουμε, να  στρατεύσουμε γ ια  το έργο  μας.
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Αλλά οι Ευρωεκλογές 8α είναι μια χρήσιμη και ωφέλιμη 
εμπειρία, αν προχωρήσουμε χωρίς αμφιβολίες, δισταγμούς 
ή εσωστρέφειες το δρόμο της κοινωνικής μεταρρύθμισης, 
το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, το δρόμο της ισχυ
ρής Ελλάδας.

Ας προχωρήσουμε ενω μένο ι. Ό λ ο ι μαζί. Μ ε α ίσ
θηση σ ιγουρ ιά ς . Μ ε πίστη σ τις δ υ να τό τη τες  μας 
κα ι εμπ ιστοσύνη στις δυνάμεις  μας. Μ ε πνεύμα  
μ α χ η τ ικ ό τη τα ς / α ισ ιοδοξ ίας  κα ι αυτοπεποίθησης. 
Μ ε θέληση γ ια  περισσότερη δουλε ιά  κα ι κ α λύ 
τερο  αποτέλεσμα. Μ ε ενθουσ ιασμό κα ι συστρά- 
τευση. Μ ε πίστη στον αγώνα μας κα ι τη  ν ίκη  στις  
εκλογές  του 2000 .

Για μ ια  Ελλάδα ισχυρή. Για μ ια  Ελλάδα κο ινω νικά  
δ ίκα ιη . Για μ ια  Ελλάδα που έχει φωνή κα ι παρου
σία στον κόσμο. Για μ ια  Ελλάδα της δημ ιουργ ίας  
κα ι του  έργου. Μ ία  Ελλάδα όπως τη ν  ονε ιρ εύετα ι 
το ΠΑΣΟΚ, εμείς όλο ι, όλο ι μαζί.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Ο σύντροφος Γραμματέας έχει τον λόγο.



Κ .Σ Κ Α Ν Δ Α Α ΙΔ Η Σ  Συντρόφισσες και σύντροφοι, το αποτέλεσμα των Ευρωε
κλογών σε σχέση με τους πάγιους στόχους μας, δηλαδή 
"ΠΑΣΟΚ-νίκη-πρώτο κόμμα" υπήρξε δυσμενές. Χάσαμε. 
Πήραμε το μικρότερο ποσοστό σε επίπεδο εθνικής αναμέ
τρησης από το 1981 με υποχώρηση του κεντρικού κορμού 
των δυνάμεών μας.

Η Ν.Δ διεκδίκησε και πέτυχε να καταγραφεί ως πρώτο 
κόμμα και να συμπυκνώσει το συμβολισμό μιας "παράστα
σης νίκης" για πρώτη φορά με το 1990. Χάσαμε αλλά στα
θήκαμε όρθιοι. Δεν κέρδισε η Ν.Δ. 700.000 πολίτες λιγό- 
τεροι ψήφισαν το Κίνημά μας από τις εθνικές εκλογές του 
1996, 270.000 λιγότεροι ψήφισαν τη Ν.Δ αντίστοιχα. Οι 
εκτιμήσεις μας είναι αναγκαίο να γίνουν χωρίς εκλογικεύ
σεις και ωραιοποιήσεις, χωρίς σκοπιμότητες, άστοχες 
συγκρίσεις ή εκλεκτικές αποσιωπήσεις.

Οι ευρωεκλογές συνέπεσαν με μια ιδιαίτερα δύσκολη 
συγκυρία. Στον πιο κρίσιμο χρόνο της κορύφωσης μιας εξα
ετούς προσπάθειας για τη χώρα και την ισότιμη συμμετοχή 
της στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Με κυρίαρχα γεγονότα που 
φόρτιζαν το πολιτικό κλίμα, όπως ήταν οι βομβαρδισμοί 
στη Γιουγκοσλαβία, οι πρόσφυγες, η ξενοφοβία και η ανα
σφάλεια, η δίκη Οτσαλάν, η κρίση του καταναλωτικού πρό
τυπου. Η σταθερή μας προσπάθεια να πολιτικοποιήσουμε 
τις εκλογές είχε θετικά μεν αλλά όχι τα αναμενόμενα από 
μας αποτελέσματα. Οι ευρωεκλογές δεν έχασαν τον ιδιαί
τερο χαρακτήρα που τις συνοδεύει ούτε κάτω από την 
αρνητική φόρτιση της ευρωπαϊκής προοπτικής που 
προήλθε από τη στάση των χωρών της Ενωσης στο γιου
γκοσλαβικό. Η "πόλωση" υπήρξε μεγαλύτερη από αυτήν 
των προηγούμενων ευρωεκλογών ('94) αλλά απείχε σημα
ντικά από αυτήν του 1984.

Για τα ελληνικά δεδομένα κυριάρχησε η αίσθηση πολιτικής 
άπνοιας και απάθειας που έδινε μια μάχη επιτελείων κορυ
φής, ερήμην του λαού, με τους πολίτες κουρασμένους και 
αμέτοχους θεατές των τεκταινόμενων. Ωστόσο υπήρξε και 
πολιτική ψήφος που φαίνεται τόσο στη μεγάλη συμμετοχή



των ελλήνων στις εκλογές σε σχέση με τους άλλους ευρω- 
παίους. Υπήρξε και "χαλαρή ψήφος" που εκφράστηκε 
μαζικά στην σχετικά μεγαλύτερη από άλλοτε αποχή αλλά 
κυρίως στη 8εαματική άνοδο των "λοιπών κομμάτων" και 
του "άκυρου -  λευκού". Υπήρξε και σημαντική ψήφος δια
μαρτυρίας και αποστασιοποίησης από το ΠΑΣΟΚ που 
κατευθύνθηκε στα άλλα κόμματα, στη Ν.Δ , στο ΔΗΚΚΙ ή 
και στο ΚΚΕ. Η μείωση της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ 
παρά τις διακυμάνσεις που εμφανίζει κατά κοινωνικές 
κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές , είναι σε γενικές 
γραμμές ομοιόμορφη και άρα πρωτίστως πολιτική.

Ψήφος που είτε αφορούσε κοινωνικά αίτια (αγροτικός πλη
θυσμός, συνταξιούχοι, άνεργοι, νοικοκυρές) είτε ευρύτερα 
ιδεολογικοπολιτικά αίτια (αντιευρωπαϊκός, αντινατοϊκός 
προσανατολισμός), είτε προβλήματα καθημερινής διαχείρι
σης (αναποτελεσματικότητα παρέμβασης και αξιοπιστίας 
κρατικών μηχανισμών πάντα πάνω στη γενικευμένη ανα
σφάλεια των πολιτών).

Αναλύοντας τα αίτια αυτής της ψήφου για το ΠΑΣΟΚ, το 
δυσμενές αποτέλεσμα δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν δια
μορφώθηκε "στιγμιαία" και ασφαλώς δεν υπήρξε απότο- 
κος του καλύτερου ή χειρότερου προεκλογικού αγώνα.

Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και αιτίων που έχουν 
σχέση με την Κυβέρνηση και τις πολιτικές της σε κρίσιμους 
τομείς, την ευρύτερη εικόνα, δράση και παρουσία του 
ΠΑΣΟΚ, την αντιμετώπιση των μεγάλων και μικρών προ
βλημάτων και αναγκών. Από τον Οκτώβριο του '98 (δημο
τικές και νομαρχιακές εκλογές) έως τον Ιούνιο του ’99 
μεσολάβησαν οκτώ μήνες μιας συσσώρευσης αρνητικών 
γεγονότων που επηρέασαν αποφασιστικά τις έτσι κι 
αλλιώς δύσκολες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες. Ετσι ενώ η Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ αγωνίζο
νται να διαμορφώσουν και το καταφέρνουν ένα επιτυχη
μένο βηματισμό στη συνολική πορεία της Ελλάδας και του 
Ελληνισμού σ'αυτές τις δύσκολες συνθήκες , ο πολίτης 
προσλαμβάνει και κυριαρχείται από αρνητικά, δυσάρεστα,
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αυτοτελή και αποσπασματικά γεγονότα.

Μια σειρά παραδείγματα το επιβεβαιώνουν:
• Η Πολιτική Υγείας και Πρόνοιας έγινε προσπάθεια να 

υπερκαλυφθεί από το συμβολικό ζήτημα των νοσοκο
μείων, που παρ ότι είναι κτισμένα και εξοπλισμένα 
παραμένουν κλειστά.

• Η Πολιτική Δημόσιας Τάξης, και ιδίως η Πολιτική κατα
γραφής και ελέγχου των μεταναστών, υπερκαλύφθηκε 
από τα θλιβερά γεγονότα της οδού Νιόβης και του 
Αλβανού με αποτέλεσμα η εγκληματικότητα να καθί
σταται για πρώτη φορά κριτήριο των εκλογικών συμπε
ριφορών στην Ελλάδα.

• Η Εκπαιδευτική Πολιτική και ο εκσυγχρονισμός του 
Εκπαιδευτικού Συστήματος υπερκαλύφθηκαν από τις 
πολυήμερες καταλήψεις των Λυκείων και εν μέρει από 
τις εντυπώσεις ως προς τις εξετάσεις της Α' Λυκείου.

• Η Αγροτική Πολιτική με την ιδιαίτερη επιτυχία της ως 
προς τους διαθέσιμους Κοινοτικούς πόρους για την 
περίοδο 2000 -2006  υπερκαλύφθηκε από τις αδυνα
μίες του Διοικητικού μηχανισμού ως προς την έγκαιρη 
καταβολή αποζημιώσεων, ενώ κάθε θετικό μέτρο 
αξιολογείται όχι σε σχέση με το αποτέλεσμα που το 
επιφέρει, αλλά σε σχέση με το πόσα μέτρα ακόμα 
περιέχει ο πιο μαξιμαλιστικός κατάλογος διεκδική
σεων.

• Η Πολιτική των Μεγάλων Εργων, που αλλάζουν την 
εικόνα της Χώρας γίνεται προσπάθεια να συγκαλυ
φθεί μέσα από αδημονία για τη λειτουργία ενός μεγά
λου, αλλά όχι έτοιμου για χρήση, έργου και μέσα από 
την προβολή των παντοειδών ελλείψεων σε μικρά 
έργα υποδομής, όπου σημασία δεν έχουν τα πολλά 
που έγιναν ή γίνονται αλλά μόνον όσα δεν έχουν γίνει 
κλπ.

• Σε αυτά πρέπει να προστεθεί το οικονομικό και το 
πολιτικό κόστος, που μέσα στην ίδια λογική κάθε 
Δημοκρατικού Πολιτεύματος καλείται να καταβάλει
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μια Κυβέρνηση , που αποφάσισε και επέβαλε σημαντι
κές τομές όπως ο Ν. 2190/94, η δημιουργία των 
λεγάμενων Καποδιστριακών Δήμων κ.α.

• Σημαντικά και πρωτοποριακά μέτρα όπως το ΕΚΑΣ για 
τους χαμηλοσυνταξιούχους ή η μετατροπή του ΟΓΑ σε 
Ταμείο κύριας ασφάλισης των αγροτών και άλλα 
πολλά , υποβαθμίστηκαν κάτω από το Βάρος δυσκο
λιών και των αδυναμιών της Δημόσιας Διοίκησης ή 
στιγματίστηκαν αρνητικά από τη μη έγκαιρη καταβολή 
τους.

Αυτή η αντίφαση σηματοδοτεί και τη σημερινή παθογένεια 
του ΠΑΣΟΚ και κυρίως της Κυβέρνησης μας στην οποία 
οφείλουμε θετικά και δημιουργικά να απαντήσουμε:

Να μην αμφισβητείται ούτε κατά τη διάρκεια της προεκλο
γικής περιόδου η επάρκεια και η αξιοπιστία της στρατηγι
κής μας πρότασης, ο προσανατολισμός της πολιτικής μας, 
οι μεγάλοι στόχοι που υπηρετούμε, το θετικό έργο που 
παράγουμε και να τίθεται σε αμφισβήτηση ο φιλολαϊκός 
μας χαρακτήρας, η κοινωνική μας ευαισθησία, η αποτελε- 
σματικότητα μας, η παραδοσιακή μας πρακτική.

Στην μεγέθυνση αυτής της αντίφασης συμβάλλουν Κυβέρ
νηση και Κίνημα μέσα από μια πραγματικότητα που εδώ και 
καιρό περιγράφουμε στα κείμενα , τις αποφάσεις μας, τις 
εκτιμήσεις μας. Μια πραγματικότητα που επιβεβαίωσε πολύ 
καθαρά το Συνέδριο μας.

-  Εξαντλούμε τα περιθώρια αξιοποίησης του στόχου της 
ΟΝΕ και στην εκφορά της στον πολιτικό μας λόγο.

-  Είναι εμφανής η κόπωση από την εικόνα, το στυλ, τις 
σχέσεις εξουσίας που αναδεικνύουμε ως πρόσωπα και 
ως πολιτική σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

-  Το κόμμα με ανοιχτά, υπαρκτά , εμφανή ακόμη τα τραύ
ματα από τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές παρα
μένει σύνολο μηχανισμών, ομάδων, κεντρικών και τοπι
κών εξουσιών που δεν αναπαράγει, δεν προβάλλει, δεν 
αναδεικνύει την πολιτική μας.

 ̂ Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Ε Υ Ρ Ω Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν



Το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός σχηματισμός πάσχει από μεγάλο 
έλλειμμα γνώσης και πληροφόρησης για την πολιτική και το 
έργο μας , μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθησης στην πολιτική 
μας, μεγάλο έλλειμμα αισιοδοξίας και νικηφόρας πίστης.

Επιπλέον το σημείο πολιτικής και εκλογικής εκκίνησης του 
ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 1999 ήταν χαμηλό, η συσπεί
ρωσή μας ευμετάβλητη και ρευστή. Και ενώ οι προεκλογι
κές συνθήκες όπως ο μονομέτωπος αγώνας όλων ανεξαί- 
ρετα των κομμάτων εναντίον μας , τα μη ελεγχόμενα κοινω
νικά γεγονότα, η χαμηλή συσπείρωση των δυνάμεων μας 
που μας συνοδέυσε σχεδόν ως τις κάλπες, καθιστούσαν τη 
μάχη δυσοίωνη και επισφαλή, ένα σημαντικό μέρος του 
χαμένου εδάφους των αρχών του χρόνου καλύφθηκε.

Οι δυνάμεις μας ενώθηκαν και συσπειρώθηκαν στο Συνέ
δριο και αυτό εκφράστηκε τις τελευταίες εβδομάδες της 
προεκλογικής περιόδου κυρίως στην κορυφή, παρ' ότι το 
μήνυμα στους ενδιάμεσους αρμούς και τη βάση του Κινή
ματος υπήρξε αδύναμο.

Παρ'όλα αυτά η Ν.Δ., με Βάση μόνο το συγκεκριμένο εκλο
γικό αποτέλεσμα, είναι φανερό ότι δεν διαμόρφωσε ορι
στική δυναμική εξουσίας. Πέρα από την οριακή της άνοδο 
σε ποσοστό και την πτώση της σε απόλυτο αριθμό ψήφων, 
η ύπαρξη της λεγάμενης προοδευτικής πλειοψηφίας του 
54% διαμορφώνει εγγενείς δυσχέρειες στην πορεία της 
προς την εξουσία.

Παρά το ότι τα αίτια της δυσφορίας απέναντι στην Κυβέρ
νηση είχαν κυρίως συντηρητική βάση η ίδια ως παράταξη 
δεν εισέπραξε αντίστοιχα ποσοστά σε αντίθεση με την 
πλειονότητα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η Ν.Δ απέτυχε και στους δυο βασικούς στόχους της γύρω 
από τους οποίους εμφανίστηκε διατακτική και αβέβαιη 
στην τελευταία φάση της προεκλογικής περιόδου.

1. Δεν ανετράπη το πολιτικό σκηνικό και δεν άλλαξε η 
βασική ισορροπία και οι συσχετισμοί δυνάμεων του 
πολιτικού συστήματος. Δεν προκλήθηκε κρίση πολιτι



κής νομιμοποίησης της Κυβέρνησης. „Εχουμε ακόμη 
στα χέρια μας τις πρωτοβουλίες για τις πολιτικές και 
κοινωνικές εξελίξεις.

2. Κανείς δεν θεωρεί ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα των 
επόμενων βουλευτικών εκλογών. Είναι σαφές ότι η 
θέση της Ν.Δ εμφανίζεται ισχυρότερη και η δική μας 
δυσμενέστερη όμως το πολιτικό τοπίο είναι ανοιχτό 
ανάμεσα στα δυο μεγάλα κόμματα.

Σ' αυτές τις εκλογές τα μικρότερα κόμματα όλα μαζί είχαν 
ως κοινό παρονομαστή την ανατροπή του διπολισμού και 
να μειώσουν σημαντικά τη δύναμη των μεγάλων κομμάτων 
ως εν δυνάμει σχηματισμών εξουσίας.

Αν και το συνολικό ποσοστό τους εμφάνισε άνοδο και 
κάποια απ' αυτά αύξησαν σημαντικά τις δυνάμεις τους 
(ΚΚΕ και ΔΗΚΚΙ) στον κεντρικό τους στόχο απέτυχαν.

Αποτελεί ζωτική ανάγκη μέσα από την αυτογνωσία όλων 
μας να ξεπηδήσει η αφύπνιση, η αισιοδοξία και η βούληση 
μας να δημιουργήσουμε μέρα με τη μέρα τις προϋποθέσεις 
για την πίστη, την ανασύνταξη την επανασυσπείρωση, την 
αναγέννηση τελικά ενός ελπιδοφόρου και νικηφόρου ρεύ
ματος. Χάσαμε μια μάχη αλλά δεν χάσαμε τον πόλεμο.

Αν ακτινογραφήσει κανείς τα αποτελέσματα, μπορεί να 
καταλάβει γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει τις δυνατότητες και 
να πείσει και να εμπνεύσει και να συγκινήσει την πλειοψη- 
φία των πολιτών, ότι αξίζει για μια ακόμη φορά να γίνει 
πρώτο κόμμα.

Το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο και είναι στο χέρι μας να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της νέας νίκης στις 
εκλογές του 2000. Να αποφασίσουμε και μαζί με το λαό 
να επικυρώσουμε στην πράξη το ποια παράταξη, με ποιο 
κόμμα, με ποιο όραμα, με ποια πραγματική πρόταση, με 
ποιες προτεραιότητες μπορεί η Ελλάδα του 21ου αιώνα να 
πορευτεί σε συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας ,ειρήνης , 
ανάπτυξης και δημιουργίας. Με συνοχή και αλληλεγγύη 
όλων των δυνάμεων που μπορούν να εκφράσουν τον προο



δευτικό κοινωνικό συνασπισμό στην νέα πορεία του τόπου.

Απαιτείται γι' αυτό ένα "σχέδιο δράσης και κοινωνικής 
παρέμβασης", ταυτόχρονα με την ανασύνταξη των δυνά
μεων μας. Σχέδιο νέων επιλογών, προτεραιοτήτων και 
ιεραρχήσεων που δεν 8α αφορούν μόνο μεγάλες στρατηγι
κές επιλογές ή μακροπρόθεσμες αναπροσαρμογές αλλά 
άμεσες και ουσιαστικές πράξεις και αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις. Αναμετρόμαστε κατ' αρχήν με το χρόνο , με 
τους μήνες, τις μέρες ακόμη και τις ώρες. Εχουμε μπροστά 
μας για την αναστροφή του κλίματος και την εμπέδωση 
μιας νέας πολιτικής ηγεμονίας ένα εξάμηνο πριν μπούμε 
στην τελική ευθεία.

Υπάρχουν γι' αυτό δυο κρίσιμης σημασίας στόχοι και μια 
βασική προϋπόθεση:

Ο πρώτος στόχος είναι να ξαναγίνουμε παράταξη. Να 
συσπειρώσουμε τις δυνάμεις μας, να τους εμφυσήσουμε 
αισιοδοξία νίκης και να τις προσανατολίσουμε σε επιθετική 
παρουσία, παρέμβαση και δράση. Να εγκαταλείψουμε 
κάθε τι που μας καταδικάζει σε κλίμα ηττοπάθειας και 
εσωστρέφειας. Να παραμερίσουμε κάθε τι που αναβιώνει 
διαχωριστικές εσωτερικές γραμμές και να το αντικαταστή
σουμε με την οικοδόμηση των πραγματικών διαχωριστικών 
γραμμών ανάμεσα σ' όλους εμάς και τη συντηρητική παρά
ταξη. Και είναι φανερό ότι μόνο ένα ΠΑΣΟΚ μάχιμο ξανά, 
που έρχεται κοντά στον πολίτη, που αναζωογονεί την πολι
τική διαδικασία στις γραμμές του και παρεμβαίνει δρώντας 
στην κοινωνία, μπορεί να εγγυηθεί πορεία νέας νίκης. Οι 
πολίτες αρνούνται και τώρα να κατανοήσουν τι είναι αυτό 
που μας χωρίζει και τι εμποδίζει την κοινή στράτευση, την 
επιμονή στο "όλοι μαζί μπορούμε".

Ο δεύτερος κρίσιμος στόχος είναι να ξεκινήσουμε από 
σήμερα για να επαναπροσεγγίσουμε τουλάχιστο το 10% 
από το 54% της λεγάμενης προοδευτικής πλειοψηφίας, 
κυρίως από τα κοινωνικά στρώματα που διαφοροποιήθη
καν, που διαμαρτυρήθηκαν, που κράτησαν αποστάσεις από 
μας, ψηφίζοντας άλλο κόμμα ή απείχαν ή ψήφισαν άκυρο



και λευκό. Πρέπει να πείσουμε και να αποδείξουμε ότι μπο
ρούμε να δώσουμε μάχες με ορατά αποτελέσματα σε κρί
σιμους τομείς:

-  Οπως είναι ο τομέας της ανεργίας, της απασχόλησης, 
της επαγγελματικής κατάρτισης

-  Οπως είναι η ανάπτυξη και το ζωντάνεμα της υπαίθρου 
με συνδυασμένες πολιτικές για τη διασφάλιση των εισο
δημάτων των αγροτών και την υλοποίηση των κινήτρων 
για τους νέους αγρότες

-  Οπως είναι η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών, στις πόλεις και την ύπαιθρο χώρα και κυρίως 
στις παραμεθόριες περιοχές με έλεγχο της λαθρομετα
νάστευσης και την πάταξη της εγκληματικότητας

-  Οπως είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του κοινωνικού 
κράτους και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων

-  Οπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με αιχμή 
την υγεία, την παιδεία τις συγκοινωνίες, τον πολιτισμό 
και το περιβάλλον

-  Οπως είναι η δραστική και άμεση απάντηση στα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες απέναντι στη 
Διοίκηση ή την Αυτοδιοίκηση

-  Οπως είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα, αιτήματα και επι
διώξεις των γυναικών και της νέας γενιάς.

Οι πολιτικές υπήρχαν και υπάρχουν. Ομως πρέπει να απο
σαφηνιστούν, να ιεραρχηθούν ξανά, να διορθωθούν ή να 
συμπληρωθούν όπου απαιτείται. Και προ παντός να υλοποι
ηθούν με γρήγορους και εντατικούς ρυθμούς, με άμεσα και 
χειροπιαστά αποτελέσματα.

Το ερώτημα είναι ποιος θα εγγυηθεί την επίτευξη αυτών των 
στόχων, ποιος θα αναδείξει και θα κατοχυρώσει πρακτικά 
την εφαρμογή των πολιτικών προϋποθέσεων ,ποιος θα υπο
δηλώσει την πολιτική βούληση και θα εμπνεύσει τη νέα 
πορεία και την υλοποίηση του εξάμηνου σχεδίου δράσης 
και κοινωνικής παρέμβασης .
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Το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ με ότι αυτό συνεπάγεται και 
εμπεριέχεται στις αποφάσεις του Συνεδρίου του.

Όχι ως απόφαση άμυνας ή πανικού απέναντι στο κλίμα που 
διαμορφώθηκε μετεκλογικά αλλά ως πραγματική και επι
θετική ανάγκη υλοποίησης της στρατηγικής θετικών βημά
των που αποφάσισε το Συνέδριο μας.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει εδώ και τώρα να αλλάξει την εικόνα του 
και τη θεματολογία της συζήτησής του, Προ παντός να 
εγκαταλείψει την αδράνεια και την ομφαλοσκόπηση του. 
Να πάψει να αποτελεί ένα άθροισμα αξιωματούχων με 
αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις και στάσεις.

Αν κάτι διαχωρίζει ένα σοσιαλιστικό κόμμα από τα συντη
ρητικά είναι η αντίληψη ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν 
λύνονται μόνο στο επίπεδο της διακυβέρνησης και πολύ 
περισσότερο στο πεδίο της κατανομής αξιωμάτων και προ
σωποπαγών εξουσιών.

Είναι η ώρα να στραφούμε επιτέλους στην κοινωνία. Από 
κόμμα υποστηρικτικό ή καταγγελτικό στην κεντρική διακυ
βέρνηση να μετατραπούμε σε σύγχρονο σοσιαλιστικό 
κόμμα κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής ξανά στο πολι
τικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Αυτή την ανάγκη που πρώτη φορά εντοπίσαμε το 1985 την 
βαφτίσαμε κατά καιρούς αναγέννηση, επανίδρυση, ανασύ
νταξη, ανασύσταση, ανασυγκρότηση.

Προφανώς γιατί παρά τις συνεχείς προσπάθειες και τις 
πολιτικές νίκες που κατακτήσαμε μέσα απ' αυτές ο κεντρι
κός στόχος παραμένει απραγματοποίητος.

Σήμερα δεν πρέπει να γυρίσουμε στην ομφαλοσκόπηση 
των όρων και του περιεχομένου τους, ούτε να αναλωθούμε 
σε ατέρμονες συζητήσεις για το πώς θα περιγράψουμε για 
μια ακόμη φορά κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε και να 
ολοκληρώσουμε.

Γιατί η ανάγκη του στόχου γίνεται συνώνυμο της επιβίωσης 
της παράταξης. Κι αυτό πρέπει να γίνει το πρώτο πεδίο



συμφωνίας στη σημερινή μας Σύνοδο.

Να πούμε το πώς και να δεσμευτούμε όλοι σ' αυτό τελεσί
δικα. Αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι η τελευ
ταία προειδοποίηση για μας, η ανασύνταξη των δυνάμεων 
μας και η στροφή στην κοινωνία ως πρώτο μεγάλο και κρί
σιμο βήμα της αναγέννησης του Κινήματος της Αλλαγής 
και της Μεταρρύθμισης είναι η έσχατη συγκυρία. Μετά από 
ήττα σε εθνικές εκλογές θα είμαστε πραγματικά ένα άλλο 
ΠΑΣΟΚ εκ των πραγμάτων που θα σηματοδοτήσει και ένα 
άλλο οδυνηρό για μας πολιτικό σκηνικό. Τότε η νέα εποχή 
θα ανοίξει το δρόμο του 2000 χωρίς εμάς ως πλειοψηφικό 
πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα. Γιατί η εμπειρία των τοπικών 
εκλογών και των ευρωεκλογών ολοκληρώνοντας μια 
πορεία αποσύνδεσης του Κόμματος από τα χαρακτηρι
στικά της παράταξης δείχνει ανάγλυφα αυτό πού θα συμ
βεί. Και όσοι υπερασπίζονται τα σημερινά τείχη και όσοι 
ανιστόρητα νομίζουν ότι μπορούν να τα υπερβούν μόνοι 
τους ας το κατανοήσουν καλά. Δεν υπάρχουν για μας 
σενάρια ήττας. Ν' αλλάξουμε τώρα για να νικήσουμε.

Το ζήτημα κατά συνέπεια είναι το ΠΩΣ κι όχι το κάτω από 
ΠΟΙΟ ΤΙΤΛΟ. Διαλέχτε όποιον θέλετε όποιον νομίζετε.

Το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό και οφεί
λουμε από την αρχή να τοποθετηθούμε είναι αυτό που σε 
κάθε προσπάθεια στην ιστορική μας διαδρομή αναφύεται.

Εχει καταντήσει παραδοσιακό αιτούμενο που μονότονα 
τίθεται κάθε φορά. Αν το εγχείρημα είναι ευρύτερα ιδεο
λογικό, αν εντάσσεται σε συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης 
πολιτικών πρωτοβουλιών και στόχων ή εξαντλείται σε μια 
οργανωτικού τύπου ανασύνταξη δυνάμεων.

Το εξάμηνο "σχέδιο δράσης και κοινωνικής παρέμβασης" 
απαιτεί μια σοβαρή ιδεολογική και πολιτική ανάκαμψη που 
αφορά συνολικά το ΠΑΣΟΚ ως σχηματισμό.

Και η Κυβέρνηση και το Κόμμα στην εκφορά του λόγου, 
στις πολιτικές επιλογές και την πρακτική τους απαιτείται να 
προσανατολιστούν στις ακόλουθες κατευθύνσεις:



Η Π Ο Ρ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Σ  ΤΙ

I. Να φέρουμε στο προσκήνιο ξανά την οραματική διά
σταση της στρατηγικής μας και να προβάλλουμε την 
επίτευξη και ολοκλήρωση των μεγάλων εθνικών επιλο
γών και επιδιώξεων στα νέα γεωπολιτικά και γεωστρα- 
τηγικά δεδομένα της εποχής, της περιοχής, της χώρας.

II. Η ολοκλήρωση των βημάτων στην οικονομία, την κοι
νωνία, τους θεσμούς που σηματοδοτείται στο τέλος 
του χρόνου να καταδειχθεί και να προβληθεί στο 
πεδίο της επόμενης μέρας της ΟΝΕ με πολιτικές που 
σχεδιάζουμε από τώρα.

III. Ο πολιτικός μας λόγος και η πράξη μας να αποκτήσει 
σαφή κοινωνική αναφορά και διάσταση, με έμπρακτη 
στροφή στα λαϊκά στρώματα και τη βάση του προο
δευτικού κοινωνικού συνασσπισμού.

IV. Η παρέμβαση στα προβλήματα ποιότητας ζωής και 
της καθημερινότητα του πολίτη με επίκεντρο την ανα
σφάλεια, τη λειτουργία της διοίκησης, την υγεία, την 
παιδεία, την απασχόληση, τις ίσες ευκαιρίες, να ανα
δείξουν μέσα από άλλη πρακτική και επιμερισμένους 
στόχους μια νέα αποτελεσματικότητα στην κυβερνη
τική πολιτική.

V. Το περιεχόμενο και η κατεύθυνση αυτών των επιλογών 
να αναδειχθούν και να απεικονιστούν σε περιφερει
ακό επίπεδο και τοπικό επίπεδο με τη διαμόρφωση 
αναπτυξιακών συμφωνιών, στις οποίες θα πρωτοστα
τήσει το ΠΑΣΟΚ για την αναπτυξιακή στρατηγική και 
την κοινωνία της νέας ευημερίας, με υπόβαθρο το 3ο 
ΚΠΣ και την "Ατζέντα 2000".

V I. Πάνω σ' αυτές τις πολιτικές που περικλείουν οι προη
γούμενοι στόχοι να οριοθετηθεί με σαφήνεια η προο
δευτική από τη νεοσυντηρητική πρόταση και να ανοί
ξουμε μόνιμο μέτωπο ιδεολογικής και πολιτικής αντι
παράθεσης τόσο προς τη ΝΔ όσο και προς το ΚΚΕ και 
το ΔΗΚΚΙ.

V II. Στη διαμόρφωση, το σχεδιασμό, την απόφαση, την
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υλοποίηση, την στήριξη, την προβολή και τον έλεγχο 
εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και Κοινωνικής 
Παρέμβασης με πρωτοβουλία και καδοδήγηση του 
Προέδρου συμμετέχουν τα δεσμοδετημένα κυβερνη
τικά και κομματικά όργανα και αναλαμβάνονται εξα- 
τομικευμένες ευδύνες από τα μέλη τους.

Πάνω σ' αυτές τις κρίσιμες προτεραιότητες που αναδεικνύ- 
ουν στην πράξη το "όλοι μαζί" οικοδομείται και σχεδιάζε
ται ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά και οργανωτικά η ανα
σύνταξη των δυνάμεων μας.

Το δεύτερο ερώτημα, εξίσου παραδοσιακό με το πρώτο, 
στο οποίο οφείλουμε με σαφήνεια και χωρίς περιστροφές 
να απαντήσουμε είναι αν οι αλλαγές περιορίζονται στις 
οργανώσεις βάσης λες κι αυτές έχουν την κεντρική ευδύνη 
για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και όχι η "κορυφή" που οδή
γησε ως εδώ τα πράγματα. Και, κατά συνέπεια, αν μπορεί 
να υπάρξει αλλαγή στο ενδιάμεσο επίπεδο και τη βάση 
όταν το κεντρικό ΠΑΣΟΚ αναπαράγει συνεχώς τον εαυτό 
του, τις ισορροπίες του, τις σχέσεις του και τους παγιωμέ- 
νους συσχετισμούς του. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι πως 
από την αρχή διασφαλίζεται ένα πνεύμα αλλαγής και ανα
σύνταξης σε κεντρικό επίπεδο.

Υπάρχουν πέντε σημαντικές προϋποδέσεις στο ξεκίνημα 
της προσπάδειας. Είναι προϋποδέσεις που η κάδε μια, 
ξεχωριστά αλλά και όλες μαζί εκπέμπουν το κεντρικό 
μήνυμα της κοινής απόφασης και διαμορφώνουν ευνοϊκούς 
όρους για την επιτυχημένη εφαρμογή της. Με άλλα λόγια 
χωρίς αλλαγή πρακτικής, έμπρακτη ενότητα και συναντί- 
ληψη στην κορυφή δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγές, 
στα ενδιάμεσα όργανα και τη βάση του ΠΑΣΟΚ.

Γι' αυτό ακριβώς πρέπει εκ των προτέρων να συμφωνή
σουμε στο πλαίσιο των ακόλουδων προϋποδέσεων :

π Πρώτο:

Η ανασύσταση του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ αποτελεί το 
πρώτο και καδοριστικό βήμα για την επανίδρυση του Κινή



ματος σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Συνεδρίου προς 
τη νέα Κεντρική Επιτροπή στο οποίο εντέλλεται να προχω
ρήσει η ηγεσία του Κινήματος αμέσως μετά τις Ευρωεκλο
γές-
Συνδέεται αυτό το βήμα με την σημαντική πολιτική συγκυ
ρία, την ανάγκη ενός μάχιμου ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλο
γές, την υπέρβαση και το μετασχηματισμό των σχέσεων, 
των δομών και των αντιπαραθέσεων που αναπτύσσονται 
για χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό απαιτείται η ανάληψη στην 
πράξη της συνολικής ευθύνης από τον Πρόεδρο και την Κ.Ε

Και, Βέβαια, ξεκινά αυτή η ευθύνη από την πολιτική συμφω
νία στο Ε.Γ για το ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο που 
θα πάρει το εγχείρημα και την έμπρακτη, θετική συμμετοχή 
των μελών του κεντρικού οργάνου στην υλοποίηση του. 
Αλλιώς δεν πρέπει καν να ξεκινήσει.

π Δεύτερο:

Θεωρείται δεδομένη ως προς το περιεχόμενο, τους στό
χους, τις διαδικασίες η πολιτική απόφαση του 5ου Συνε
δρίου για την Αναγέννηση και Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ

Στα πλαίσια αυτής της απόφασης δεν τίθενται ξανά για 
συζήτηση :

-  Θέματα που αφορούν τη φυσιογνωμία και τη στρατη
γική του Κινήματος στη νέα εποχή

-  Η κοινωνική αναφορά του ΠΑΣΟΚ και ο προοδευτικός 
κοινωνικός συνασπισμός ως σύγχρονη εκδοχή της ΕΑΕ

-  Ο τρόπος, η διαδικασία μετατροπής της κοινωνικής 
πλειοψηφίας σε συγκροτημένη πολιτική δύναμη μέσα 
από την αναγέννηση και τους νέους προσανατολισμούς 
της πολιτικής

-  Τα θέματα που αφορούν το ρόλο και το χαρακτήρα του 
Κινήματος και την πολιτική των συμμαχιών του στα πλαί
σια της ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού 
χώρου
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-  Το τι κόμμα θέλουμε και πως αυτό συνδέεται με την 
αναγέννηση του Κινήματος της Αλλαγής

-  Οι κατευθυντήριες γραμμές της νέας συγκρότησης του 
Κινήματος

-  Και, βέβαια, οι καταστατικές ρυθμίσεις και αλλαγές 
που ψηφίστηκαν στο 5ο Συνέδριο

Η απόφαση αποτελεί την αφετηρία της όποιας πολιτικής 
μας πρωτοβουλίας που αφορά το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό υπο
κείμενο.

β  Τρίτο:

Αποφασίζουμε σε όλη την κλίμακα από τον Πρόεδρο και 
το Ε.Γ. μέχρι την τελευταία οργάνωση την πλήρη και χωρίς 
διασταλτικές ερμηνείες εφαρμογή του νέου Καταστατικού 
του Κινήματος στο οποίο λύνονται προβλήματα που ταλά
νισαν επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα την οργάνωση. 
Όπως για παράδειγμα :

-  Η ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ

-  Η δομή, το περιεχόμενο και η συγκρότηση των Οργα
νώσεων Βάσης κατά Δήμο

-  Οι διαδικασίες της επιλογής προσώπων και της αξιολό
γησης στελεχών

-  Ο πολιτικός ρόλος της Ν.Ε και του Νομαρχιακού Συμ
βουλίου

-  Η συγκρότηση και εκλογή των Περιφερειακών Οργά
νων του Κινήματος

-  Η νέα αντίληψη, πολιτική και συγκρότηση που αφορά 
το ρόλο, τη λειτουργία της Κ.Ε και των κεντρικών της 
οργάνων

α  Τέταρτο:

Να προχωρήσουμε τώρα εττην πολιτικοποίηση, στην ανανέωση 
και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του κόμματος που 
ξεκινά από την οργάνωση και τη λειτουργία της Χαρ. Τρικούπη
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Αυτό σημαίνει στην πράξη :

-  Πρόεδρος και Ε.Γ αναλαμβάνουν πλήρως την πολιτική 
διεύθυνση του Κινήματος που σημαίνει για τα μέλη του 
Ε.Γ εκτός από τη συμμετοχή τους στην λειτουργία του 
οργάνου, την ανάληψη εξατομικευμένης ευθύνης σε 
πολιτικές, αρμοδιότητες, περιφέρειες της χώρας

-  Γραμματέας Κ.Ε και Εκτελεστική Γραμματεία αναλαμβά
νουν έμπρακτα τη συλλογική διεύθυνση της δράσης 
του Κινήματος, ως συλλογικό όργανο εποπτείας, συντο
νισμού και καθοδήγησης πριν τον επιμερισμό της πολι
τικής στους αντίστοιχους τομείς Δράσης της Κ.Ε

-  Η ένταξη και ενεργοποίηση των μελών της Κ.Ε και της 
Κ.Ο στην καθημερινή λειτουργία του Κινήματος αποτε
λεί υποχρέωση που απορρέει από το Καταστατικό και 
ελέγχεται συστηματικά από το Ε.Γ και το Προεδρείο της 
Κ.Ο. Η λειτουργία των μελών της Κ.Ε και των βουλευτών 
στους Τομείς Πολιτικής και Δράσης της Κ.Ε και στην 
ανάληψη πολιτικής ευθύνης στις νομαρχιακές και τομε- 
ακές οργανώσεις του Κινήματος θα περνά από τη συνο
λική κρίση των κορυφαίων οργάνων (Κ.Ε και Κ.Ο). 
Καθιερώνεται η περιοδική έκθεση δράσης τους.

-  Η ολοκλήρωση του επικοινωνιακού σχεδιασμού με σύγ
χρονα μέσα, προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει και 
προχωρήσει σημαντικά και των υποδομών στις λειτουρ
γίες του Κινήματος θα δώσει τη δυνατότητα μιας πιο 
συντονισμένης και αποτελεσματικής επαφής και αμφί- 
δρομης σχέσης

π Πέμπτο:

Στην αφετηρία της προσπάθειας μας, επίσης, βρίσκεται η 
ανάγκη να διαμορφώσουμε μια νέα δυναμική και δημιουρ
γική σχέση ανάμεσα στο Κίνημα και την Κυβέρνηση που 
πρέπει να κινηθούν ταυτόχρονα, ομόρροπα και παράλληλα 
στους στόχους. Μια σχέση που εδράζεται στο κοινό υπό
βαθρο της άλλης σχέσης και επαφής που οφείλουν να δια
μορφώσουν με την κοινωνία.



-  Η Κυβέρνηση οφείλει και μπορεί, πέρα από τον σχεδία
σμά, την διαμόρφωση, τη θεσμική κατοχύρωση και δια
χείριση των βασικών επιλογών και της πολιτικής της, να 
κινηθεί σε δυο κατευθύνσεις :Προς το λαό κατ' αρχή 
για ενημέρωση, στήριξη και τελικά κατοχύρωση του 
κυβερνητικού έργου. Προς το ΠΑΣΟΚ ακολούθως για 
συζήτηση, κατανόηση και διαμόρφωση των βασικών 
επιλογών της.

-  Η Κυβέρνηση οφείλει και μπορεί, πέρα από τον σχεδία
σμά, την διαμόρφωση, τη θεσμική κατοχύρωση και δια
χείριση των βασικών επιλογών και της πολιτικής της, να 
κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: Προς το λαό κατ' αρχή 
για ενημέρωση, στήριξη και τελικά κατοχύρωση του 
κυβερνητικού έργου. Προς το ΠΑΣΟΚ ακολούθως για 
συζήτηση, κατανόηση και διαμόρφωση των βασικών 
επιλογών της

-  Το Κίνημα δεν είναι θεατής των κυβερνητικών δράσεων 
και απλός κριτής τους ή κυματοθραύστης λαϊκών αντι
δράσεων. Τα κορυφαία του όργανα και η Κοινοβουλευ
τική του ομάδα έχουν λόγο συμμετοχής στην επεξεργα
σία , το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση της πολιτικής. Αλλά 
και υποχρέωση για την ενεργό της στήριξη και προ
βολή. Και εδώ το Κίνημα πρέπει να κινηθεί σε δύο 
κατευθύνσεις. Από την κοινωνία και το λαό προς την 
Κυβέρνηση, από το ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία για δια
μόρφωση θετικών λαϊκών συσχετισμών

-  Οι δομές που διασφαλίζουν αυτή τη δημιουργική 
σχέση ε ίνα ι:

-  Σε κεντρικό επίπεδο η στελέχωση και λειτουργία των 
Τομέων Πολιτικής που αναβαθμίζει το ρόλο του Ε.Γ, της 
Κ.Ε και της Κ.Ο και ταυτόχρονα τροφοδοτεί απευθείας 
τις αντίστοιχες οργανώσεις βάσης με πολιτικές και προ
τάσεις

-  Σε περιφερειακό επίπεδο η πολιτικοποίηση και η επιτε
λική λειτουργία των ενδιάμεσων οργάνων με έμφαση
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στη Γραμματεία του Ν.Σ και το Ν.Σ, στα οποία αποκε
ντρώνεται η πολιτική και κομματική εξουσία

-  Σε τοπικό επίπεδο η εξειδικευμένη παρέμβαση και 
δράση των οργανώσεων Βάσης που αναβαθμίζει τη 
Δημοτική Ολομέλεια

-  Θεματικά Συνέδρια, κομματικά δημοψηφίσματα, ουσια
στικοποίηση της λειτουργίας και της προγραμματικής 
δυνατότητας και παρουσίας του Εθνικού Συμβουλίου, 
έτσι όπως αποφασίστηκαν στο Συνέδριο συμβάλλουν 
προς αυτή την κατεύθυνση

Ενώ παράλληλα εμπεδώνεται ως μόνιμη λειτουργία η αξιο
λόγηση των στελεχών, οι δημοκρατικές διαδικασίες στην 
επιλογή των προσώπων, πολιτικός σχεδιασμός της εξειδι- 
κευμένης παρέμβασης και δράσης του ΠΑΣΟΚ στις κοινω
νικές δυνάμεις και τις διεργασίες που συντελούνται σ' 
αυτές.

Έτσι ολοκληρώνεται η πορεία μετάβασης από ένα κόμμα 
"αντιπολιτευτικού τύπου" σε ένα ολοκληρωμένο κυβερνη
τικό σχηματισμό.

Ας έρθουμε τώρα στη Βάση του Κινήματος. Το ερώτημα 
εδώ έγκειται στο τι σημαίνει ακριβώς αλλαγή εκ Βάθρων, 
ποιος είναι ο στόχος και το περιεχόμενό της. Επειδή εδώ 
φαίνεται πως βρίσκεται το κεντρικό διακύβευμα και γίνεται 
η μεγάλη ζύμωση, πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς και 
συγκεκριμένοι:

• Είναι μήπως η κατάργηση και διάλυση του υπάρχοντος 
ΠΑΣΟΚ και η αντικατάστασή του από ένα άλλο, εντε
λώς νέο;

• Είναι μήπως η συντήρηση του υπάρχοντος ΠΑΣΟΚ και 
ο περιορισμός της αλλαγής του σε ένα απλό ξεκαθά- 
ρισμα του μητρώου μελών από τα μη πραγματικά μέλη;

• Είναι μήπως ο περιορισμός της αλλαγής σε μία διαδι
κασία τυπικής επανεγγραφής των μελών με αυτοπρό
σωπη παρουσία αντί για την "δΓ αντιπροσώπου 
εγγραφή";



Το πρώτο δεν είναι μόνο ανεδαφικό. Είναι άδικο για την 
ιστορική μας διαδρομή. Ούτε υπάρχει η παραμικρή προϋ
πόθεση να υλοποιηθεί, ούτε είναι στην πολιτική βούληση 
κανενός από τα στελέχη της ηγεσίας του Κινήματος, ούτε 
είναι στην πρόθεση και το πνεύμα της απόφασης του Συνε
δρίου.

Το δεύτερο είναι κατώτερο των περιστάσεων και των ανα
γκών, γιατί ούτε το υπάρχον ΠΑΣΟΚ ως δομή, διάταξη 
οργανώσεων και σύγχρονη λειτουργία εξυπηρετεί με επάρ
κεια οποιοδήποτε πολιτικό στόχο. Ούτε υπάρχει στη σημε
ρινή πραγματικότητα της οργάνωσης νομιμοποιητική διαδι
κασία που θα εγγυηθεί και θα αποφασίσει το πώς θα ξεκα
θαριστούν τα υπαρκτά από τα μη υπαρκτά μέλη. Οργανώ
σεις είναι στα χαρτιά χωρίς καμμια και ποτέ δραστηριό
τητα. Ογανώσεις έχουν πολλά χρόνια να εκλέξουν ΣΕ. 
Οργανώσεις δεν έχουν όργανα και καλούνται μόνο να 
ψηφίσουν πρόσωπα.

Το τρίτο απλώς αναπαράγει το υπάρχον, καθιστώντας 
τυπική διαδικασία μία μέχρι τώρα κατά συρροή και για μια 
σχεδόν δεκαετία παράτυπη διαδικασία. Δεν έχει καμμία 
σημασία ο μεταφορέας μιας αίτησης εγγραφής μέλους 
στην Οργάνωση Βάση, στη ΝΕ ή τα Κεντρικά να του τηλε
φωνήσει για να "περάσει δΓ υπόθεσίν του" να εγγράφει ή 
να επανεγγραφεί σε ένα γραφείο μιας Οργάνωσης .

Απαιτείται ΥΠΕΠΒΑΣΗ

Χρειάζεται πραγματική και ουσιαστική ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 
ΟΠΓΑΝΩΣΕΩΝ γιατί είτε δεν ανταποκρίνονται στις ανά
γκες, είτε δεν έχουν καμμία σχέση με το περιεχόμενο που 
προσδιορίζεται στο νέο καταστατικό, είτε είναι "οργανώ
σεις- φαντάσματα".

Χρειάζεται ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ με βάση ΕΝΕΠΓΑ 
ΜΕΛΗ και ΠΠΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΠΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Και ας έρθουμε τώρα στη ψυχή του προβλήματος. Γιατί ο 
πολίτης θα εγγράφει στο ΠΑΣΟΚ και θα δράσει; Τι είναι 
αυτό που τον ελκύει στη σύγχρονη εποχή σε ένα σοσιαλι-
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στικο κομμά;

Ασφαλώς όχι οι ιδέες και τα οράματα της δεκαετίας του 
'70. Ούτε η προσωπική αποκατάσταση ως αποκατάσταση 
πραγματικής κοινωνικής αδικίας ή εξαργύρωοη μιας πελα
τειακής σχέσης της δεκαετίας του '80. Ούτε ο υποβιβα
σμός του σε "κουκί" και ανώνυμο εκλογέα επώνυμων στε
λεχών και αξιωματούχων της δεκαετίας του '90.

Το μόνο κίνητρο είναι η πολιτική, η δυνατότητα της δράσης. 
Η εγγύηση ενός ρόλου που ξαναέρχεται στα πράγματα από 
τις ίδιες τις ανάγκες και τα καθημερινά αδιέξοδα της κοι
νωνίας ή την έκφραση μιας εξειδικευμένης δράσης σε κοι
νωνικούς, πολιτικούς, επαγγελματικούς ή πολιτισμικούς 
χώρους. Ακόμη η ευαισθησία απέναντι σε νέα προβλή
ματα παγκόσμια, ευρωπαϊκά ή εθνικά που έχουν σχέση με 
τη ζωή και τη συλλογική προσπάθεια.

Δεν θέλουμε όμως κίνηση διατεταγμένων μελών προς την 
οργάνωση, που ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Θέλουμε 
κίνηση του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία. Και 
αυτό μόνο με δρώντα πολιτικά στελέχη, μέσα από πολιτικές 
και κοινωνικές πρωτοβουλίες μπορεί να υπάρξει. Και 
βέβαια μέσα από πραγματική επαναφορά της πολιτικής και 
αναζωογόνηση της πολιτκής διαδικασίας στο Κίνημα μπο
ρούμε να προσελκύσουμε μέλη, να ανανεώσουμε το ενδια
φέρον για την πολιτική, να αποκαταστήσουμε την αξιοπι
στία της οργανωμένης δράσης. Πρέπει να ανατρέψουμε 
και να υπερβούμε το μοντέλο των τριών αντιφάσεων όπου 
το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θεάται την Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ ως 
Κίνημα θεάται της κεντρική του γραφειοκρατία, η Κοινωνία 
θεάται ένα ΠΑΣΟΚ απόμακρο απ' αυτή. Και αυτό μπορεί 
να γίνει μόνο σε συνθήκες εξωστρέφειας, ανοικτής πολιτι
κής δράσης, συλλογικής κοινωνικής παρέμβασης, στο 
πλαίσιο των στόχων και των πολιτικών που προσδιορίσαμε 
και πάνω στα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών.

Και, λοιπόν, θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς αυτό για το 
οποίο αγωνιζόμαστε σχεδόν για 15 χρόνια θα γίνει σε 6 
μήνες; Ασφαλώς όχι. Ομως πρέπει να ξεκινήσει να γίνεται



για να υπάρχει μάχιμο ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές. Γι' 
αυτό θα σχεδιάσουμε το πρώτο βήμα ως το τέλος του χρό
νου. Με ιδεολογικό και πολιτικό κίνητρο το "εξάμηνο σχέ
διο δράσης" που εξειδικεύεται και εφαρμόζεται τοπικά και 
περιφερειακά σε κάθε Δήμο, Νομό και Περιφέρεια.

Πάμε τώρα στο πρακτικό επίπεδο, όπου και εδώ δεν μπο
ρούν να υπάρχουν ασάφειες και κενά. Στο ΠΩΣ ακριβώς 
θα γίνει η προσπάθεια.

-  Πρώτα -  πρώτα μέσα από μια συντεταγμένη θεσμικά 
πορεία η οποία

-  αρχίζει με κεντρικό προσκλητήριο της Κ.Ε και προσω
πική επιστολή του Προέδρου σε όλα τα εγγεγραμμένα 
σήμερα μέλη του ΠΑΣΟΚ .

-  επανακαθορίζεται, στη Βάση του νέου καταστατικού, η 
διάταξη των Οργανώσεων Βάσης κατά Δήμο με συγκε
κριμένο νομαρχιακό ή τομεακό όργανο που αναλαμβά
νει την ευθύνη

-  ακολουθεί τοπικό προσκλητήριο σε κάθε Δήμο όπου η 
πρωτοβουλία ανήκει στα πραγματικά ενεργά μέλη του 
ΠΑΣΟΚ που αρθρώνονται κατά Οργάνωση Βάσης

-  ένας πολιτικός σχεδιασμός διαδικασιών και παρεμβά
σεων που γίνεται σε αυστηρά χρονικά πλαίσια διασφα
λίζει την ελεύθερη και ουσιαστική δυνατότητα ενεργού 
συμμετοχής.

Την κεντρική ευθύνη και εποπτεία έχουν το Εκτελεστικό 
Γραφείο και η Εκτελεστική Γραμματεία των οποίων τα μέλη 
διατάσσονται κατά Περιφέρεια της χώρας.Την νομαρχιακή 
και τομεακή ευθύνη και εποπτεία έχει το κλιμάκιο της Κ.Ε. 
αποτελούμενο κατά νομό ή τομέα από ένα υπεύθυνο μέλος 
της εκτός νομού ή τομέα και ομάδα στελεχών από Τομείς 
Πολιτικής και Δράσης. Μέχρι την ολοκλήρωση του εγχειρή
ματος τα εκτελεστικά όργανα του Κινήματος σε ενδιάμεσο 
και τοπικό επίπεδο(ΝΕ,ΣΕ) εξακολουθούν να λειτουργούν 
με Βάση τις αρμοδιότητές τους και να ασκούν την καθημε
ρινή διαχείριση της πολιτικής μας.



Σε κάθε νομό (Τομέα) συγκροτείται διευρυμένο Νομαρ
χιακό Οργανο για την ανασύνταξη των δυνάμεων μας (Επι
τροπή Ανασύνταξης Νομού) στο οποίο με βάση την γραμ
ματεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου συμμετέχουν:

-  τα μέλη της ΚΕ και του Κ.Σ. Νεολαίας του Νομού.
-  οι βουλευτές του Νομού
-  τα μέλη της ΝΕ και της γραμματείας της ΝΕ νεολαίας
-  οι διατελέσαντες Γραμματείς ΝΕ μέλη του ΠΑΣΟΚ
-  οι επικεφαλής μέλη μας

1. της ΝΑ
2. της ΤΕΔΚ
3. του ΕΚ
4. του ΕΓΣ
5. του ΤΕΕ
6. του ΕΒΕ
7. του χώρου λοιπών επιμελητηρίων

-  5 min έως 7 max καταξιωμένα κοινωνικά, κομματικά ή 
θεσμικά στελέχη που αποφασίζονται ομόφωνα από το 
όργανο.

Η Επιτροπή Ανασύνταξης παρουσία του κλιμακίου της Κ.Ε. 
αμέσως μετά τη συγκρότηση της αποφασίζει τη διάταξη 
των Οργανώσεων Βάσης ανά Δήμο σύμφωνα με τις σύγ
χρονες ανάγκες και μέσα στις δομές που προβλέπει το 
Καταστατικό και την κατανομή των μελών σ' αυτόν

-  Κάποιες οργανώσεις ταυτίζονται με τις ήδη 
υπάρχουσες

-  Κάποιες οργανώσεις καταργούνται.
-  Κάποιες οργανώσεις συστήνονται για πρώτη φορά.

Σε επόμενες συνεδριάσεις της η Επιτροπή και στη βάση του 
Κεντρικού Πολιτικού Σχεδιασμού που γίνεται παράλληλα 
ολοκληρώνει το δικό της ανά Δήμο σχεδίασμά και τον εξει
δικεύει.



1. Για την ανασύνταξη των Οργανώσεων Βάσης ανά
Δήμο ακολουθείται η εξής διαδικασία:
► Το κλιμάκιο της Επιτροπής Ανασύνταξης μαζί με τους 

υπάρχοντες Γραμματείς των Τ.Ο., των ΟΧΔ, των ΘΟ και 
των Οργανώσεων Νεολαίας, απευθύνουν ανοικτό προ
σκλητήριο "ανασύνταξης του ΠΑΣΟΚ, προοπτικής και 
νίκης", σε όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ για να συμμετάσχουν 
σε Δημοτική Ολομέλεια με αντικείμενο τον ήδη διαμορ
φωμένο πολιτικό σχεδίασμά.

► Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία και συζήτηση 
στο τέλος διατάσσονται κατά Οργάνωση Βάσης που 
έχει σχεδιαστεί και αναλαμβάνουν σε διάστημα δύο 
μηνών να οργανώσουν τρεις τουλάχιστον πολιτικές δια
δικασίες:
-  μια γενική πολιτική εκδήλωση
-  μια εσωτερική διαδικασία -  συζήτηση
-  μια παρέμβαση με αντικείμενο τον εξειδικευμένο ρόλο 

της οργάνωσης.

Το δίμηνο κλείνει με Δημοτική Ολομέλεια για το πρό
γραμμα ανάπτυξης του Δήμου.
► Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα των Οργανώσεων Βάσης 

που υπάρχουν και συμμετέχουν, συντονίζονται από τα 
υπάρχοντα και παρόντα μέλη της ΣΕ. Οι συμμετέχοντες 
στην Ομάδα Πρωτοβουλίας σύστασης νέας Οργάνωσης 
Βάσης συντονίζονται από προσωρινή ΣΕ που ορίζεται επι 
τόπου.

► Μέσα από τη συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες του 
διμήνου καταγράφονται όλα τα μέλη που συμμετέχουν 
πραγματικά στις αντίστοιχες Οργανώσεις Βάσης και 
όσοι συμμετέχουν στις δύο από τις τρεις διαδικασίες 
αποτελούν μέλη.

► Μετά την τελική Δημοτική Ολομέλεια οριστικοποιείται ο 
κατάλογος και εκλέγονται οι ΣΕ.

► Είναι φανερό ότι δα καταβληθεί επισταμένη προσπάθεια 
να συμμετέχουν και να συσπειρωθούν δυνάμεις που δεν 
είναι εγγεγραμμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ από τον ευρύτερο
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προοδευτικό χώρο, στελέχη και μέλη που αδρανοποιή- 
θηκαν, που βρέθηκαν για ένα χρονικό διάστημα σε 
άλλους χώρους ή που πρώτη φορά θέλουν να ασχολη
θούν με την πολιτική και το ΠΑΣΟΚ.

► Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας επικυρώνεται 
κεντρικά με την διαμόρφωση του Μητρώου Μελών του 
ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατι
κού.

► Όσα από τα σημερινά εγγεγραμμένα μέλη αρνηθούν να 
συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή διαδικασία 
εγγράφονται στους καταλόγους των φίλων.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ι  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι
9 και  10 Ιουλίου

-  απόφαση ΚΕ -  προσκλητήριο -  επιστολή Προέδρου

12 έως τέλος Ιουλίου
-  άμεση συγκρότηση και λειτουργία κεντρικών οργάνων 

(Τομείς, Κλιμάκια)
-  με πρωτοβουλία του Γραμματέα της ΚΕ συνάντηση 

κατά τομέα πολιτικής με τα αρμόδια μέλη του ΕΓ της 
πολιτικής ηγεσίας του αντίστοιχου Υπουργείου και της 
Γραμματείας του Τομέα για εφαρμογή και εξειδίκευση 
του εξάμηνου σχεδίου.

12 έως 25  Ιουλίου
-  συγκρότηση Επιτροπών Ανασύστασης κατά Νομό
-  απόφαση για διάταξη Οργανώσεων Βάσης κατά Δήμο
-  κατανομή στα κλιμάκια των μελών της Επιτροπής Ανα

σύστασης

20  έως 30  Αυγούστου
-  οριστικοποίηση του πολιτικού σχεδιασμού σε επίπεδο 

νομού
-  πρόγραμμα διαδικασιών, πολιτικών εκδηλώσεων, 

παρεμβάσεων

28 Α υγούστου (με την ευκαιρία της 3ης Σεπτέμβρη)
-  συνόδους όλων των Επιτροπών Ανασύστασης της
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χώρας στην Αθήνα.
-  πανηγυρική έναρξη της πορείας προς τη Βάση και την 

κοινωνία

Σεπτέμβριος - Ο κτώ βριος
-  διαδικασία νέας συγκρότησης των Οργανώσεων της 

Βάσης

Ιο  δεκαήμερο Ν οεμβρ ίου
-  εκλογή Σ.Ε.

2ο δεκαήμερο Ν οεμβρ ίου
-  Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ
-  εκλογές Ν.Ε (24 Νοεμβρίου)

Τέλος Ν οεμβρίου
-  ολοκλήρωση Μητρώου Μελών του κόμματος

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο καθένας πολύ δικαιολογη
μένα μπορεί να ρωτήσει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, 
τα έχουμε ξαναπροσπαθήσει. Δεν θέλω να πιστέψει κανείς, 
ότι με την δική μου εισήγηση σήμερα, ή με την εισήγηση του 
Προέδρου και του Ε.Γ. κομίζουμε γλαύκας εις Αθήνας.

Όμως πρέπει να υποδηλώσουμε την πολιτική μας Βούληση 
ότι αυτή τη φορά θα την καταβάλουμε αυτή την προσπά
θεια με πλήρη ευθύνη αυτού εδώ του οργάνου, γιατί 
νομίζω ότι είναι μια τελευταία ευκαιρία γι' αυτό.

Εμείς εκλεγήκαμε σαν Κ.Ε. λίγους μήνες πριν. Είμαστε το 
μόνο νομιμοποιητικό όργανο για την εφαρμογή των αποφά
σεων του Συνεδρίου. Κάποιες φορές στην προεκλογική 
περίοδο ένοιωθε κανείς την ανάγκη ότι η Βάση μας, μας 
ξεπερνούσε για μια ακόμη φορά και όταν μετά τις εκλογές 
άνοιξε η συζήτηση σε όλες τις οργανώσεις, όλοι όσοι μετεί
χαμε σ' αυτή, καταλάβαμε με όσα ακούσαμε, ότι αξίζει ένας 
πραγματικός σεβασμός στο 33% του ελληνικού λαού που 
μας έδωσε την ψήφο του σε αυτές τις εκλογές, οτι αξίζει 
ένας πραγματικό σεβασμός σε όλα τα μέλη και τις οργανώ
σεις του Κινήματος, που έδωσαν τη μάχη -όσα απ' αυτά έδω
σαν τη μάχη- τη μεγάλη πολιτική μάχη των Ευρωεκλογών.



Εγώ πιστεύω σύντροφοι, ότι το κεντρικό κριτήριο της τελι
κής επίτευξης αυτού του στόχου, θα είναι μια εμπειρία, ή 
ένα συναίσθημα που ένοιωσα προχθές παρακολουθώντας 
πάνω από 100.000 νέα παιδιά τη συναυλία που οργάνωσε 
η Βουλή με την ευκαιρία της Βουλής των Εφήβων και σκά
φτηκα και πρέπει να σκεφτούμε όλοι, πόσο εύκολο είναι να 
λέμε να οριοθετήσουμε την προοδευτική μας στρατηγική 
και πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό και να αποκτήσουμε 
δίαυλο επικοινωνίας με αυτή τη γενιά που θα χτίσει την 
Ελλάδα του 2000. Αν τους λέγαμε ό,τι λέγαμε την δεκαετία 
του '70, θα μας κοίταζαν κάπως περίεργα.

Αν τους δείξουμε ότι ελάτε σε εμάς γιατί πράττουμε αυτά 
που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, δεν τους αφορά, γιατί 
δεν χωρά σ' αυτό το ΠΑΣΟΚ το δικό τους όνειρο. Προο
δευτική, στρατηγική, επικοινωνία και πολιτική σημαίνει επι
κοινωνία και πολιτική με τις νέες ανάγκες στο έδαφος της 
νέας πραγματικότητας και όχι αναβίωση των παλιών αντι
θέσεων μιας περιόδου που κατά τη γνώμη μου πρέπει να 
έκλεισε οριστικά στο 5ο Συνέδριο, αν δεν θέλουμε να οδη
γηθούμε σε ήττα.

Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο για τον τόπο κυρίως 
να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και αυτή τη φορά να πετύ- 
χουμε.

Σας ευχαριστώ.
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Ο Κ .Σ η μ ίτη ς , Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνοντας τη συζήτηση συνοψίζοντας τα αυτέζ Τ|ς δύο μέρες, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω αποτελέσματα των εργασιών όλουζ του5 συντρόφους και τις συντρόφισσες που μίλησαν της 3ης Συνόδου της Κ .Ε . Υια τπ συνεισφορά τους σ' αυτή τη συζήτηση, που πιστεύω του Κινήματος, ότι υπήρξε δημιουργική, υπήρχαν πάρα πολλές ιδέες και στη δευτερολογία του υπήρξε και ΧΡΠσΨΠ Υ·α να σηματοδοτήσουμε την κοινή είπε τα εξής: ΠΟΡεία Ηας·.
Η συζήτηση έδειξε ότι όλοι διακατέχονται από ανησυχία 
για την πορεία μας, αλλά ταυτόχρονα και από τη βεβαιό
τητα ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αποφασιστικά και 
πως η νίκη θα είναι δική μας, αν ακολουθήσουμε τα όσα 
συζητήσαμε και συμφωνούμε σήμερα.

Π ριν μπω σε ορ ισμένα  θ έμα τα , θα  ήθελα  να  α να 
φέρω κ α ι εγώ ό τι η Ελλάδα γνώ ρισε μία επ ιτυχία  
χθες με τη ν  επ ιλογή της Α ννας Δ ιαμαντοπ ούλου  
ως Επιτρόπου γ ια  θέματα  Απασχόλησης κ α ι υπεύ
θυνης γ ια  το  Κ ο ινω νικό  Ταμείο. Οπως γνωρίζετε, είχε 
η Ελλάδα με τη Βάσω Παπανδρέου παλιά την ίδια αρμο
διότητα περίπου για την Απασχόληση και το Κοινωνικό 
Ταμείο.

Η Βάσω με τη δουλειά της τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ανέδειξε αυτό το θέμα που ήταν εκείνα τα χρόνια ακόμη 
ένα μεσαίο θέμα ως κύριο θέμα. Εδειξε ότι η απασχόληση 
είναι από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να απασχολήσει 
την Ευρωπαϊκή Ενωση και την Επιτροπή. Αυτή η σκέψη διή- 
νυσε από τότε αρκετό δρόμο και σήμερα η Απασχόληση 
αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για την Ευρωπαϊκή 
Ενωση.

Και αποτελεί όντως κύριο θέμα, διότι έλαβε χώρα και ένα 
έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο για την 
Απασχόληση. Και έκτοτε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχο- 
λείται με την Απασχόληση. ΠροΒλέπονται δε μέχρι το τέλος 
του χρόνου, άλλα και τον επόμενο χρόνο, νέες συζητήσεις 
στο ανώτατο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Απα
σχόληση.



Η Ελλάδα έχει τη  δ υ να τό τη τα  να  προωθήσει τ ις  
απόψεις της, να  επ ισημάνει την  α ν ά γ κ η  της κ ο ι
νω ν ικής Ευρώπης κα ι να  επ ισημάνει επίσης την  
α νά γκ η  πως όλα  α υ τά  τα  οποία υπάρχουν στις  
Συνθήκες, πρέπει επ ιτέλους να  γ ίνου ν  πράξη. Και 
πιστεύω ότι μπορούμε και να συγχαρούμε και να ευχη
θούμε στο μέλος μας την Αννα, καλή επιτυχία στη δουλειά
της·
Συντρόφισσες και σύντροφοι, από τα σημεία που συζητή
θηκαν, θέλω να σταθώ σε δύο:

π Ενα ερώτημα το οποίο πλανήθηκε από μερικούς 
συντρόφους και μερικές συντρόφισσες ήταν αν ακο
λουθούμε σωστά μία σοσιαλιστική πολιτική. Το ερώ
τημα π.χ. μήπως θα ηττηθεί η σοσιαλιστική προοπτική 
εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική ή ότι χρειάζεται ένας 
νέος κοινωνικός ριζοσπαστισμός ή μία εθνική κοινω
νική αναγέννηση.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα κάνω πρώτα μία διαπί
στωση: Αν κοιτάξει κανείς από το Βορρά στο Νότο της 
Ευρώπης, από τη Σουηδία μέχρι την Πορτογαλία και από 
την Φινλανδία μέχρι την Ιταλία, θα διαπιστώσει ότι υπάρ
χουν σοσιαλιστικές και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις 
και λίγο ως πολύ με διαφοροποιήσεις, αλλά μέσα στο ίδιο 
πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής εντάσσονται.

Και εμείς εδώ, δεν βρήκαμε κάτι το οποίο ήταν πρωτό
γνωρο στον κόσμο. Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Αυτό 
το γενικό πλαίσιο ακολουθούμε και την επιτυχία την οποία 
είχαμε αυτά τα χρόνια απ' το '93 μέχρι τώρα, την οφεί
λουμε σ' αυτό το γενικό πλαίσιο.

Δ εν ε ίνα ι α λή θ ε ια  ό τ ι εδώ το  ΠΑΣΟΚ βρήκε μία  
π ο λ ιτ ική  εκ τός  σ οσ ια λ ισ τικού  χώρου. Είναι μία  
π ο λ ιτ ική  που εντάσσετα ι στον ευρύτερο  σ ο σ ια λ ι
σ τικό  χώρο. Και εγώ καλώ όσους συντρόφους και 
συντρόφισσες έχουν αμφιβολίες, επειδή υπάρχουν διαφο
ροποιήσεις στα σοσιαλιστικά κόμματα, να κοιτάξουν την
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οικονομική και κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει το Γαλ
λικό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Θα διαπιστώσουν ότι στις γενικές κατευθύνσεις, γιατί 
υπάρχουν ιδιαιτερότητες από χώρα σε χώρα, δεν υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις. Γιατί η βασική σκέψη είναι ότι θέλουμε 
ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Η βασική σκέψη είναι ότι 
θέλουμε τα μέσα για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοι
νωνική αλληλεγγύη.

Δεν γίνεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, χωρίς να έχουμε 
τα μέσα, η πολιτική. Δεν γίνεται με λόγια. Δεν γίνεται με 
δανεισμούς. Δεν γίνεται με υπερχρεώσεις. Δεν γίνεται με 
φθίνουσα πολιτική. Και ας έχουμε κάποτε την ειλικρίνεια να 
ρωτήσουμε τον εαυτό μας, δεν ήταν η Ελλάδα κάποτε και 
πριν από την Πορτογαλία, δεν ήταν και πριν από την Ιρλαν
δία στην Ευρωπαϊκή Ενωση;

Και γιατί διολίσθησε μία πορεία σε κατωφέρεια; Γιατί βρέ
θηκε τελευταία στην ουρά; Βρέθηκε τελευταία στην ουρά, 
γιατί απλούστατα δεν θελήσαμε να κάνουμε συνείδηση το 
γεγονός ότι κάποτε χρειάζονται θυσίες και μόνο εμείς, ένα 
Κόμμα που έχει ευθύνη στο λαό, είναι έτοιμο να οδηγήσει 
το λαό σε θυσίες. Οι άλλοι κοροϊδεύουν, γιατί οι άλλοι 
θέλουν να αρπάξουν κέρδη και ας γίνει ότι γίνει. Εμείς 
θέλουμε όλο το λαό μαζί μας και γι' αυτό εφαρμόζουμε 
αυτή την πολιτική.

Ι Και από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, τί είναι
αυτός ο νέος κοινωνικός ριζοσπαστισμός; Ποιό είναι το 
περιεχόμενό του; Ποιά είναι τα άλλα συγκεκριμένα μέτρα 
τα οποία προτείνουν απέναντι σ' αυτή την πολιτική; Ωραίες 
φόρμουλες, χωρίς περιεχόμενο. Α λλά  θέλω να σας επι- 
σημάνω ό τι ο ι ωραίες φόρμουλες κα ι ο ι μύθο ι που 
δημ ιουργούμε, έχουν πολλές φ ορές α ρ νη τικ ές  
συνέπειες.

Γιατί οι μύθοι αυτοί παραπλανούν και εμείς έχουμε υποχρέ
ωση ειλικρίνειας. Να δείξουμε ότι χωρίς δυσκολία δεν ανε
βαίνουμε το βουνό. Αλλά εμείς, επειδή θέλουμε το λαό



μπροστά, 8α κάνουμε αυτή τη δύσκολη πορεία, την 
κάνουμε ήδη αυτήν τη δύσκολη πορεία. Και έχουμε την 
υποχρέωση να αναπτύσσουμε, να εξηγούμε, να συγκεκρι
μενοποιούμε την πολιτική μας, να αφήσουμε πίσω τις 
ωραίες φόρμουλες.

α  Επειδή άκουσα μέσα στο πλαίσιο αυτής της συζήτη
σης και πάλι κάποια κριτική και κάποια διαφορετική 
στάση, απέναντι στην πολιτική της Κυβέρνησης στο 
8έμα της Γιουγκοσλαβίας, «ανεχτήκαμε» -σημείωσα 
μια φράση- «τους βομβαρδισμούς», 8α ήθελα να πω 
τα εξής:

Δεν κατάλαβα, τι προτείνουν οι σύντροφοι αυτοί που είπαν 
ότι «ανεχθήκαμε τους βομβαρδισμούς»; Τι 8α κάναμε 
δηλαδή; Θα μπαίναμε εμείς στη Γιουγκοσλαβία;

Κάπου φαίνεται όμως, ότι ξεχνούν τις δυσκολίες, ξεχνούν τις 
διεθνείς συγκυρίες. Πρόκειται την επομένη Τρίτη, κατά πάσα 
πιθανότητα, να αφιχθούν στο Λιτόχωρο, όπως παλιά οι Αμε
ρικανοί στρατιώτες για την ειρηνευτική δύναμη, οι Πώσοι 
στρατιώτες για την ειρηνευτική δύναμη. Πρόκειται για μια 
απόφαση που πήραμε στο επιτελείο της κυβέρνησης.

Εγώ σας ρωτώ, νομίζετε ότι ήταν μια εύκολη απόφαση; Δεν 
διαβάσατε τις εφημερίδες, τις τελευταίες μέρες, εάν ήταν 
δυνατόν στους Ρώσους να πάνε από άλλες χώρες, ναι ή όχι;

Εμείς όμως είπαμε, «να ι», γ ια τ ί θέλουμε την ειρήνη  
κα ι θέλουμε στην υπόθεση της ε ιρήνης να συνερ- 
γασ θούν όλο ι. Γ ι' αυ τό  κα ι δεν δέχομα ι αυτές τ ις  
εύκολες  απόψεις κ α ι τ ις  ωραίες φ όρμουλες περί 
«άλλω ν δρόμων». Ο ι δρόμο ι που πορευόμαστε, 
ε ίνα ι δρόμο ι γ ια  τη ν  Ελλάδα. Και το  δείξαμε κα ι 
με την  επ ιλογή, που τη μάχοντα ι μ ερ ικο ί, της Θεσ
σ α λον ίκης , γ ια  τη ν  ανασ υγκρότησ η  των Β αλκα 
νίων.

□  Κλείνω σύντροφοι αυτό το πρώτο θέμα, λέγοντας το 
εξής: Είπαν πριν ο σύντροφος Πάγκαλος, η συντρό- 
φισα Παπανδρέου και ο σύντροφος Τσοχατζόπουλος



ότι χρειάζονται νέοι προσδιορισμοί και συμφωνώ από
λυτα.

Κάθε όραμα δεν είναι αμετακίνητο. Εμείς δεν είμαστε δογ
ματικοί, δεν έχουμε δόγματα. Ολα αυτά πρέπει να τα δου
λεύουμε και ο χαρακτηρισμός της δικής μας ιδεολογίας 
είναι ότι τίποτε δεν μπορεί να παραμένει σταθερό, πέρα 
από τις βασικές αξίες που είναι: η δημοκρατία, η κοινωνική 
συνοχή, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ισότητα, ο άνθρωπος.

Αλλά αυτές τις βασικές αξίες, τις εφαρμόζουμε ή τις λαμ
βάνουμε υπόψη μας κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Και 
αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους πρέπει να τους ανα
ζητήσουμε. Γι'αυτό και στην εισήγησή μου ανέφερα ότι, 
πέρα από τα επιμέρους θέματα, θα πρέπει να κάνουμε μια 
συζήτηση για το πρόγραμμά μας της επόμενης τετραετίας.

Εχουμε ήδη κάνει δουλειά, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε 
ακόμη. Και βεβαίως είμαι σύμφωνος ότι πρέπει να γίνουν 
όλες αυτές οι διεργασίες. Θα βρούμε τον καλύτερο τρόπο, 
για να εμπλουτίσουμε την πολιτική μας με νέες επιμέρους 
πολιτικές, να εξετάσουμε πτυχές, να την κατευθύνουμε σε 
δρόμους που θα μας οδηγήσουν πιο αποτελεσματικά στη 
δικαιότερη κοινωνία.

Το ότι έχουμε σήμερα μια άποψη, δεν σημαίνει ότι την 
άποψη αυτή δεν την επανεξετάζουμε. Αλλά εμείς λέμε: Θα 
σταθούμε σταθερά στις επιλογές που έχουμε θέσει, θα 
προχωρήσουμε αταλάντευτα και ταυτόχρονα θα ξεκινή
σουμε και θα συνεχίσουμε τις διαδικασίες μιας συνεχούς 
επανεξέτασης και συνεχούς επαναπροσδιορισμού, όπως 
αρμόζει σε ένα Κόμμα, που είναι Κόμμα μεταρρύθμισης και 
αλλαγής. Μεταρρύθμιση και αλλαγή σημαίνει ότι δεν στα
ματάμε ποτέ. Και αυτό είναι το μεγάλο μας προτέρημα, το 
μεγάλο μας πλεονέκτημα, απέναντι στη συντηρητική παρά
ταξη.

α  Συντρόφισες και σύντροφοι, θα έρθω τώρα σε ένα 
δεύτερο ερώτημα που τέθηκε, υπάρχει πρόβλημα; 
Γιατί είπαν μερικοί ότι έτσι όπως μιλάτε φαίνεται πως
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δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι όποιος διάβασε 
την εισήγησή μου, 8α διαπίστωσε πολύ εύκολα ότι 
δέχομαι πως υπάρχει πρόβλημα σε πολλές πτυχές της 
πολιτικής. Σε πτυχές που αφορούν τις σχέσεις με τον 
πολίτη σε όλους τους τομείς της ζωής του, (αναφέρ
θηκα στην καθημερινότητα), σε πτυχές της πολιτικής 
που αφορούν ορισμένες ομάδες, (μίλησα για ομάδες 
που αισθάνονται ανασφάλεια).

ι=3 Και δεν μίλησα για ένα θέμα το οποίο δεν ήθελα να 
θίξω στην εισήγηση: Υπάρχει πρόβλημα για το πώς 
προσεγγίζουμε τους πολιτικούς στόχους μας, εάν 
τους προσεγγίζουμε αρνητικά ή θετικά και το πώς 
εργαζόμαστε για τους στόχους αυτούς.

Και θα ήθελα να κάνω μια συμπλήρωση. Θα ήθελα να 
κάνω μια συμπλήρωση γιατί θα ήθελα να είμαι ειλικρινής 
και να μην συγκαλύπτω. Οταν έγιναν οι μαθητικές κινητο
ποιήσεις, παρατήρησα ότι σε κάποια περιοχή υπήρχε αυξη
μένος αριθμός σε σχέση με άλλες περιοχές.

Παρακάλεσα τότε το σύντροφο Παπαδόπουλο να ενδια
φερθεί και να συζητήσει με τους συντρόφους εκεί της 
περιοχής. Ο σύντροφος Παπαδόπουλος με πληροφόρησε 
ότι οι σύντροφοι της περιοχής του είπαν πως δεν μπορούν 
να κάνουν τίποτε, γιατί όλη αυτή η κινητοποίηση είναι δικαι
ολογημένη. Εγώ τους διεμήνυσα ότι πρέπει να συμμορφώ
νονται με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και του Κινήμα
τος.

π Ηρθε μετά το θέμα του Κοσσυφοπεδίου και στην ίδια 
περιοχή υπήρχε πάλι κινητοποίηση κατά του ΝΑΤΟ, 
κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν χρειάστηκε νέα 
επαφή με τους συντρόφους εκεί, γιατί φαινόταν ήδη 
από τον Τύπο ότι διάφοροι σύντροφοι συμμετείχαν και 
πρωταγωνιστικά σ'αυτή την κινητοποίηση.

Το αστείο δε, είναι ότι έκαναν και μια επίσκεψη στα 
κεντρικά, στην κυβέρνηση και διαμαρτυρήθηκαν για την 
πτώση του τουρισμού. Αφού διαμαρτυρήθηκαν για την
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πτώση του τουρισμού, πήγαν πίσω και την ίδια μέρα παρε
μπόδισαν κάποιους τουρίστες να αφιχθούν εκεί, διαμαρτυ- 
ρόμενοι για το ρόλο των Αγγλων στον πόλεμο του Κοσσυ
φοπεδίου.

Γιατί τα λέω αυτά;Τα λέω γιατί κοιτάζοντας το εκλογικό 
αποτέλεσμα 8α διαπιστώσουμε πάρα πολύ εύκολα ότι εκεί 
κέρδισαν σε Βάρος μας η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα 
κόμματα τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Εάν θέλουμε να έχουμε ένα σταθερό  αποτέλε- 
σ μα ,μ ια  σταθερή πορεία,μία πορεία ν ίκη ς , δεν  
γ ίν ετα ι ο κα θένα ς να  δ ια λ έγ ε ι το  δ ικό  του  δρόμο  
κα ι να  συναρτά το  δ ικό  του δρόμο με τ ις  τοπ ικές  
του απηχήσεις ή τ ις  τοπ ικές συνθήκες κα ι έτσι να  
έχει κα ι την  «πίττα ολό κλη ρ η »  (τον τοπ ικό  του  
κύ κλο ) κα ι το  «σκύλο  χο ρ τά το »( την  σφραγίδα  
ό τι εκπροσωπεί το  Κ ίνημα , την  Κυβέρνηση κα ι 
όποιον άλλον).

Αυτό εννοώ λέγοντας, πώς προσεγγίζουμε την πολιτική. Και 
την πολιτική πρέπει να την προσεγγίζουμε ενιαία, μαζί. 
Παίρνονται αποφάσεις και όταν παίρνονται αποφάσεις 
πρέπει να τις εφαρμόζουμε. Και ασφαλώς συμβάλλει το 
πώς εργαζόμαστε για την επίτευξη του συγκεκριμένου στό
χου -το είπαν πολλοί σύντροφοι- αν εργαζόμαστε με αλα
ζονεία,αν εργαζόμαστε μέσα από μηχανισμούς πελατεια
κούς, αν βλέπουμε την όλη διαδικασία της εφαρμογής της 
κυβερνητικής πολιτικής, ως μία διαδικασία απλώς προσω
πικής εξυπηρέτησης.

Γιατί εγώ ακόμα εκπλήσσομαι, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
και ως Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν θύλακες μέσα στο 
δικό μας χώρο, οι οποίοι επιμένουν ότι πρέπει να γίνουν 
διορισμοί συγγενών και παιδιών και αν δεν γίνονται διορι
σμοί συγγενών και παιδιών, τότε υπάρχει καθυτέρηση στην 
προσφορά εργασίας είτε και διαμαρτυρία. Ευτυχώς τώρα 
τα καταργούμε αυτά και νομοθετικά. Είναι, όμως, αυτή μία 
σοσιαλιστική στάση; Η είναι -θα έλεγα εγώ- μια σοσιαλι
στική στάση, η οποία εκφράζεται από κάποιον σύντροφο
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συνδικαλιστή, που eine στην Ολυμπιακή, σε κάποιους επι
βάτες «αν δεν ταλαιπωρήσουμε, πώς 8α περάσουμε τις 
απόψεις μας»;

Εμείς πρέπει να έχουμε μία άλλη στάση ευθύνης απέναντι 
στα προβλήματα. Και ασφαλώς όταν υπάρχουν προβλή
ματα και διαφορές ανάμεσα στους εργαζόμενους και την 
εργοδοσία κλπ. να συζητιούνται, να τίθενται, αλλά δεν 
γίνεται να έχουμε κάποιους σε ομηρία.

Για να κλείσω αυτό το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο -όπως 
είπα- δεν έθιξα στην εισήγηση, γιατί δεν ήθελα να το υπερ
τονίσω ή να το τονίσω, αλλά επειδή συζητήθηκε εδώ, θεώ
ρησα υποχρέωσή μου να το αναφέρω.Θέλω να πω: Εχουμε 
τους στόχους, έχουμε την πολιτική,έχουμε τις αποφάσεις 
του Κόμματος για να νικήσουμε στις εκλογές. Πρέπει να 
είμαστε όλοι μαζί γροθιά. Γι' αυτό γίνονται οι συζητήσεις. 
Και όταν παίρνονται οι αποφάσεις και εκείνοι οι οποίοι δεν 
είναι αυτής της άποψης πρεπει να δουλεύουν στον κοινό 
στόχο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και πιστεύω ό τι κανείς  
δεν μπορεί να  αρνηθεί ό τι 'έχουμε προχωρήσει τη  
δ η μ ο κρ α τία  στο Κόμμα. Και να  τη ν  προχωρή
σουμε ακόμη  περισσότερο.

π Είπαν κάποιοι σύντροφοι ότι έχω ευθύνη να αναλάβω 
εγώ. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό: Εχω ευθύνη, είμαι 
ο επικεφαλής και έχω ευθύνη χωρίς περιορισμούς, 
δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ευθύνη μου. Δεν 
τελειώνει όμως το θέμα εδώ. Ευθύνη έχει και ο καθέ
νας μας χωριστά, ευθύνη έχουμε και όλοι μαζί. Δεν 
υπάρχει κανείς ανεύθυνος στο Κόμμα και κανείς 
ανεύθυνος στα Οργανα.

Αυτό το Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν μπορεί να έχει 
ανευθύνους στις τάξεις του. Και επειδή δεν μπορεί να έχει 
ανευθύνους στις τάξεις του γι' αυτό και η εφαρμογή της 
πολιτικής είναι προπαντός δικό μου χρέος, αλλά είναι και 
χρέος όλων μας. Και αυτό το χρέος πρέπει να επιτελούμε 
όλοι μαζί.
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I  Η Π Ο Ρ Ε Ι Α  Π Ρ



a  Ας έρθω και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έθιξε χθες ο 
σύντροφος Καψής.Και έρχομαι σ' αυτό το θέμα, διότι 
ο σύντροφος Καψής, με τον τρόπο που το έθεσε, το 
έθεσε με μία διαδικασία ή με μία τοποθέτηση, η οποία 
δημιουργεί προβλήματα σε όλο το χώρο μας.

Ηδη αναφέρθηκε ότι υπάρχουν «κύκλοι, αρπαχτές, απάτες, 
μίζες στο ΠΑΣΟΚ». Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά, αλλά θα πω: 
Πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω, για να το ξέρουμε όλοι 
μας, αλλά ιδίως ο Ελληνικός λαός, ότι εμείς έχουμε κάνει 
μ ια  σ η μ α ντική , ο υσ ια σ τική  προσπάθεια στην  
κα τεύθυνσ η  να  π ερ ιορ ισθούν ο ι δ ια δ ικα σ ίες  δ ια 
φ θοράς. Οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων -γιατί η αντικει- 
μενικοποίηση είναι μια διαδικασία περιορισμού αυθαιρε
σίας και διαφθοράς- ήταν ένα μεγάλο βήμα. Και η προσπα- 
θειά μας, ακριβώς, έγκειται, με την μηχαοργάνωση παντού, 
να περιορίσουμε τη δυνατότητα του οποιουδήποτε να εκμε
ταλλεύεται, να εισπράττει.

Οπως επίσης και οι διαδικασίες που προχωρήσαμε με το 
νόμο 2190 και τις προσλήψεις. Εγώ δεν ξέρω να μπορεί να 
προσληφθεί υπάλληλος στο ΙΚΑ έναντι 5.000.000. Και θα 
ήθελα να ακούσω πολύ το σύντροφο Καψή να πει πού 
ακριβώς προσλήφθηκε αυτός ο υπάλληλος του ΙΚΑ, όταν 
υπάρχει η διαδικασία του νόμου 2190 και του ΑΣΕΠ που 
δεν προβλέπει προσλήψεις, παρά μέσα από διαγωνισμούς. 
Υπάρχει κάτι φαύλο στο διαγωνισμό;

Αλλά και το τελευταίο σημείο μου είναι και το κύριο. Οταν 
έγινε μία συζήτηση προ καιρού στην Βουλή είπα στον 
Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όποια στοιχεία έχει, να τα 
καταθέσει αμέσως στον Εισαγγελέα.Και αυτό θα πω και 
στο σύντροφό μας.Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να έχει 
στοιχεία και να τα κατακρατεί και να λέει «αν με καλέσετε, 
θα σας τα πω».

Εγώ δίνω εντολή στο σύντροφο Καψή να πάει αμέσως στον 
Εισαγγελέα. Και να δώσει ό,τι στοιχεία έχει για οποιονδή- 
ποτε, χωρίς εξαίρεση και χωρίς περιορισμό. Εμάς είμαστε 
ένα  Κόμμα που παλεύουμε τη  δ ια φ θ ο ρ ά . Και
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συνένοχος σ υγκάλυψ ης δεν θα γ ίν ε ι κανε ίς  εδώ. 
Οποιος θ έλε ι να συγκαλύπ τει, δεν έχει θέση εδώ.

Συντρόφ ισσες κα ι σύντροφ ο ι,

Να φύγω από αυτό το δυσάρεστο θέμα, αλλά θέλω να πω 
ότι αισ8άν8ηκα την ανάγκη να απαντήσω. Γιατί αν έφευγα 
από αυτή την αίθουσα χωρίς ν' απαντήσω, αύριο οι τίτλοι 
των εφημερίδων 8α ήταν "τα ακούσαμε αυτά, δεν πήραμε 
θέση και δεν ενδιαφερόμαστε". Ενώ ενδιαφερόμαστε πολύ.

Αλλά δεν πρέπει να ενδιαφέρεται ένας μόνο. Ο καθένας 
από μας πρέπει να ενδιαφέρεται. Και ο καθένας πρέπει να 
έχει το θάρρος να λέει αυτό που ξέρει. Και να καταγγέλλει 
αυτό που ξέρει. Γιατί η σιωπή είναι που δημιουργεί αυτά τα 
δίκτυα. Και σιωπή δεν πρέπει να ανεχόμαστε.

Σύντροφ ο ι κα ι συντρόφ ισσες,

Οπως σωεπτά ειπώθηκε από προηγούμενους ομιλητές, εμείς 
έχουμε ένα ανοιχτό μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία. Και 
πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη στρατηγική απέναντι στη 
Νέα Δημοκρατία. Οπως όμως είπα στην εισήγησή μου, πρέ
πει και απέναντι στους ψηφοφόρους άλλων χώρων, να τους 
εξηγήσουμε την πολιτική μας.

ο  Εχουμε ένα μεγάλο καθήκον ενημέρωσης. Κι αυτό 
είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία, τα οποία θα πρέ
πει να προσέξουμε τους επόμενους μήνες. Για τη δου
λειά μας μίλησα, δεν θα επανέλθω.

π Εχουμε εντοπίσει μια σειρά από τομείς, π.χ. τους 
τομείς της υγείας, της παιδείας, της αναβάθμισης της 
ποιότητας ζωής. Εχουμε πει ότι στην προσπάθειά μας 
θα πρέπει να προσέξουμε τον πολίτη, την καθημερινό
τητα.

α  Εχουμε πει ότι θα πρέπει να προσέξουμε τους κοινωνι
κούς χώρους, όπου υπάρχει ανασφάλεια, ότι θα πρέ
πει να δουλέψουμε το νέο σχέδιο, το πρόγραμμά μας. 
Και θα πρέπει να επεξεργασθούμε και το όραμά μας.

ο  Πιστεύω ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή ήταν μια σημα



ντική Κεντρική Επιτροπή, που ο καθένας είχε τη δυνα
τότητα να εκθέσει τις απόψεις του. Και οι αποφάσεις 
τις οποίες θα πάρουμε, θα είναι αποφάσεις που 
πιστεύω θα εκφράζουν -ελπίζω- όλους στην προσπά
θεια να δώσουμε μια νέα δυναμική στο Κίνημά μας.

α  Γι' αυτό και θέλω να σας παρακαλέσω και θέλω να 
σας καλέσω όταν φύγουμε από αυτή την αίθουσα, να 
σταματήσει η εσωστρέφεια, η συζήτηση πώς, τι έγινε 
εδώ, ή οι διάφορες ερμηνείες και η επαναφορά όλων 
των εσωτερικών μας τριβών, πάλι στη δημοσιότητα.

α  Πολλοί σύντροφοι είπαν (τελευταίος ο σύντροφος 
Τσοχατζόπουλος που μίλησε) ότι η εσωστρέφεια στο 
Κόμμα είναι αντιπαθητική στην κοινή γνώμη. Η κοινή 
γνώμη την καταδικάζει. Και την καταδικάζει, γιατί νομί
ζει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τα σημαντικά. Θα 
έρθουν όμως πολλοί καλοθελητές, που θα θελήσουν 
να αναμοχλεύσουν όλες αυτές τις συζητήσεις, να τις 
φέρουν πάλι στο προσκήνιο.

Και θέλω να σας προειδοποιήσω και να σας επισημάνω ότι 
δεν είναι μονάχα από περιέργεια, δεν είναι μονάχα από 
ενδιαφέρον που γίνεται αυτή η προσπάθεια.

Γίνεται και με συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό. Θ έλουν ένα  
ΠΑΣΟΚ μ ίζερο, θ έλουν  ένα  ΠΑΣΟΚ εσωστρεφές 
κα ι γ ι ' αυτό  ένα ΠΑΣΟΚ που εύκολα  μπορεί να  
υποταχθεί κα ι να  καθοδηγηθεί.

Και εμείς επειδή θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που δεν  
υποτάσσετα ι, δεν κα θ ο δ η γε ίτα ι, δεν  έχει μ ιζέρ ια  
α λλά  έχει προοπτική, πρέπει να πούμε σαφώς όχι στη 
μικροπολιτική.

Συντρόφ ισσες κα ι σύντροφ ο ι,

Είπα και στην εισήγησή μου να προχωρήσουμε ενωμένοι. 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Με αίσθηση σιγουριάς, με αυτοπεποίθηση. Η 
ηττοπάθεια και η μιζέρια ανήκει μόνο σε εκείνους, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται για τις καρέκλες της εξουσίας. Αυτοί ανη
συχούν, αν τις χάσουν.



Π ΡΟ ΕΔΡΕΙΟ

Εμείς οι οποίοι έχουμε πίστη σε ορισμένες αρχές, εμείς οι 
οποίοι θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την κοινωνία, εμείς οι 
οποίοι έχουμε ένα όραμα και βρισκόμαστε όλοι εδώ, ακρι
βώς για να πραγματοποιήσουμε αυτό το όραμα, έχουμε τη 
θέληση για τη νίκη.

Εχουμε πίστη σ' αυτό που κάνουμε. Κι αν έχουμε τη θέληση 
για τη νίκη και πίστη σ' αυτό που κάνουμε, θα νικήσουμε. 
Και θα νικήσουμε στις εκλογές του 2000 με τις αποφάσεις 
μας, με τη δραστηριοποίησή μας, με την κινητοποίησή μας.

Γιατί, για μας, το πρωταρχικό είναι μια άλλη Ελλάδα.

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ.

ΟΛΟΙ Μ ΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΙΚΗ !

Ο σύντροφος Γραμματέας έχει το λόγο.



Κ .Σ Κ  Α Ν ΔΑΑΙΛ Η Σ Συντρόφισσες και σύντροφοι μπαίνουμε στο τελευταίο 
μέρος της διαδικασίας που αφορά τις αποφάσεις της 
Κεντρικής Επιτροπής και θα ήθελα να τοποθετηθώ δι' ολί
γον στα θέματα που θίξατε γιατί πολλά αφορούν και την 
πορεία του Κινήματος και τη λειτουργία του Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και τη συνολικότερη πορεία σε 
ό,τι αφορά την πρόταση που ο Πρόεδρος και το Εκτελε
στικό Γραφείο με τη δική μου εισήγηση, κατέθεσαν χτες στη 
Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις.

Η πρώτη από αυτές αφορά το θέμα της απόφασης αυτής, 
ως στοιχείο της ιστορικής διαδρομής του Κινήματος γιατί 
τέθηκαν πάρα πολλά ερωτηματικά από τους συντρόφους. 
Το δεύτερο αφορά λίγα λόγια για την ιδεολογία μας και το 
τρίτο αφορά λίγα λόγια για την πολιτική.

Είναι ορισμένες φορές που ακούγοντας πολλούς συντρό
φους να μιλούν, χάνει κανείς το λογαριασμό του με την 
ιστορία. Ενα θέμα το οποίο δεν κατάλαβα τις προηγούμε
νες μέρες πως κυριάρχησε και που ήρθε χτες στη Συνε
δρίαση, ήταν μια ρήση που σε μια συνέντευξη σε μια εφη
μερίδα, από ένα συγκεκριμένο σημείο που αναφερόταν 
ουσιαστικά στην κατάσταση της Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, 
έτσι όπως εμφανίστηκε στις εκλογές, έγινε τίτλος Αυτό το 
ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει", επιχειρήθηκε να θεωρηθεί ότι απο
τελούσε μια γενική τοποθέτηση, σε σχέση με την πορεία 
του Κινήματος, την οποία δεν όφειλε να κάνει ο Γραμμα
τέας της Κεντρικής Επιτροπής.

Πιστεύω ότι εκείνο που όλοι μας θέλουμε να πούμε με την 
εμπειρία που έχουμε όλο αυτό τον καιρό και με όσα ζούμε 
τα τελευταία χρόνια, είναι ότι έχουμε φτάσει σ' ένα σημείο, 
για το οποίο εκείνο που πρέπει να πούμε, είναι ότι πρέπει ν' 
αλλάξουμε για να νικήσουμε.

Εάν πραγματικά θέλουμε να διαμορφώσουμε τους όρους 
που όλοι οι σύντροφοι, από τον Πρόεδρο, το σύντροφο 
Τσοχατζόπουλο, κορυφαία στελέχη του Κινήματος, αλλά
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και πάρα πολλές τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής 
Επιτροπής, έθεσαν ως ερωτηματικό και ως την ψυχή της 
σημερινής μας πορείας. Το πως δηλαδή θα νικήσουμε.

Και όλοι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αν χάσουμε το 
λογαριασμό μας με την ιστορία μας, ασφαλώς τα πράγ
ματα δεν θα είναι τόσο ρόδινα.

Θέλω λοιπόν να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις.

Η πρώτη παρατήρηση αφορά τη νομιμοποίηση των αποφά
σεων του 5ου Συνεδρίου. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε μια 
κοινή άποψη ότι το 5ο Συνέδριο που εξέλεξε αυτή την 
Κεντρική Επιτροπή, δεν είναι μόνο ισχυρό, αλλά είναι ένα 
Συνέδριο αφετηρίας, που διαμόρφωσε μια πολιτική από
φαση και αποφάσισε ορισμένες οργανωτικές επιλογές, με 
βάση τις οποίες το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα μεγάλο 
βήμα προς τα μπρος.

Πιστεύω ότι η προσπάθεια που έγινε αθέλητα πιστεύω από 
ορισμένους συντρόφους, να επαναφέρουν τη διαχωριστική 
γραμμή στο Συνέδριο του '96, δεν προοιωνίζεται θετικές 
εξελίξεις για την πορεία του Κόμματος.

Το 5ο Συνέδριο έγινε και έκλεισε μια ιστορική πορεία που 
θεώρησε ως βασική τομή μέσα στη συνολική πορεία ενό
τητας και συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, την αλλαγή των δεδομέ
νων στη δεκαετία του '90 και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ 
στη δεύτερη κυβερνητική του θητεία το 1993 και μετά. Και 
αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενωτική πορεία 
μας προς το μέλλον.

Δεν πρέπει να εξακολουθούμε να επαναφέρουμε θέματα 
που αφορούν μια μεροληπτική κριτική σε ό,τι αφορά την 
πορεία της Οργάνωσης. Και τι εννοώ σύντροφοι και 
συντρόφισσες, ασφαλώς δεν είναι αυτός που μπορεί να 
ισχυριστεί ότι η κατάσταση της Οργάνωσης τα τελευταία 
χρόνια, είναι στην καλύτερη δυνατή στιγμή της.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν -το 
παραδεχτήκαμε όλοι μας και το λέμε συνεχώς στις τοποθε
τήσεις μας- τα πραγματικά ή μη πραγματικά μέλη, οι πραγ-



ματικές ή μη πραγματικές Οργανώσεις.

©α σας πω ένα παράδειγμα από δυο διαφορετικές αφετη
ρίες. Εγινε μια συγκέντρωση στην Κρήτη με τις Γραμματείες 
των Νομαρχιακών Επιτροπών. Και υπήρχε μια τοποθέτηση 
από ορισμένους συντρόφους που έλεγαν -και δικαιολογη
μένα- ότι φτιάχτηκαν θεματικές Οργανώσεις που ήταν 
φαντάσματα και που δεν εμφανίστηκαν πέρα από τις εκλο
γές για την εκλογή των Οργάνων ή των υποψηφίων για τις 
τοπικές εκλογές, στη διαδικασία του Κινήματος.

Και υπήρχε μια άλλη άποψη από την άλλη πλευρά, που 
έλεγε ότι μια αντίστοιχη τοπική Οργάνωση ιστορική, σ' ένα 
Δήμο είχε 400 μέλη και στις Ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ πήρε 
280 ψήφους.

Αυτή η διαφορετική αφετηρία, αυτή η μεροληπτική κριτική 
που θέλει να δικαιώσει τη μια πλευρά απέναντι στην οποια
δήποτε άλλη πλευρά, όταν είναι φανερό ότι εδώ και 
αρκετά χρόνια έχουμε ανοίξει μια διαδικασία που οδήγησε 
τα πράγματα ως εδώ, δεν είναι δυνατόν ν' αποτελεί το κρι
τήριο της επανατοποθέτησης των προβλημάτων της 
πορείας του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί πιστεύω ότι έπρεπε να κλείσει αυτή η περίοδος, απαι
τούσε μια οριστική πολιτική απόφαση. Και αυτή την πολι
τική απόφαση, η μόνη νομιμοποιητική διαδικασία που μπο
ρούσε να την πάρει, ήταν η απόφαση του Συνεδρίου μας.

Ηρθε λοιπόν το 5ο Συνέδριο κι έκλεισε τον κύκλο μιας 
μεταβατικής κατάστασης. Εκλεισαν πολιτικά ανοιχτά 
θέματα, για τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική μας. Κι εδώ 
θέλω να πω ότι ακριβώς στα πλαίσια της απόφασης του 
5ου Συνεδρίου, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος και 
το Εκτελεστικό Γραφείο.

Επειδή πολλές από τις συγκεκριμένες γραπτές προτάσεις 
που έρχονται εδώ αναφέρονται σε θεματικές συνόδους 
της Κεντρικής Επιτροπής πάνω σε κρίσιμα θέματα εξειδί- 
κευσης της πολιτικής μας και παρουσίασης συγκεκριμένων 
θέσεων, θα πρέπει ν' αποδεχτεί την πρόταση πλαίσιο που



έθεσε ο σύντροφος Τσοχατζόπουλος.

Και ν' αποφασίσει αυτή η Κεντρική Επτιροπή να εξουσιοδο
τήσει τον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Γραφείο, είτε με τη 
μορφή του θεματικού Συνεδρίου είτε με τη μορφή της 
Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης, αλλά με δεδομένη την από
φαση του Συνεδρίου για τους προσανατολισμούς κι όχι 
ξανά συζήτηση πάνω στα θέματα τα αρχειακά, της φυσιο
γνωμίας, της ιδεολογίας και της στρατηγικής μας.

Να παρουσιάσει μια σειρά από επεξεργασίες και θέσεις 
που θα κρίνει κατάλληλα στην πορεία προς τις εκλογές, ν' 
αντιμετωπιστούν τα πλαίσια αυτής της κουβέντας που θα 
πάει πιο πέρα τα θέματα της ιδεολογίας, της στρατηγικής 
και των πολιτικών θέσεων για το Κίνημά μας.

Επίσης υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση που ήταν πάνω στα 
θέματα των επιλογών της κυβέρνησης, εάν ήταν σωστές ή 
όχι μέχρι το 5ο Συνεδρίου. Που το Συνέδριό μας έδωσε 
απαντήσεις με συγκεκριμένες πολιτικές ιεραρχήσεις και 
προτεραιότητες, όπως συμπυκνώθηκαν στις αποφάσεις του 
και οριστικοποιήθηκαν μέσα από τις ψηφοφορίες που ακο
λούθησαν επΌ τέλος των συνεδριακών διαδικασιών.

Εγώ θέλω να πω, ότι η κριτική στην πολιτική της κυβέρνη
σης είναι ασφαλώς θεμιτή και γόνιμη όταν εντάσσεται 
μέσα στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων και δεν θέτει 
θέματα προθέσεων, θέματα που αφορούν αφοριστικά και 
ισοπεδώνουν βασικές λογικές και προτεραιότητες.

Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ακριβώς η κριτική που πρέ
πει να γίνεται σ' αυτή την αίθουσα δεν μπορεί να αναβιώνει 
την κατάσταση την προ του Συνεδρίου, αλλά να γίνεται σ' 
αυτό που έγινε μετά το 5ο Συνέδριο, υπάρχει μια εμπειρία 
από μια κυβέρνηση η οποία μετά το Συνέδριο ενωμένη, 
αποφασισμένη έδωσε ελπιδοφόρα δείγματα μιας αντίλη
ψης πρακτικής και μιας στρατηγικής στον πόλεμο στο 
ΚόσοΒο, αλλά και στη γενικότερη πορεία.

Εδειξε μετά από πολύ καιρό ενωμένη στην εκφορά του 
πολιτικού της λόγου και έδειξε αποφασισμένη να εγγυηθεί



την ασφάλεια και την πορεία του τόπου, όπως επίσης και να 
αναδείξει το έργο που ήδη αξιολόγησε εκ των υστέρων ότι 
έγινε όλη αυτή την εποχή ενόψει των ευρωεκλογών.

Και πρέπει να θυμίσω ότι μετά το Συνέδριο αμέσως υπήρξε 
ένα άλλο κλίμα στη διαδικασία και στην πορεία του Κινή
ματος. Υπήρξε εκλογή ενός Εκτελεστικού Γραφείου στη 
βάση πολιτικών προδιαγραφών που κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει, υπήρξε συνθετικός ορισμός και εκλογή 
Γραμματέων των Τομέων Δράσης και Κεντρικής Επιτροπής, 
αλλά και των Γραμματειών σε συνθετική βάση, όλες οι 
δυνάμεις εντάχθηκαν σ' αυτή τη διαδικασία.

Και επιπλέον και μια απόφαση ομόφωνη της Κεντρικής μας 
Επιτροπής για την εκλογική μας στρατηγική, η οποία υλο
ποιήθηκε μέσα από την επικοινωνιακή πολιτική και έτσι 
όπως εκφράστηκε στην πορεία προς τις εκλογές.

Εγώ τα λέω αυτά, γιατί πάνω εδώ πρέπει να γίνει η κριτική 
για τον Γραμματέα, για το Εκτελεστικό Γραφείο αν θέλουμε 
να συνεισφέρουμε ουσιαστικά πάνω στην πορεία. Εγώ τα 
λέω αυτά, γιατί η απόσταση από το Συνέδριο είναι πάρα 
πολύ μικρή, όπως είπε ο σύντροφος Τσοχατζόπουλος, γιατί 
οι πολιτικές μας βρίσκονται σε εξέλιξη και γιατί το εκλο
γικό αποτέλεσμα με όλη την ειλικρίνεια που μας διακρίνει, 
όπως τοποθετήθηκε στην εισήγηση του Προέδρου και του 
Εκτελεστικού Γραφείου που ήταν ομόφωνη, όπως τοποθετή
θηκε από τις τοποθετήσεις τις δικές σας σ' αυτή την 
Κεντρική Επιτροπή, φάνηκε καθαρά από όλους μας και από 
τις τοποθετήσεις σας ότι δεν υπήρξε πρόβλημα της εκλογι
κής μας πολιτικής και δεν ανοίξαμε το κεφάλαιο ποιος δού
λεψε, ποιος δεν δούλεψε και όλα αυτά, που δεν είναι 
σωστά να ανοίγονται σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί ακριβώς 
το πολιτικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μέσα στη συγκε
κριμένη πολιτική συγκυρία έδειξε, ότι το ΠΑΣΟΚ ενωμένο 
έδωσε μια πολιτική μάχη και κάλυψε ένα μεγάλο ποσοστό 
του χαμένου εδάφους που φαινόταν να έχει ανοίξει από 
την αρχή της χρονιάς.

Αρα, και κλείνω αυτό το σημείο, εάν αφορά η κριτική σας
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λειτουργίες μετά το Συνέδριο πάνω στις οποίες είμαι απο
φασισμένος σαν Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και 
φαντάζομαι κι εσείς ως Κεντρική Επιτροπή να είστε αποφα
σισμένοι να συνεχίσετε αυτή την πορεία, και αν αφορά 
δικές μου προσωπικές ή συλλογικές ευθύνες που έχουν 
σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και 
το πνεύμα του Συνεδρίου, ευχαρίστως να γίνει κριτική και 
εγώ είμαι διατεθειμένος να διευκολύνω, αν εγώ είμαι υπεύ
θυνος γι' αυτή την πορεία, αυτή τη διαδικασία με την παραί
τησή μου ή με την αλλαγή του Γραμματέα της Κ.Ε. ή του 
οποιουδήποτε οργάνου έχω σχέση μετά από το Συνέδριο.

Θα ήθελα τώρα να μπω σε ένα άλλο θέμα που αφορά επί
σης μια υπόθεση σημαντική για την ιστορία μας. Γίνεται 
όλες αυτές τις μέρες μια κριτική στο όνομα κάποιων προ
τάσεων που γίνονται για την ανασυγκρότηση του Κόμμα
τος.

Εγώ σας είπα από την αρχή χθες στην εισήγησή μου, ότι 
δεν κομίζει κανείς γλαύκαν εις Αθήνας. Και το λέω γιατί 
επιχειρήθηκε να δοθεί πολύ φορτισμένο περιεχόμενο σε 
όρους που μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχουν γίνει ψωμοτύρι εδώ και 
πολλά χρόνια.

Το 1985 το Φθινόπωρο μιλήσαμε πρώτη φορά για ανασυ
γκρότηση του κόμματος γιατί είχε αποκοπεί από την κοινω
νίας. Το 1986 την Ανοιξη μιλήσαμε για στροφή στην κοινω
νία στη Σύνοδο της Χαλκίδας. Το 1987, θυμίζω με την επι
στροφή τότε του Λαλιώτη που είχε φύγει για ένα διάστημα 
από το ΠΑΣΟΚ, μιλήσαμε για πρώτη φορά στην Κεντρική 
Επιτροπή για την αναγέννηση του Κινήματος.

Επίσης πρέπει να πω ότι το 1989 ο ίδιος ο αείμνηστος 
ιδρυτής και Πρόεδρος του Κινήματος μίλησε για την ανά
γκη επανίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Πάντοτε το πρόβλημα ήταν 
ένα, η στροφή στην κοινωνία. Τότε ο Πρόεδρος, ο Ανδρέας 
έλεγε, μέχρι το '90 ανοίξτε τις πόρτες, ανοίξτε τις πόρτες, 
δεν ανοίγετε τις πόρτες, γίνονταν παράπλευρα και βάζαμε 
κόσμο στα Συνέδριά μας για να ανοίξουν οι πόρτες που 
δεν ανοίγανε.

Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Τ Ω Ν  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Ε Υ Ρ Ω Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν
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Και μετά το '90 μέσα από συνεχείς και συστηματικές δια
σταλτικές ερμηνείες του καταστατικού μεταφέραμε μέσα 
στο Κόμμα μας την υπόθεση των παράπλευρων, αλλά ανοί
ξαμε και τις διαδικασίες των διασταλτικών ερμηνειών που 
οδήγησαν στη θεσμοθέτηση πρακτικών που έφεραν τα 
πράγματα ως εδώ.

Εγώ, συντρόφισσες και σύντροφοι θα είμαι ειλικρινής απέ
ναντι σας. Η πρόταση που έφερα εγώ ως εισηγητής του 
Προέδρου και του Ε.Γ. που δεν έχει καμία διαφορά ουσια
στική από την πρόταση εξειδίκευσης των αποφάσεων του 
Συνεδρίου, υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να σας το θυμίσει 
ο σύντροφος Κακλαμάνης πάρα πολύ χαρακτηριστικά, από 
το 1991 -'92. Από τότε αλλάζουμε λέξεις που απλά αναπα
ράγουν το υπάρχον, που οδηγείται συστηματικά ως εδώ.

Σήμερα υπάρχει μια διαφορά, διότι το 1996 μέχρι το 2000, 
τις επόμενες εθνικές εκλογές, έγιναν δύο εκλογικές αναμε
τρήσεις και εδώ είναι η αγωνία μου σύντροφοι. Μια για τις 
δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές και μια για τις ευρωε
κλογές.

θέλετε να σας μιλήσω ειλικρινά. Το μεγάλο πρόβλημα 
είναι ότι, το ΠΑΣΟΚ το υπάρχον όπως κινήθηκε αυτά τα 
χρόνια εξελίχθηκε σ' αυτό που όλοι μας περιγράφουμε, με 
άλλες λέξεις και άλλα λόγια και όλοι μας υποστηρίζουμε 
γιατί είναι η βάση μιας παράταξης, που έφερνε πάντα νίκες 
στην ελληνική κοινωνία και οδηγούσε το τόπο μπροστά.

Σ' αυτές λοιπόν τις δυο αναμετρήσεις υπάρχει ένα και
νούργιο δεδομένο. Ποιό είναι αυτό το δεδομένο; Υπάρχει 
μια απόσταση ανάμεσα στο Κόμμα και στη Παράταξη, το 
Κόμμα έπαψε να έχει τα χαρακτηριστικά της Παράταξης. 
Δεν τα κληρονόμησε το 1996 αυτά τα χαρακτηριστικά.

Αρχισε να τα έχει στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '80, 
αλλά η εκλογή του '89-'90 έγινε σε ένα πολιτικό πλαίσιο 
που αμφισβητείτο πολιτικά, η Παράταξη συνολικά στην 
ηθική της βάση και υπόσταση και δόθηκε μια μεγάλη πολι
τική μάχη το 1993 στη δεύτερη μεγάλη εκλογική αναμέ-
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τρηση συσπειρώθηκε μετά το Ειδικό Δικαστήριο και την 
επαναληπτική εκλογή της Β' Αθήνας, που ήταν η κρισιμό
τερη κατά την γνώμη μου, στο πρώτο μισό της δεκαετίας, 
πολιτική επιλογή που έκανε τότε ομόφωνα το Εκτελεστικό 
Γραφείο.

Και έκτοτε πήγαμε σε μια πολιτική αναμέτρηση, ακυρώνο
ντας την Νέα Δημοκρατία και είχαμε το θάρρος τότε να 
πούμε στο κ. Μητσοτάκη να ζητήσουμε εκλογές, που δεν 
τόλμησε να το κάνει ο κ. Καραμανλής τώρα, γιατί θεωρού
σαμε ότι οδηγεί τη χώρα στη καταστροφή, και συσπειρω
θήκαμε πολιτικά σαν παράταξη και δώσαμε τη μάχη και 
κερδίσαμε και εκείνη την εκλογική αναμέτρηση, αλλά 
αλλάζοντας πια οι πολιτικές συνθήκες, σ' αυτές τις δυο 
αναμετρήσεις, δεν εμφανίζεται το πολιτικό συνεκτικό πεδίο 
στο κόμμα, γιατί ολοκληρώνεται η μετεξέλιξή του στο 
κόμμα των αξιωματούχων.

Γιατί ακριβώς δεν ήταν οι πολιτικές συνθήκες οι σημερινές 
που θα επέτρεπαν την επανασυσπείρωσή του και την διεξα
γωγή μιας πολιτικής μάχης εφ' όλης της ύλης σ' αυτές τις 
δυο εκλογές. Εμένα λοιπόν σύντροφοι, όταν το Κόμμα 
χάνει τα χαρακτηριστικά της Παράταξης, όταν για πρώτη 
φορά εξαρτάται τόσο πολύ στην εικόνα του και την παρέμ
βασή του, από την εικόνα και την παρέμβαση που φαίνεται 
να έχει το εσωτερικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ, αυτό που τελικά 
οδήγησε στον εκφυλισμό των διαδικασιών και την παρου
σία όλων των αρνητικών χαρακτηριστικών στο Κόμμα, 
νομίζω ότι έχουμε το καθήκον να σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων και να πούμε ότι ανοίγουμε μια άλλη ιστορική 
πορεία με αφετηρία το 5ο Συνέδριο του Μαρτίου.

Γιατί το 4ο Συνέδριο υπήρξε ένα κρίσιμο Συνέδριο διαδο
χής του Ανδρέα Παπανδρέου και εκεί υπήρξε μια πολιτική 
αναμέτρηση για το 1996, μια πολιτική αναμέτρηση μετεξέ
λιξης στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ που οδήγησε στη συσπείρωση της 
Παράταξης.

Αλλά τώρα πρέπει να πάμε στην επόμενη εθνική αναμέ
τρηση, πάλι με συσπειρωμένη την Παράταξη, αλλά για να



υπάρξει αυτή τη φορά συσπειρωμένη η Παράταξη, πέρα 
από τα ιδεολογικά και τα πολιτικά της χαρακτηριστικά, πρέ
πει να αποκτήσει ξανά μια ενότητα το εσωτερικό μας 
μέτωπο και μια συμμετοχή στη πορεία για τις εκλογές.

Εγώ λοιπόν παίρνω μια πολιτική δέση που λέει, εάν δεν 
αλλάξουμε τώρα, ανοίγει αρνητική περίοδος και αρνητικές 
προϋποθέσεις για την τελική αναμέτρηση, όχι ότι σε έξι 
μήνες 8α κάνουμε κανένα θεαματικό, καμιά αλλαγή εκ 
βάθρων με όλη την σημασία της λέξης, θα ολοκληρωθεί 
καμία αλλαγή όπως και εάν την ονομάσουμε, ανασύσταση, 
ανασυγκρότηση, ανασύνταξη, και χθες το είπα, δεν υπάρ
χει κανένας όρος που να γίνεται μύθος ή δόγμα και σε 
τελευταία ανάλυση να καθίσουμε, σας λέω καθαρά είναι η 
πρόταση που παρουσιάστηκε στο Εκτελεστικό Γραφείο και 
ολοκληρώθηκε πρώτη φορά σ' αυτό το συνέδριο από το 
'91-'92 με διαδοχικά χαρακτηριστικά στα προηγούμενα 
συνέδρια.

Εγώ θέλω να πω ποιοι είναι οι ιδεολογικοί και πολιτικοί 
όροι αυτής της ανασύνταξης, γιατί εκεί θα κριθεί. Αρα λοι
πόν μ' αυτή την έννοια έχουμε αυτή την πρόταση που εμείς 
σας παρουσιάσαμε χθες.

Και δεν μπορεί, ούτε από τη μια μεριά να περνούν οι λογι
κές, το νέο εναντίον του παλιού ΠΑΣΟΚ, που ακυρώθηκε, 
αυτή η αντιπαράθεση έχει τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό, 
εδώ και δυο χρόνια και επικυρώθηκε το τέλος αυτής της 
ιστορίας στο 5ο Συνέδριο και με την ψηφοφορία που ακο
λούθησε στις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, ούτε μπο
ρούμε να πάμε σ' αυτό, ούτε μπορούμε να αντιμετωπίζουμε 
κάθε αίτημα που γινόταν πάντα και είναι αναγκαίο για ανα
νέωση, για να ανοίξει το δρόμο το ΠΑΣΟΚ στη κοινωνία, να 
το αντιμετωπίσουμε σαν κάποια πρόθεση να έρθει κάποιο 
άλλο ΠΑΣΟΚ να αντικαταστήσει το υπάρχον ή να το διαλύ
σει.

Παύει να υπάρχει ο πολιτικός διάλογος στο πεδίο του πραγ
ματικού, γίνεται στο πεδίο του φετίχ, ή στο πεδίο του δόγμα
τος. Δυο κουβέντες μόνο για τα θέματα της ιδεολογίας.



Νομίζω ότι η συζήτηση για την ιδεολογία και το όραμα 
είναι μια συζήτηση βασανιστική. Οποιος 8α μπορούσε να 
φέρει μια πρόταση -ειλικρινά το λέω- που δεν 8α ήταν μια 
πρόταση επιστροφής στο παρελδόν ή που 8α ήταν μια πρό
ταση απλά επανάληψης πραγμάτων με άλλα λόγια που 
έχουμε πει, αυτό είναι το μόνο εύκολο πράγμα, νομίζω δεν 
8α έδινε καμία λύση στο πρόβλημα.

Βρισκόμαστε σε εντελώς καινούριες συνθήκες. Χθες σας 
είπα ένα πράγμα, πώς 8α απευθυνθείς με έναν προοδευ
τικό λόγο δεν σας λέω εγώ στις κοινωνικές δυνάμεις τις 
παλιές του ΠΑΣΟΚ, σας λέω στα στρώματα της νέας 
γενιάς, τους πτυχιούχους άνεργους που είπε ο Χρήστος, 
όλους αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα είναι τα πιο 
παραγωγικά στρώματα, θα έπρεπε να είναι η παραγωγική 
βάση της ελληνικής κοινωνίας και με ποιά διαδικασία έξω 
απ' αυτά που τους λέμε εμείς τώρα.

Να πολιτικοποιήσουμε την ΟΝΕ, το καταλαβαίνω. Να εξει- 
δικεύσουμε κοινωνικά τις πολιτικές μας, το καταλαβαίνω. 
Μπορούμε στο όνομα επαναφοράς σ' ένα παλιό λόγο, να 
απαντήσουμε σε αυτό; Επανατοποθετείται η υπόθεση στο 
τι είναι προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό.

Πολλοί στη ρήμη του λόγου μας, στην σχηματική τοποθέ
τηση αριστεράς-δεξιάς, λέμε ότι έγινε στροφή προς τα αρι
στερά. Εγώ σύντροφοι δεν θεωρώ το κόμμα του κ.Τσοβόλα, 
το ΔΗΚΚΙ, στροφή προς τα αριστερά. Νομίζω ότι η βασική 
σύνθεση της κοινωνικής του Βάσης γίνεται από μια συντη
ρητική κοινωνική αφετηρία. Εγώ δεν θεωρώ ότι το ΚΚΕ με 
όλη την παράδοση των προοδευτικών του αγώνων, το να 
πηγαίνει μια ψήφος από το ΠΑΣΟΚ στο ΚΚΕ είναι μια 
ψήφος προς πιο προοδευτική κατεύθυνση απ' αυτήν που 
ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.

Εγώ δεν πιστεύω γιατί η αριστερά εάν δεν επαναθεμελιω
θεί στην κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει. Και είχε χαρα
κτηριστικά πει τις προάλλες ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ένα 
συγκεκριμένο στοιχείο που ήταν πολύ σοβαρό και πέρασε 
και σε αυτή την εισήγηση για το αποτέλεσμα των εκλογών.



Οσο περνάει ο καιρός η κοινωνία της παραγωγής, η κοινω
νία της ασφάλειας έρχεται σε αντιπαράθεση με την κοινω
νία της ανασφάλειας.

Και αυτό οδηγεί σ' ένα νέο μπλοκ κοινωνικών δυνάμεων, 
που αν θέλουμε να διαμορφώσουμε πλειοψηφικό ρεύμα 
πρέπει να απευθυνθούμε με εντελώς διακριτό τρόπο πια σε 
κοινωνικές ομάδες που υπάρχουν και στα δύο μπλοκ αυτά, 
για να φτιάξουμε αυτό που λέμε στο Συνέδριο προοδευτικό 
κοινωνικό συνασπισμό.

Αρα έρχεται η Ευρώπη και η στάση της στον πόλεμο να μας 
ξαναφέρει το θέμα της ιδεολογίας και της στάσης μας στην 
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ερχεται η κρίση του 
καταναλωτικού προτύπου, που επαναφέρει την ιδεολογία 
στο προσκήνιο. Ερχεται η ανάπτυξη των επιστημών και του 
γνωστικού αντικειμένου, κλωνοποίηση και όλα αυτά. Εμείς 
αντί να συζητήσουμε γι' αυτά τα θέματα, τι κάνουμε; Θα 
ομφαλοσκοπήσουμε στο παρελθόν ή θα προσαρμοστούμε 
πάνω σε αυτή την διαδικασία;

Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η πρότασή 
μας έχει μονάχα ένα κέντρο. Δεν έχει κέντρο ούτε να δια
λύσει το ΠΑΣΟΚ, ούτε να το αλλάξει με την έννοια να 
φύγουν κάποιοι να έρθουν κάποιοι άλλοι. Πρέπει να πάμε 
σε μια κατηγορία μόνο σύντροφοι, η φυσική παρουσία. 
Ποιοι είναι αυτοί που φοβούνται την φυσική παρουσία των 
μελών;

Ποιοι είναι αυτοί που -ας την πούμε καταγραφή, όχι επα- 
νεγγραφή ή εγγραφή- δεν θέλουν να κρίνουμε από την 
αρχή μέσα στην κατάσταση που έχουμε φτάσει ότι τα μέλη 
που θα έρθουν θα είναι μέλη μας για να ξανασυζητήσουν 
για την πολιτική, να ξανασυζητήσουν για την επαναθεμε- 
λίωση της αριστερός στην κοινωνία, να ξανασυζητήσουν 
για συλλογική παρέμβαση στην κοινωνία, να ξανασυζητή
σουν και να δράσουν πολιτικά μετά από τόσο καιρό; Εκεί 
είναι η βασική μας πίστη και αυτή είναι η πρόταση που 
κάνουμε χωρίς τίποτε άλλο και χωρίς καμία σκοπιμότητα 
πέρα απ' αυτό.
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Εγώ σύντροφοι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα μια 
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να 
δώσουμε τη δυνατότητα στον Πρόεδρο και στο Ε.Γ. ενω
μένα, ενιαία και ουσιαστικά και να τους δώσουμε την 
εντολή να καθοδηγήσουν αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να 
άμε σε μια πρόταση στην οποία θα συμμετέχουμε όλοι 
μαζί. Γι' αυτό είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή ψηφοφορία.

Είναι πολύ κρίσιμη, γιατί αν αναπαραχθεί το εσωτερικό 
μέτωπο το πριν το Συνέδριο, και στην απόφασή μας, είναι 
φανερό ότι θα διαμορφώσουμε ένα κλίμα του ότι δεν θα 
μπορούμε να πάμε να κάνουμε αυτό που όλοι μας αναγνω
ρίζουμε, ο καθένας από την πλευρά του και από διαφορε
τική αφετηρία ότι έχουμε ανάγκη.

Εγώ λέω λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει 
να ψηφίσουμε ως εξής. Πρώτον, να εξουσιοδοτήσουμε τον 
Πρόεδρο και το Ε.Γ. όλες τις προτάσεις που αναφέρονται 
σε Ειδικές Συνόδους Κ.Ε., να ενσωματώσει σε μια πορεία 
στην πρόταση του Ακη, για να πάμε σε μια Συνδιάσκεψη ή 
θεματικό Συνέδριο προς τις εκλογές, Συνέδριο θέσεων 
εξειδίκευσης των πολιτικών αποφάσεων που πήραμε στο 
5ο Συνέδριό μας.

Δεύτερον, να αποφασίσουμε ότι είναι δεδομένη για εμάς, 
όπως το λέει η εισήγηση του Ε.Γ., η απόφαση του Συνεδρίου 
μας και η δομή του κατασταστικού μας, οι προϋποθέσεις 
και οι όροι με βάση τους οποίους θα κινηθούμε προς το να 
κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται στην οργάνωσή μας.

Τρίτον, ότι σε αυτή την πορεία θα πρέπει να υπάρχει εξατο- 
μικευμένη ευθύνη των μελών του Ε.Γ. και κατ' επέκταση των 
μελών της Κ.Ε. Εξατομικευμένη ευθύνη για να μπορέσουμε 
εμείς να 'ρθούμε εδώ και να μιλήσουμε επί του συγκεκριμέ
νου και να κρίνουμε αυτή την πορεία και την εφαρμογή της 
όλοι μαζί.

Τέταρτον, να πάμε και να επιμείνουμε στο μετά το Συνέ
δριο, την πορεία του όλοι μαζί. Και εγώ αναλαμβάνω την 
ευθύνη ως Γραμματέας της Κ.Ε. για την Χαριλάου Τρικούπη,



ισότιμα και ακριβοδίκαια για όλους να υπάρξει αυτή η 
πορεία και η συμμετοχή, φτάνει και εσείς να μπείτε θετικά 
σε αυτή την προσπάθεια και να δουλέψετε με την συγκρό
τηση των τομέων και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν, 
όπως λέει η εισήγηση του Προέδρου και του Ε.Γ.

Και επίσης, θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι αυτό που απο
φασίζουμε σήμερα είναι το γενικό πλαίσιο της εισήγησης 
του Προέδρου και Ε.Γ., υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Ε.Γ. 
και εισήγηση για το εκλογικό αποτέλεσμα και υπάρχει μια 
πρόταση που κατά τη γνώμη μου με όλες τις παρεμβάσεις 
μπορεί να ενισχυθεί και να προφυλαχθεί μέσα από την 
πολιτική σύνθεση του που θα γίνει στο Ε.Γ.

Η τελική πρόταση που έφερα χθες δεν είναι η πρόταση 
Σκανδαλίδη, για να μην υπάρξει καμία τέτοια παρανόηση. 
Είναι μια συνθετική πρόταση που συζητήθηκε σε όλες τις 
οργανώσεις όλον αυτό τον καιρό. Που πήρε υπόψη της τις 
δύο συζητήσεις στο Ε.Γ., που ενσωμάτωσε τα περισσότερα 
-αν όχι όλα- τα στοιχεία απ' αυτά που εισηγήθηκε ο 
σύντροφος Παπουτσής που έτυχε να λείπει από το Ε.Γ., με 
την επιστολή του. Η, προσπάθησε να τα ενσωματώσει.

Είναι λοιπόν μία πρόταση την οποίαν εάν το Ε.Γ. εγγυηθεί 
την πολιτική του Βούληση την συνολική να την υλοποιήσει, 
μπορούμε να την ψηφίσουμε και να δώσουμε τη δυνατό
τητα με κάποιους χρονικούς προγραμματισμούς ή κάποιες 
διαδικασίες που αναφέρονται στην εξειδίκευση να υπάρχει, 
με δύο εξειδικευμένα σημεία που θα ήθελα να τονίσω.

Πρώτον, σε ότι αφορά το θέμα της εκλογής των οργάνων, 
όχι των συντονιστικών επιτροπών, μιλάμε για τα περιφερει
ακά συνέδρια όπως τα είπαμε και όλα αυτά. Σε ό,τι αφορά 
το σημείο της εκλογής των οργάνων των Νομαρχιακών Επι
τροπών, επειδή υπήρξε μια διχογνωμία σε πάρα πολλά μέλη 
της Κ.Ε., υπάρχει μια κατατεθειμένη πρόταση του συντρό
φου Σφυρίου για να μπει σε ψηφοφορία.

Και επειδή υπάρχει και η συζήτηση που έγινε στο κόμμα και 
φαίνεται καθαρά ότι ήταν σχεδόν στη μέση η άποψη από

Β 5



τις ίδιες τις Νομαρχιακές αν πρέπει να γίνουν, να προσδιο
ρίσουμε τώρα ακριβώς την ημερομηνία της εκλογής των 
Νομαρχιακών Επιτροπών με βάση το κλίμα που 8α διαμορ
φωνόταν σ' εκείνη την φάση και επειδή πρέπει να προηγη- 
θούν όλες αυτές οι διαδικασίες να μην αποφασίσει σήμερα 
η Κ.Ε. για το χρόνο εκλογής των Νομαρχιακών Επιτροπών 
ακριβώς αλλά να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και το Ε.Γ. 
να κρίνουν με βάση αυτή την πορεία μόνο αυτό το σημείο 
από την απόφαση.

Θα θυμίσω σύντροφε Κουλούρη, εγώ λέω ότι είναι πάντα 
μετά το Συνέδριο λογικά, το κά8ε 18 μήνες είναι για τον 
επόμενο Μάιο, επειδή αυτές έγιναν το Σεπτέμβριο και τον 
Οκτώβριο του προηγούμενου χρόνου πριν από τις δημοτι
κές και τις νομαρχιακές εκλογές.

Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για μια δυνατότητα να ενσω
ματώσει αυτή τη διαδικασία το Ε.Γ. σε μια λογική. Αν θέλετε 
να το ψηφίσουμε τώρα, να το ψηφίσουμε, δεν υπάρχει 
κανένα θέμα.

ΑΛΥΣΗ
Β 6
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• για την εκτίμηση 
τον αποτελέσματος 
των Ευρωεκλογών• το σχέδιο δράστης και 

κοινωνικής παρέμβασης 
τονΠ Λ ΣΟ Κ• την ανασύνταξη 

των δννάμεών μας



Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε σχέση με τους πάγιους στό
χους μας, δηλαδή «ΠΑΣΟΚ - νίκη - πρώτο κόμμα» υπήρξε δυσμε
νές. Χάσαμε. Πήραμε το μικρότερο ποσοστό σε επίπεδο εθνικής 
αναμέτρησης από το 1981 σε σαφή υποχώρηση του κεντρικού 
κορμού των δυνάμεών μας. Η Ν.Δ. διεκδίκησε και πέτυχε να 
καταγραφεί ως πρώτο κόμμα και να συμπυκνώσει το συμβολισμό 
μιας «παράστασης νίκης» για πρώτη φορά με το 1990.

Χάσαμε αλλά σταθήκαμε όρθιοι. Δεν κέρδισε η Ν.Δ.

700.000 πολίτες λιγότεροι ψήφισαν το Κίνημά μας από τις εθνι
κές εκλογές του 1996, 270.000 λιγότεροι ψήφισαν τη Ν.Δ. αντί
στοιχα. Οι εκτιμήσεις μας είναι αναγκαίο να γίνουν χωρίς εκλογι
κεύσεις και ωραιοποιήσεις, χωρίς σκοπιμότητες, άστοχες συγκρί
σεις ή εκλεκτικές αποσιωπήσεις.

Οι ευρωεκλογές συνέπεσαν με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Στον πιο κρίσιμο χρόνο της κορύφωσης μιας εξαετούς προσπά
θειας για τη χώρα και την ισότιμη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις.

Με κυρίαρχα γεγονότα που φόρτιζαν το πολιτικό κλίμα, όπως 
ήταν οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία, οι πρόσφυγες, η ξενο
φοβία και η ανασφάλεια, η δίκη Οτσαλάν, η κρίση του κατανα
λωτικού πρότυπου. Η σταθερή μας προσπάθεια να πολιτικοποιή
σουμε τις εκλογές είχε θετικά μεν, αλλά όχι τα αναμενόμενα από 
μας αποτελέσματα. Οι ευρωεκλογές δεν έχασαν τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα που τις συνοδεύει ούτε κάτω από την αρνητική φόρ
τιση της ευρωπαϊκής προοπτικής που προήλθε από τη στάση των 
χωρών της Ένωσης στο Γιουγκοσλαβικό.

Η «πόλωση» υπήρξε μεγαλύτερη από αυτήν των προηγούμενων 
ευρωεκλογών ('94) αλλά απείχε σημαντικά από αυτήν του 1984.

Για τα ελληνικά δεδομένα κυριάρχησε η αίσθηση πολιτικής 
άπνοιας και απάθειας που έδινε μια μάχη επιτελείων κορυφής, 
ερήμην του λαού, με τους πολίτες κουρασμένους και αμέτοχους 
θεατές των τεκταινόμενων.

Ωστόσο υπήρξε και πολιτική ψήφος που φαίνεται τόσο στη 
μεγάλη συμμετοχή των Ελλήνων στις εκλογές σε σχέση με τους



άλλους Ευρωπαίους. Υπήρξε και «χαλαρή ψήφος» που εκφρά
στηκε μαζικά στη σχετικά μεγαλύτερη από άλλοτε αποχή, αλλά 
κυρίως στη θεαματική άνοδο των «λοιπών κομμάτων» και του 
«άκυρου - λευκού». Υπήρξε και σημαντική ψήφος διαμαρτυρίας 
και αποστασιοποίησης από το ΠΑΣΟΚ που κατευθύνθηκε στα 
άλλα κόμματα, στη Ν.Δ., στο ΔΗΚΚΙ ή και στο ΚΚΕ.

Η μείωση της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ παρά τις διακυμάν
σεις που εμφανίζει κατά κοινωνικές κατηγορίες και γεωγραφικές 
περιοχές, είναι σε γενικές γραμμές ομοιόμορφη και άρα πρωτί- 
στως πολιτική.

Ψήφος που είτε αφορούσε κοινωνικά αίτια (αγροτικός πληθυ
σμός, συνταξιούχοι, άνεργοι, νοικοκυρές) είτε ευρύτερα ιδεολο
γικοπολιτικά αίτια (αντιευρωπαϊκός, αντιΝΑΤΟϊκός προσανατολι
σμός), είτε προβλήματα καθημερινής διαχείρισης (αναποτελε
σματικότητα παρέμβασης και αξιοπιστίας κρατικών μηχανισμών 
πάντα πάνω στη γενικευμένη ανασφάλεια των πολιτών).

Αναλύοντας τα αίτια αυτής της ψήφου για το ΠΑΣΟΚ, το δυσμε
νές αποτέλεσμα δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν διαμορφώθηκε 
«στιγμιαία» και ασφαλώς δεν υπήρξε απότοκος του καλύτερου ή 
χειρότερου προεκλογικού αγώνα.

Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και αιτίων που έχουν σχέση 
με την Κυβέρνηση και τις πολιτικές της σε κρίσιμους τομείς, την 
ευρύτερη εικόνα, δράση και παρουσία του ΠΑΣΟΚ, την αντιμε
τώπιση των μεγάλων και μικρών προβλημάτων και αναγκών. Από 
τον Οκτώβριο του '98 (δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές) έως 
τον Ιούνιο του '99 μεσολάβησαν οκτώ μήνες μιας συσσώρευσης 
αρνητικών γεγονότων που επηρέασαν αποφασιστικά τις έτσι κι 
αλλιώς δύσκολες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθή
κες. Έτσι ενώ η Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ αγωνίζονται να δια
μορφώσουν και το καταφέρνουν ένα επιτυχημένο βηματισμό στη 
συνολική πορεία της Ελλάδας και του Ελληνισμού σ' αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες, ο πολίτης προσλαμβάνει και κυριαρχείται 
από αρνητικά, δυσάρεστα, αυτοτελή και αποσπασματικά γεγο
νότα.

Μια σειρά παραδείγματα το επιβεβαιώνουν:



• Η Πολιτική Υγείας και Πρόνοιας έγινε προσπάθεια να υπερκα
λυφθεί από το συμβολικό ζήτημα των νοσοκομείων, που παρ' 
ότι είναι κτισμένα και εξοπλισμένα παραμένουν κλειστά.

• Η Πολιτική Δημόσιας Τάξης και ιδίως η Πολιτική καταγραφής 
και ελέγχου των μεταναστών, υπερκαλύφθηκε από τα θλιβερά 
γεγονότα της οδού Νιόβης και του Αλβανού με αποτέλεσμα η 
εγκληματικότητα να καθίσταται για πρώτη φορά κριτήριο των 
εκλογικών συμπεριφορών στην Ελλάδα.

• Η Εκπαιδευτική Πολιτική και ο εκσυγχρονισμός του Εκπαιδευτι
κού Συστήματος υπερκαλύφθηκαν από τις πολυήμερες καταλή
ψεις των Λυκείων και εν μέρει από τις εντυπώσεις ως προς τις 
εξετάσεις της Α' Λυκείου.

• Η Αγροτική Πολιτική με την ιδιαίτερη επιτυχία της ως προς τους 
διαθέσιμους Κοινοτικούς πόρους για την περίοδο 2000-2006 
υπερκαλύφθηκε από τις αδυναμίες του Διοικητικού μηχανισμού 
ως προς την έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων, ενώ κάθε 
θετικό μέτρο αξιολογείται όχι σε σχέση με το αποτέλεσμα που 
το επιφέρει, αλλά σε σχέση με το πόσα μέτρα περιέχει ο πιο 
μαξιμαλιστικός κατάλογος διεκδικήσεων.

• Η Πολιτική των Μεγάλων Έργων, που αλλάζουν την εικόνα της 
Χώρας γίνεται προσπάθεια να συγκαλυφθεί μέσα από αδημο
νία για τη λειτουργία ενός μεγάλου, αλλά όχι έτοιμου για 
χρήση, έργου και μέσα από την προβολή των παντοειδών ελλεί
ψεων σε μικρά έργα υποδομής, όπου σημασία δεν έχουν τα 
πολλά που έγιναν ή γίνονται, αλλά μόνον όσα δεν έχουν γίνει, 
κ.λπ.

• Σε αυτά πρέπει να προστεθεί το οικονομικό και το πολιτικό 
κόστος, που μέσα στην ίδια λογική κάθε Δημοκρατικού Πολι
τεύματος καλείται να καταβάλει μια Κυβέρνηση, που αποφά
σισε και επέβαλε σημαντικές τομές όπως ο Ν. 2190/94, η 
δημιουργία των λεγάμενων Καποδιστριακών Δήμων, κ.ά.

• Σημαντικά και πρωτοποριακά μέτρα όπως το ΕΚΑΣ για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους ή η μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο κύριας 
ασφάλισης των αγροτών και άλλα πολλά, υποβαθμίστηκαν 
κάτω από το βάρος δυσκολιών και των αδυναμιών της Δημό-
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σιας Διοίκησης ή στιγματίστηκαν αρνητικά από τη μη έγκαιρη 
καταβολή τους.

Αυτή η αντίφαση σηματοδοτεί και τη σημερινή παθογένεια του 
ΠΑΣΟΚ και κυρίως της Κυβέρνησής μας στην οποία οφείλουμε 
θετικά και δημιουργικά να απαντήσουμε: Να μην αμφισβητείται 
ούτε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η επάρκεια 
και η αξιοπιστία της στρατηγικής μας πρότασης, ο προσανατολι
σμός της πολιτικής μας, οι μεγάλοι στόχοι που υπηρετούμε, το 
θετικό έργο που παράγουμε και να τίθεται σε αμφισβήτηση ο 
φιλολαϊκός μας χαρακτήρας, η κοινωνική μας ευαισθησία, η 
αποτελεσματικότητά μας, η παραδοσιακή μας πρακτική.

Στη μεγέθυνση αυτής της αντίφασης συμβάλλουν Κυβέρνηση και 
Κίνημα μέσα από μια πραγματικότητα που εδώ και καιρό περι
γράφουμε στα κείμενα, τις αποφάσεις μας, τις εκτιμήσεις μας.

Μια πραγματικότητα που επιβεβαίωσε πολύ καθαρά το Συνέδριό

μας·

Εξαντλούμε τα περιθώρια αξιοποίησης του στόχου της ΟΝΕ και 
στην εκφορά της στον πολιτικό μας λόγο.

Είναι εμφανής η κόπωση από την εικόνα, το στυλ, τις σχέσεις 
εξουσίας που αναδεικνύουμε ως πρόσωπα και ως πολιτική σε 
τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Το κόμμα με ανοιχτά, υπαρκτά, εμφανή ακόμη τα τραύματα από 
τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές παραμένει σύνολο μηχα
νισμών, ομάδων, κεντρικών και τοπικών εξουσιών που δεν ανα
παράγει, δεν προβάλλει, δεν αναδεικνύει την πολιτική μας.

Το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός σχηματισμός πάσχει από μεγάλο 
έλλειμμα γνώσης και πληροφόρησης για την πολιτική και το έργο 
μας, μεγάλο έλλειμμα αυτοπεποίθησης στην πολιτική μας, 
μεγάλο έλλειμμα αισιοδοξίας και νικηφόρας πίστης.

Επί πλέον το σημείο πολιτικής και εκλογικής εκκίνησης του 
ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 1999 ήταν χαμηλό, η συσπείρωσή 
μας ευμετάβλητη και ρευστή. Και ενώ οι προεκλογικές συνθήκες 
όπως ο μονομέτωπος αγώνας όλων ανεξαίρετα των κομμάτων 
εναντίον μας, τα μη ελεγχόμενα κοινωνικά γεγονότα, η χαμηλή



συσπείρωση των δυνάμεων μας που μας συνοδέυσε σχεδόν ως 
τις κάλπες, καθιστούσαν τη μάχη δυσοίωνη και επισφαλή, ένα 
σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους των αρχών του χρόνου 
καλύφθηκε.

Οι δυνάμεις μας ενώθηκαν και συσπειρώθηκαν στο Συνέδριο και 
αυτό εκφράστηκε τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής 
περιόδου κυρίως στην κορυφή, παρ' ότι το μήνυμα στους ενδιά
μεσους αρμούς και τη βάση του Κινήματος υπήρξε αδύναμο.

Παρ' όλα αυτά η Ν.Δ., με βάση μόνο το συγκεκριμένο εκλογικό 
αποτέλεσμα, είναι φανερό ότι δεν διαμόρφωσε οριστική δυνα
μική εξουσίας. Πέρα από την οριακή της άνοδο σε ποσοστό και 
την πτώση της σε απόλυτο αριθμό ψήφων, η ύπαρξη της λεγάμε
νης προοδευτικής πλειοψηφίας του 54% διαμορφώνει εγγενείς 
δυσχέρειες στην πορεία της προς την εξουσία.

Παρά το ότι τα αίτια της δυσφορίας απέναντι στην Κυβέρνηση 
είχαν κυρίως συντηρητική βάση η ίδια ως παράταξη δεν εισέ- 
πραξε αντίστοιχα ποσοστά σε αντίθεση με την πλεονότητα των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η Ν.Δ. απέτυχε και στους δύο Βασικούς στόχους της γύρω από 
τους οποίους εμφανίστηκε διατακτική και αβέβαιη στην τελευ
ταία φάση της προεκλογικής περιόδου.

Ι.Δ ε ν  ανετράπη το πολιτικό σκηνικό και δεν άλλαξε η Βασική 
ισορροπία και οι συσχετισμοί δυνάμεων του πολιτικού συστή
ματος. Δεν προκλήθηκε κρίση πολιτικής νομιμοποίησης της 
Κυβέρνησης. Έχουμε ακόμη στα χέρια μας τις πρωτοβουλίες 
για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

2. Κανείς δεν θεωρεί ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα των επόμενων 
βουλευτικών εκλογών. Είναι σαφές ότι η θέση της Ν.Δ. εμφα
νίζεται ισχυρότερη και η δική μας δυσμενέστερη όμως το 
πολιτικό τοπίο είναι ανοιχτό ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμ
ματα.

Σ' αυτές τις εκλογές τα μικρότερα κόμματα όλα μαζί είχαν ως 
κοινό παρονομαστή την ανατροπή του διπολισμού και να μειώ
σουν σημαντικά τη δύναμη των μεγάλων κομμάτων ως εν δυνάμει 
σχηματισμών εξουσίας. Αν και το συνολικό ποσοστό τους εμφά-
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νισε άνοδο και κάποια απ' αυτά αύξησαν σημαντικά τις δυνάμεις 
τους (ΚΚΕ και ΔΗΚΚΙ) στον κεντρικό τους στόχο απέτυχαν.

Αποτελεί ζωτική ανάγκη μέσα από την αυτογνωσία όλων μας να 
ξεπηδήσει η αφύπνιση, η αισιοδοξία και η βούλησή μας να δημι
ουργήσουμε μέρα με τη μέρα τις προϋποθέσεις για την πίστη, την 
ανασύνταξη, την επανασυσπείρωση, την αναγέννηση τελικά ενός 
ελπιδοφόρου και νικηφόρου ρεύματος. Χάσαμε μια μάχη, αλλά 
δεν χάσαμε τον πόλεμο.

Αν ακτινογραφήσει κανείς τα αποτελέσματα, μπορεί να καταλά
βει γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει τις δυνατότητες και να πείσει και 
να εμπνεύσει και να συγκινήσει την πλειοψηφία των πολιτών, ότι 
αξίζει για μια ακόμη φορά να γίνει πρώτο κόμμα.

Το αποτέλεσμα είναι αναστρέψιμο και είναι στο χέρι μας να δημι
ουργήσουμε τις προϋποθέσεις της νέας νίκης στις εκλογές του 
2000. Να αποφασίσουμε και μαζί με το λαό να επικυρώσουμε 
στην πράξη το ποια παράταξη, με ποιο κόμμα, με ποιο όραμα, με 
ποια πραγματική πρόταση, με ποιες προτεραιότητες μπορεί η 
Ελλάδα του 21ου αιώνα να πορευτεί σε συνθήκες ασφάλειας, 
ευημερίας, ειρήνης, ανάπτυξης και δημιουργίας. Με συνοχή και 
αλληλεγγύη όλων των δυνάμεων που μπορούν να εκφράσουν τον 
προοδευτικό κοινωνικό συνασπισμό στη νέα πορεία του τόπου.

Απαιτείται γι' αυτό ένα «σχέδιο δράσης και κοινωνικής παρέμβα
σης», ταυτόχρονα με την ανασύνταξη των δυνάμεών μας. Σχέδιο 
νέων επιλογών, προτεραιοτήτων και ιεραρχήσεων που δεν θα 
αφορούν μόνο μεγάλες στρατηγικές επιλογές ή μακροπρόθε
σμες αναπροσαρμογές, αλλά άμεσες και ουσιαστικές πράξεις 
και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Αναμετρόμαστε κατ' αρχήν 
με το χρόνο, με τους μήνες, τις μέρες ακόμη και τις ώρες. Έχουμε 
μπροστά μας για την αναστροφή του κλίματος και την εμπέδωση 
μιας νέας πολιτικής ηγεμονίας ένα εξάμηνο πριν μπούμε στην 
τελική ευθεία.

Υπάρχουν γι' αυτό δύο κρίσιμης σημασίας στόχοι και μια βασική 
προϋπόθεση:

Ο πρώτος στόχος είναι να ξαναγίνουμε παράταξη. Να συσπειρώ
σουμε τις δυνάμεις μας, να τους εμφυσήσουμε αισιοδοξία νίκης
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και να τις προσανατολίσουμε σε επιθετική παρουσία, παρέμβαση 
και δράση. Να εγκαταλείψουμε κάθε τι που μας καταδικάζει σε 
κλίμα ηττοπάθειας και εσωστρέφειας. Να παραμερίσουμε κάθε 
τι που αναβιώνει διαχωριστικές εσωτερικές γραμμές και να το 
αντικαταστήσουμε με την οικοδόμηση των πραγματικών διαχωρι- 
στικών γραμμών ανάμεσα σ' όλους εμάς και τη συντηρητική 
παράταξη. Και είναι φανερό ότι μόνο ένα ΠΑΙΟΚ μάχιμο ξανά, 
που έρχεται κοντά στον πολίτη, που αναζωογονεί την πολιτική 
διαδικασία στις γραμμές του και παρεμβαίνει δρώντας στην κοι
νωνία, μπορεί να εγγυηθεί πορεία νέας νίκης. Οι πολίτες αρνού- 
νται και τώρα να κατανοήσουν τι είναι αυτό που μας χωρίζει και 
τι εμποδίζει την κοινή συστράτευση, την επιμονή στο «όλοι μαζί 
μπορούμε».

Ο δεύτερος κρίσιμος στόχος είναι να ξεκινήσουμε από σήμερα 
για να επαναπροσεγγίσουμε τουλάχιστον το 10% από το 54% 
της λεγάμενης προοδευτικής πλειοψηφίας, κυρίως από τα κοινω
νικά στρώματα που διαφοροποιήθηκαν, που διαμαρτυρήθηκαν, 
που κράτησαν αποστάσεις από μας, ψηφίζοντας άλλο κόμμα ή 
απείχαν ή ψήφισαν άκυρο και λευκό. Πρέπει να πείσουμε και να 
αποδείξουμε ότι μπορούμε να δώσουμε μάχες με ορατά αποτε
λέσματα σε κρίσιμους τομείς:

- όπως είναι ο τομέας της ανεργίας, της απασχόλησης, της επαγ
γελματικής κατάρτισης,

- όπως είναι η ανάπτυξη και το ζωντάνεμα της υπαίθρου με συν
δυασμένες πολιτικές για τη διασφάλιση των εισοδημάτων των 
αγροτών και την υλοποίηση των κινήτρων για τους νέους αγρότες,

- όπως είναι η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, 
στις πόλεις και την ύπαιθρο χώωρα και κυρίως στις παραμεθό
ριες περιοχές με έλεγχο της λαθρομετανάστευσης και την 
πάταξη της εγκληματικότητας,

- όπως είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους 
και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων,

- όπως είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με αιχμή την 
υγεία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες, τον πολιτισμό και το περι
βάλλον,
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- όπως είναι η δραστική και άμεση απάντηση στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες απέναντι στη Διοίκηση ή την 
Αυτοδιοίκηση,

- όπως είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα, αιτήματα και επιδιώξεις 
των γυναικών και της νέας γενιάς.

Οι πολιτικές υπήρχαν και υπάρχουν. Όμως πρέπει να αποσαφηνι
στούν, να ιεραρχηθούν ξανά, να διορθωθούν ή να συμπληρω
θούν όπου απαιτείται. Και προ παντός να υλοποιηθούν με γρήγο
ρους και εντατικούς ρυθμούς, με άμεσα και χειροπιαστά αποτε
λέσματα.

Το ερώτημα είναι ποιος θα εγγυηθεί την επίτευξη αυτών των στό
χων, ποιος θα αναδείξει και θα κατοχυρώσει πρακτικά την εφαρ
μογή των πολιτικών προϋποθέσεων, ποιος θα υποδηλώσει την 
πολιτική βούληση και θα εμπνεύσει τη νέα πορεία και την υλοποί
ηση του εξάμηνου σχεδίου δράσης και κοινωνικής παρέμβασης.

Το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ με ό,τι αυτό συνεπάγεται και εμπεριέ
χεται στις αποφάσεις του Συνεδρίου του.

Όχι ως απόφαση άμυνας ή πανικού απέναντι στο κλίμα που δια
μορφώθηκε μετεκλογικά, αλλά ως πραγματική και επιθετική ανά
γκη υλοποίησης της στρατηγικής θετικών βημάτων που αποφά
σισε το Συνέδριό μας. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει εδώ και τώρα να αλλά
ξει την εικόνα του και τη θεματολογία της συζήτησής του. Προ 
παντός να εγκαταλείψει την αδράνεια και την ομφαλοσκόπησή 
του. Να πάψει να αποτελεί ένα άθροισμα αξιωματούχων με 
αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις και στάσεις. Αν κάτι διαχωρίζει 
ένα σοσιαλιστικό κόμμα από τα συντηρητικά είναι η αντίληψη ότι 
τα κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται μόνο στο επίπεδο της 
διακυβέρννησης και πολύ περισσότερο στο πεδίο της κατανομής 
αξιωμάτων και προσωποπαγών εξουσιών.

Είναι η ώρα να στραφούμε επιτέλους στην κοινωνία. Από κόμμα 
υποστηρικτικό ή καταγγελτικό στην κεντρική διακυβέρνηση να 
μετατραπούμε σε σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα κοινωνικής 
ευθύνης και συμμετοχής ξανά στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνε
σθαι.

3 5



Αυτή την ανάγκη που πρώτη φορά εντοπίσαμε το 1985 τη βαφτί
σαμε κατά καιρούς αναγέννηση, επανίδρυση, ανασύνταξη, ανα
σύσταση, ανασυγκρότηση.

Προφανώς γιατί παρά τις συνεχείς προσπάθειες και τις πολιτικές 
νίκες που κατακτήσαμε μέσα απ' αυτές ο κεντρικός στόχος 
παραμένει απραγματοποίητος.

Σήμερα δεν πρέπει να γυρίσουμε στην ομφαλοσκόπηση των 
όρων και του περιεχομένου τους, ούτε να αναλωθούμε σε ατέρ- 
μονες συζητήσεις για το πώς θα περιγράφουμε για μια ακόμη 
φορά κάτι που δεν θέλουμε να κάνουμε και να ολοκληρώσουμε.

Γιατί η ανάγκη του στόχου γίνεται συνώνυμο της επιβίωσης της 
παράταξης. Κι αυτό πρέπει να γίνει το πρώτο πεδίο συμφωνίας 
στη σημερινή μας Σύνοδο. Να πούμε το πώς και να δεσμευτούμε 
όλοι σ' αυτό τελεσίδικα. Δεν υπάρχουν για μας σενάρια ήττας. 
Ν' αλλάξουμε τώρα για να νικήσουμε.

Το ζήτημα κατά συνέπεια είναι το ΠΩΣ κι όχι το κάτω από ΠΟΙΟ 
ΤΙΤΛΟ. Το πρώτο ερώτημα που οφείλουμε από την αρχή να τοπο
θετούμε είναι: Αν το εγχείρημα είναι ευρύτερα ιδεολογικό, αν 
εντάσσεται σε συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών πρωτο
βουλιών και στόχων ή εξαντλείται σε μια οργανωτικού τύπου 
ανασύνταξη δυνάμεων.

Το εξάμηνο «σχέδιο δράσης και κοινωνικής παρέμβασης» απαιτεί 
μια σοβαρή ιδεολογική και πολιτική ανάκαμψη που αφορά συνο
λικά το ΠΑΣΟΚ ως σχηματισμό.

Και η Κυβέρνηση και το Κόμμα στην εκφορά του λόγου, στις 
πολιτικές επιλογές και την πρακτική τους απαιτείται να προσανα
τολιστούν στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

I. Να φέρουμε στο προσκήνιο ξανά την οραματική διάσταση 
της στρατηγικής μας και να προβάλλουμε την επίτευξη και 
ολοκλήρωση των μεγάλων εθνικών επιλογών και επιδιώ
ξεων στα νέα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα της 
εποχής, της περιοχής, της χώρας.

II. Η ολοκλήρωση των βημάτων στην οικονομία, την κοινωνία, 
τους θεσμούς που σηματοδοτείται στο τέλος του χρόνου



να καταδειχθεί και να προβληθεί στο πεδίο της επόμενης 
μέρας της ΟΝΕ με πολιτικές που σχεδιάζουμε από τώρα.

III. Ο πολιτικός μας λόγος και η πράξη μας να αποκτήσει σαφή 
κοινωνική αναφορά και διάσταση, με έμπρακτη στροφή στα 
λαϊκά στρώματα και τη βάση του προοδευτικού κοινωνικού 
συνασπισμού.

IV. Η παρέμβαση στα προβλήματα ποιότητας ζωής και της 
καθημερινότητας του πολίτη με επίκεντρο την ανασφάλεια, 
τη λειτουργία της διοίκησης, την υγεία, την παιδεία, την απα
σχόληση, τις ίσες ευκαιρίες, να αναδείξουν μέσα από άλλη 
πρακτική και επιμερισμένους στόχους μια νέα αποτελεσμα- 
τικότητα στην κυβερνητική πολιτική.

V. Το περιεχόμενο και η κατεύθυνση αυτών των επιλογών να 
αναδειχθούν και να απεικονιστούν σε περιφερειακό επί
πεδο και τοπικό επίπεδο με τη διαμόρφωση αναπτυξιακών 
συμφωνιών, στις οποίες θα πρωτοστατήσει το ΠΑΣΟΚ για 
την αναπτυξιακή στρατηγική και την κοινωνία της νέας ευη
μερίας, με υπόβαθρο το 3ο ΚΠΣ και την «Ατζέντα 2000».

VI. Πάνω σ' αυτές τις πολιτικές που περικλείουν οι προηγούμε
νοι στόχοι να οριοθετηθεί με σαφήνεια η προοδευτική από 
τη νεοσυντηρητική πρόταση και να ανοίξουμε μόνιμο 
μέτωπο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης τόσο 
προς τη Ν.Δ. όσο και προς το ΚΚΕ και το ΔΗΚΚΙ.

VII. Στη διαμόρφωση, το σχεδίασμά, την απόφαση, την υλοποί
ηση, τη στήριξη, την προβολή και τον έλεγχο εφαρμογής 
του Σχεδίου Δράσης και Κοινωνικής Παρέμβασης με πρω
τοβουλία και καθοδήγηση του Προέδρου συμμετέχουν τα 
θεσμοθετημένα κυβερνητικά και κομματικά όργανα και 
αναλαμβάνονται εξατομικευμένες ευθύνες από τα μέλη 
τους.

Πάνω σ' αυτές τις κρίσιμες προτεραιότητες που αναδεικνύουν
στην πράξη το «όλοι μαζί» οικοδομείται και σχεδιάζεται ιδεολο
γικά, πολιτικά, κοινωνικά και οργανωτικά η ανασύνταξη των
δυνάμεών μας.

Το δεύτερο ερώτημα, στο οποίο οφείλουμε με σαφήνεια και
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χωρίς περιστροφές να απαντήσουμε είναι αν οι αλλαγές περιορί
ζονται στις Οργανώσεις Βάσης λες κι αυτές έχουν την κεντρική 
ευθύνη για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και όχι η «κορυφή» που οδή
γησε ως εδώ τα πράγματα. Και, κατά συνέπεια, αν μπορεί να 
υπάρξει αλλαγή στο ενδιάμεσο επίπεδο και τη βάση όταν το 
κεντρικό ΠΑΣΟΚ αναπαράγει συνεχώς τον εαυτό του, τις ισορ
ροπίες του, τις σχέσεις του και τους παγιωμένους συσχετισμούς 
του. Το ζητούμενο λοιπόν, είναι πως από την αρχή διασφαλίζεται 
ένα πνεύμα αλλαγής και ανασύνταξης σε κεντρικό επίπεδο.

Υπάρχουν πέντε σημαντικές προϋποθέσεις στο ξεκίνημα της προ
σπάθειας. Είναι προϋποθέσεις που η κάθε μία, ξεχωριστά αλλά 
και όλες μαζί εκπέμπουν το κεντρικό μήνυμα της κοινής απόφα
σης και διαμορφώνουν ευνοϊκούς όρους για την επιτυχημένη 
εφαρμογή της. Με άλλα λόγια χωρίς αλλαγή πρακτικής, έμπρα
κτη ενότητα και συναντίληψη στην κορυφή δεν μπορούμε να 
μιλάμε για αλλαγές, στα ενδιάμεσα όργανα και τη βάση του 
ΠΑΣΟΚ.

Γι' αυτό ακριβώς πρέπει εκ των προτέρων να συμφωνήσουμε στο 
πλαίσιο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

• Πρώτο:

Η ανασύσταση του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ αποτελεί το πρώτο και 
καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της απόφασης του Συνε
δρίου.

Συνδέεται αυτό το βήμα με τη σημαντική πολιτική συγκυρία, την 
ανάγκη ενός μάχιμου ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές, την υπέρ
βαση και το μετασχηματισμό των σχέσεων, των δομών και των 
αντιπαραθέσεων που αναπτύσσονται για χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Γι' 
αυτό απαιτείται η ανάληψη στην πράξη της συνολικής ευθύνης 
από τον Πρόεδρο και την Κ.Ε. Και, βέβαια, ξεκινά αυτή η ευθύνη 
από τη συμφωνία στο Ε.Γ. για το ιδεολογικό και πολιτικό περιεχό
μενο που θα πάρει το εγχείρημα και την έμπρακτη, θετική συμμε
τοχή των μελών του κεντρικού οργάνου στην υλοποίησή του.

• Δεύτερο:

Θεωρείται δεδομένη ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους, τις
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διαδικασίες η πολιτική απόφαση του 5ου Συνεδρίου για την Ανα
γέννηση και Επανίδρυση του ΠΑΙΟΚ.

Στα πλαίσια αυτής της απόφασης δεν τίθενται ξανά για συζή
τηση:

- Θέματα που αφορούν τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική του 
Κινήματος στη νέα εποχή.

Η κοινωνική αναφορά του ΠΑΣΟΚ και ο προοδευτικός κοινωνι
κός συνασπισμός ως σύγχρονη εκδοχή της ΕΛΕ.

Ο τρόπος, η διαδικασία μετατροπής της κοινωνικής πλειοψη- 
φίας σε συγκροτημένη πολιτική δύναμη μέσα από την αναγέν
νηση και τους νέους προσανατολισμούς της πολιτικής.

- Τα θέματα που αφορούν το ρόλο και το χαρακτήρα του Κινήμα
τος και την πολιτική των συμμαχιών του στα πλαίσια της ανα
σύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Το τι κόμμα θέλουμε και πώς αυτό συνδέεται με την αναγέννηση 
του Κινήματος της Αλλαγής.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της νέας συγκρότησης του Κινήμα
τος.

- Και, βέβαια, οι καταστατικές ρυθμίσεις και αλλαγές που ψηφί
στηκαν στο 5ο Συνέδριο.

Η απόφαση αποτελεί την αφετηρία της όποιας πολιτικής μας 
πρωτοβουλίας που αφορά το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό υποκείμενο.

• Τρίτο:

Αποφασίζουμε σε όλη την κλίμακα από τον Πρόεδρο και το Ε.Γ. 
μέχρι την τελευταία οργάνωση την πλήρη και χωρίς διασταλτικές 
ερμηνείες εφαρμογή του νέου Καταστατικού του Κινήματος στο 
οποίο λύνονται προβλήματα που ταλάνισαν επί πολύ μεγάλο χρο
νικό διάστημα την οργάνωση.

Οπως για παράδειγμα:

Η ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ.

- Η δομή, το περιεχόμενο και η συγκρότηση των Οργανώσεων 
Βάσης κατά Δήμο.

g g



Οι διαδικασίες της επιλογής προσώπων και της αξιολόγησης 
στελεχών.

Ο πολιτικός ρόλος της Ν.Ε. και του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Η συγκρότηση και εκλογή των Περιφερειακών Οργάνων του 
Κινήματος.

- Η νέα αντίληψη, πολιτική και συγκρότηση που αφορά το ρόλο, 
τη λειτουργία της Κ.Ε. και των κεντρικών της οργάνων.

• Τέταρτο:

Να προχωρήσουμε τώρα στην πολιτικοποίηση, στην ανανέωση
και τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών του κόμματος που ξεκινά
από την οργάνωση και τη λειτουργία της Χαρ. Τρικούπη.

Αυτό σημαίνει στην πράξη:

Πρόεδρος και Ε.Γ. αναλαμβάνουν πλήρως την πολιτική διεύ
θυνση του Κινήματος που σημαίνει για τα μέλη του Ε.Γ. εκτός 
από τη συμμετοχή τους στη λειτουργία του οργάνου, την ανά
ληψη εξατομικευμένης ευθύνης σε πολιτικές αρμοδιότητες, 
περιφέρειες της χώρας.

Γραμματέας Κ.Ε. και Εκτελεστική Γραμματεία αναλαμβάνουν 
έμπρακτα τη συλλογική διεύθυνση της δράσης του Κινήματος, 
ως συλλογικό όργανο εποπτείας, συντονισμού και καθοδήγη
σης πριν τον επιμερισμό της πολιτικής στους αντίστοιχους 
τομείς Δράσης της Κ.Ε.

- Η ένταξη και ενεργοποίηση των μελών της Κ.Ε. και της Κ.Ο. στην 
καθημερινή λειτουργία του Κινήματος αποτελεί υποχρέωση που 
απορρέει από το Καταστατικό και ελέγχεται συστηματικά από 
το Ε.Γ. και το Προεδρείο της Κ.Ο. Η λειτουργία των μελών της 
Κ.Ε. και των βουλευτών στους Τομείς Πολιτικής και Δράσης της 
Κ.Ε. και στην ανάληψη πολιτικής ευθύνης στις νομαρχιακές και 
τομεακές οργανώσεις του Κινήματος θα περνά από τη συνολική 
κρίση των κορυφαίων οργάνων (Κ.Ε. και Κ.Ο.). Καθιερώνεται η 
περιοδική έκθεση δράσης τους.

- Η ολοκλήρωση του επικοινωνιακού σχεδιασμού με σύγχρονα 
μέσα, προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρήσει σημα
ντικά και των υποδομών στις λειτουργίες του Κινήματος θα
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δώσει τη δυνατότητα μιας πιο συντονισμένης και αποτελεσματι
κής επαφής και αμφίδρομης σχέσης.

• Πέμπτο:

Στην αφετηρία της-προσπάθειάς μας, επίσης, βρίσκεται η ανάγκη 
να διαμορφώσουμε μια νέα δυναμική και δημιουργική σχέση 
ανάμεσα στο Κίνημα και την Κυβέρνηση που πρέπει να κινηθούν 
ταυτόχρονα, ομόρροπα και παράλληλα στους στόχους. Μια 
σχέση που εδράζεται στο κοινό υπόβαθρο της άλλης σχέσης και 
επαφής που οφείλουν να διαμορφώσουν με την κοινωνία.

Η Κυβέρνηση οφείλει και μπορεί, πέρα από το σχεδίασμά, τη 
διαμόρφωση, τη θεσμική κατοχύρωση και διαχείριση των βασι
κών επιλογών και της πολιτικής της, να κινηθεί σε δύο κατευ
θύνσεις: Προς το λαό κατ' αρχή για ενημέρωση, στήριξη και 
τελικά κατοχύρωση του κυβερνητικού έργου. Προς το ΠΑΣΟΚ 
ακολούθως για συζήτηση, κατανόηση και διαμόρφωση των 
βασικών επιλογών της.

Το Κίνημα δεν είναι θεατής των κυβερνητικών δράσεων και 
απλός κριτής τους ή κυματοθραύστης λαϊκών αντιδράσεων. Τα 
κορυφαία του όργανα και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα έχουν 
λόγο συμμετοχής στην επεξεργασία, το σχεδίασμά, τη διαμόρ
φωση της πολιτικής. Αλλά και υποχρέωση για την ενεργό της 
στήριξη και προβολή. Και εδώ το Κίνημα πρέπει να κινηθεί σε 
δύο κατευθύνσεις. Από την κοινωνία και το λαό προς την 
Κυβέρνηση, από το ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία για διαμόρφωση 
θετικών λαϊκών συσχετισμών.

Οι δομές που διασφαλίζουν αυτή τη δημιουργική σχέση είναι:

Σε κεντρικό επίπεδο η στελέχωση και λειτουργία των Τομέων 
Πολιτικής που αναβαθμίζει το ρόλο του Ε.Γ., της Κ.Ε. και της 
Κ.Ο. και ταυτόχρονα τροφοδοτεί απευθείας τις αντίστοιχες 
οργανώσεις βάσης με πολιτικές και προτάσεις.

Σε περιφερειακό επίπεδο η πολιτικοποίηση και η επιλεκτική λει
τουργία των ενδιάμεσων οργάνων με έμφαση στη Γραμματεία 
του Ν.Σ. και το Ν.Σ., στα οποία αποκεντρώνεται η πολιτική και 
κομματική εξουσία.
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- Σε τοπικό επίπεδο η εξειδικευμένη παρέμβαση και δράση των 
οργανώσεων Βάσης που αναβαθμίζει τη Δημοτική Ολομέλεια.

Θεματικά Συνέδρια, κομματικά δημοψηφίσματα, ουσιαστικοποί
ηση της λειτουργίας και της προγραμματικής δυνατότητας και 
παρουσίας του Εθνικού Συμβουλίου, έτσι όπως αποφασίστηκαν 
στο Συνέδριο συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενώ παράλληλα εμπεδώνεται ως μόνιμη λειτουργία η αξιολόγηση 
των στελεχών, οι δημοκρατικές διαδικασίες στην επιλογή των 
προσώπων, πολιτικός σχεδιασμός της εξειδικευμένης παρέμβα
σης και δράσης του ΠΑΣΟΚ στις κοινωνικές δυνάμεις και τις 
διεργασίες που συντελούνται σ' αυτές.

Έτσι ολοκληρώνεται η πορεία μετάβασης από ένα κόμμα «αντι
πολιτευτικού τύπου» σε ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχηματι
σμό.

Ας έρθουμε τώρα στη Βάση του Κινήματος. Το ερώτημα εδώ 
έγκειται στο τι σημαίνει ακριβώς αλλαγή εκ βάθρων, ποιος είναι 
ο στόχος και το περιεχόμενό της. Και εδώ πρέπει να είμαστε απο
λύτως σαφείς και συγκεκριμένοι:

• Είναι μήπως η κατάργηση και διάλυση του υπάρχοντος ΠΑΣΟΚ 
και η αντικατάστασή του από ένα άλλο, εντελώς νέο;

• Είναι μήπως η συντήρηση του υπάρχοντος ΠΑΣΟΚ και ο περιο
ρισμός της αλλαγής του σε ένα απλό ξεκαθάρισμα του 
μητρώου μελών από τα μη πραγματικά μέλη;

• Είναι μήπως ο περιορισμός της αλλαγής σε μία διαδικασία τυπι
κής επανεγγραφής των μελών με αυτοπρόσωπη παρουσία αντί 
για την «δι' αντιπροσώπου εγγραφή»;

Το πρώτο δεν είναι μόνο ανεδαφικό. Είναι άδικο για την ιστορική 
μας διαδρομή. Ούτε υπάρχει η παραμικρή προϋπόθεση να υλο
ποιηθεί, ούτε είναι στην πολιτική βούληση κανενός από τα στε
λέχη της ηγεσίας του Κινήματος, ούτε είναι στην πρόθεση και το 
πνεύμα της απόφασης του Συνεδρίου.

Το δεύτερο είναι κατώτερο των περιστάσεων και των αναγκών, 
γιατί ούτε το υπάρχον ΠΑΣΟΚ ως δομή, διάταξη οργανώσεων και 
σύγχρονη λειτουργία εξυπηρετεί με επάρκεια οποιοδήποτε πολι-



τικό στόχο. Ούτε υπάρχει στη σημερινή πραγματικότητα της 
οργάνωσης νομιμοποιητική διαδικασία που 8α εγγυηθεί και 8α 
αποφασίσει το πώς 8α ξεκαθαριστούν τα υπαρκτά από τα μη 
υπαρκτά μέλη. Οργανώσεις είναι στα χαρτιά χωρίς καμία και 
ποτέ δραστηριότητα. Οργανώσεις έχουν πολλά χρόνια να εκλέ
ξουν Σ.Ε. Οργανώσεις δεν έχουν όργανα και καλούνταϊ μόνο να 
ψηφίσουν πρόσωπα.

Το τρίτο απλώς αναπαράγει το υπάρχον, καθιστώντας τυπική δια
δικασία μία μέχρι τώρα κατά συρροή και για μια σχεδόν δεκαε
τία παράτυπη διαδικασία. Δεν έχει καμία σημασία ο μεταφορέας 
μιας αίτησης εγγραφής μέλους στην Οργάνωση Βάσης, στη Ν.Ε. 
ή τα Κεντρικά να του τηλεφωνήσει για να «περάσει δ ι' υπόθεσίν 
του» να εγγράφει ή να επανεγγραφεί σε ένα γραφείο μιας Οργά
νωσης.

Απαιτείται ΥΠΕΡΒΑΣΗ.

Χρειάζεται πραγματική και ουσιαστική ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, γιατί είτε δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, είτε 
δεν έχουν καμία σχέση με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται 
στο νέο καταστατικό, είτε είναι «οργανώσεις - φαντάσματα».

Χρειάζεται ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ με βάση ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ 
και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Γιατί ο πολίτης 8α εγγράφει στο ΠΑΣΟΚ και θα δράσει; Τι είναι 
αυτό που τον ελκύει στη σύγχρονη εποχή σε ένα σοσιαλιστικό 
κόμμα;

Ασφαλώς όχι οι ιδέες και τα οράματα της δεκαετίας του '70. 
Ούτε η προσωπική του αποκατάσταση ως αποκατάσταση πραγ
ματικής κοινωνικής αδικίας ή εξαργύρωση μιας πελατειακής σχέ
σης της δεκαετίας του '80. Ούτε ο υποβιβασμός του σε «κουκί» 
και ανώνυμο εκλογέα επώνυμων στελεχών και αξιωματούχων της 
δεκαετίας του '90.

Το μόνο κίνητρο είναι η πολιτική, η δυνατότητα της δράσης. Η 
εγγύηση ενός ρόλου που ξαναέρχεται στα πράγματα από τις 
ίδιες τις ανάγκες και τα καθημερινά αδιέξοδα της κοινωνίας ή 
την έκφραση μιας εξειδικευμένης δράσης σε κοινωνικούς, πολιτι
κούς, επαγγελματικούς ή πολιτισμικούς χώρους. Ακόμη η ευαι-
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σθησία απέναντι σε νέα προβλήματα παγκόσμια, ευρωπαϊκά ή 
εθνικά που έχουν σχέση με τη ζωή και τη συλλογική προσπάθεια.

Δεν θέλουμε όμως κίνηση διατεταγμένων μελών προς την οργά
νωση. Θέλουμε κίνηση του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ προς την κοι
νωνία. Και αυτό μόνο με δρώντα πολιτικά στελέχη, μέσα από 
πολιτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες μπορεί να υπάρξει. Και 
βέβαια μέσα από πραγματική επαναφορά της πολιτικής και ανα- 
ζωογόννηση της πολιτικής διαδικασίας στο Κίνημα μπορούμε να 
προσελκύσουμε μέλη, να ανανεώσουμε το ενδιαφέρον για την 
πολιτική, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της οργανωμένης 
δράσης. Πρέπει να ανατρέψουμε και να υπερβούμε το μοντέλο 
των τριών αντιφάσεων όπου το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θεάται την 
Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ ως Κίνημα θεάται την κεντρική του γρα
φειοκρατία, η κοινωνία θεάται ένα ΠΑΣΟΚ απόμακρο απ' αυτή. 
Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συνθήκες εξωστρέφειας, ανοι
κτής πολιτικής δράσης, συλλογικής κοινωνικής παρέμβασης, στο 
πλαίσιο των στόχων και των πολιτικών που προσδιορίσαμε και 
πάνω στα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών.

Με ιδεολογικό και πολιτικό κίνητρο το «εξάμηνο σχέδιο δράσης» 
που εξειδικεύεται και εφαρμόζεται τοπικά και περιφερειακά σε 
κάθε Δήμο, Νομό και Περιφέρεια.

Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η προσπάθεια;

1. Πρώτα - πρώτα μέσα από μια συντεταγμένη θεσμικά πορεία η 
οποία:

αρχίζει με κεντρικό προσκλητήριο της Κ.Ε. και προσωπική επι
στολή του Προέδρου σε όλα τα εγγεγραμμένα σήμερα μέλη 
του ΠΑΣΟΚ,

- επανακαθορίζεται, στη βάση του νέου καταστατικού, η διάταξη 
των Οργανώσεων Βάσης κατά Δήμο με συγκεκριμένο νομαρ
χιακό ή τομεακό όργανο που αναλαμβάνει την ευθύνη,

- ακολουθεί τοπικό προσκλητήριο σε κάθε Δήμο όπου η πρωτο
βουλία ανήκει στα πραγματικά ενεργά μέλη του ΠΑΣΟΚ που 
αρθρώνονται κατά Οργάνωση Βάσης,

- ένας πολιτικός σχεδιασμός διαδικασιών και παρεμβάσεων που



γίνεται σε αυστηρά χρονικά πλαίσια διασφαλίζει την ελεύθερη 
και ουσιαστική δυνατότητα ενεργού συμμετοχής.

- Την κεντρική ευθύνη και εποπτεία έχουν το Εκτελεστικό Γραφείο 
και η Εκτελεστική Γραμματεία των οποίων τα μέλη διατάσσονται 
κατά Περιφέρεια της χώρας.

- Τη νομαρχιακή και τομεακή ευθύνη και εποπτεία έχει το κλιμά
κιο της Κ.Ε. αποτελούμενο κατά νομό ή τομέα από ένα υπεύ
θυνο μέλος της εκτός νομού ή τομέα και ομάδα στελεχών από 
Τομείς Πολιτικής και Δράσης.

Μέχρι την ολοκλήρωση του εγχειρήματος τα εκτελεστικά 
όργανα του Κινήματος σε ενδιάμεσο και τοπικό επίπεδο (Ν.Ε., 
Σ.Ε.) εξακολουθούν να λειτουργούν με Βάση τις αρμοδιότητές 
τους και να ασκούν την καθημερινή διαχείριση της πολιτικής
μας.

2. Σε κάθε νομό (Τομέα) συγκροτείται διευρυμένο Νομαρχιακό 
Όργανο για την ανασύνταξη των δυνάμεών μας (Επιτροπή 
Ανασύνταξης Νομού) στο οποίο με Βάση τη γραμματεία του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου συμμετέχουν:

- τα μέλη της Κ.Ε. και του Κ.Σ. νεολαίας του Νομού, 

οι βουλευτές του Νομού,

τα μέλη της Ν.Ε. και της γραμματείας της Ν.Ε. νεολαίας,

- οι διατελέσαντες Γραμματείς Ν.Ε. μέλη του ΠΑΣΟΚ, 

οι επικεφαλής μέλη μας

1. της Ν.Α.

2. της ΤΕΔΚ

3. του Ε.Κ.

4. του ΕΓΣ

5. του ΤΕΕ

6. του ΕΒΕ

7. του χώρου λοιπών επιμελητηρίων

5 min έως 7 max καταξιωμένα κοινωνικά, κομματικά ή θεσμικά



στελέχη που αποφασίζονται ομόφωνα από το όργανο.

Η Επιτροπή Ανασύνταξης παρουσία του κλιμακίου της Κ.Ε. αμέ
σως μετά τη συγκρότησή της αποφασίζει τη διάταξη των Οργα
νώσεων Βάσης ανά Δήμο σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και 
μέσα στις δομές που προβλέπει το Καταστατικό και την κατα
νομή των μελών σ' αυτόν.

Κάποιες οργανώσεις ταυτίζονται με τις ήδη υπάρχουσες.

Κάποιες οργανώσεις καταργούνται.

Κάποιες οργανώσεις συστήνονται για πρώτη φορά.

Σε επόμενες συνεδριάσεις της η Επιτροπή και στη βάση του 
Κεντρικού Πολιτικού Σχεδιασμού που γίνεται παράλληλα ολο
κληρώνει το δικό της ανά Δήμο σχεδίασμά και τον εξειδικεύει.

3. Για την ανασύνταξη των Οργανώσεων Βάσης ανά Δήμο ακο
λουθείται η εξής διαδικασία:

• Το κλιμάκιο της Επιτροπής Ανασύνταξης μαζί με τους υπάρχο
ντες Γραμματείς των Τ.Ο., των ΟΧΔ, των Θ.Ο. και των Οργανώ
σεων Νεολαίας, απευθύνουν ανοικτό προσκλητήριο «ανασύ
νταξης του ΠΑΣΟΚ, προοπτικής και νίκης», σε όλα τα μέλη του 
ΠΑΣΟΚ για να συμμετάσχουν σε Δημοτική Ολομέλεια με αντι
κείμενο τον ήδη διαμορφωμένο πολιτικό σχεδίασμά.

• Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία και συζήτηση στο 
τέλος διατάσσονται κατά Οργάνωση Βάσης που έχει σχεδια
στεί και αναλαμβάνουν σε διάστημα δύο μηνών να οργανώ
σουν τρεις τουλάχιστον πολιτικές διαδικασίες:

- μια γενική πολιτική εκδήλωση

μια εσωτερική διαδικασία - συζήτηση

μια παρέμβαση με αντικείμενο τον εξειδικευμένο ρόλο της 
οργάνωσης.

Το δίμηνο κλείνει με Δημοτική Ολομέλεια για το πρόγραμμα ανά
πτυξης του Δήμου.

• Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα των Οργανώσεων Βάσης που 
υπάρχουν και συμμετέχουν, συντονίζονται από τα υπάρχοντα



και παρόντα μέλη της Σ.Ε. Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Πρω
τοβουλίας σύστασης νέας Οργάνωσης Βάσης συντονίζονται 
από προσωρινή Σ.Ε. που ορίζεται επί τόπου.

• Μέσα από τη συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες του διμήνου 
καταγράφονται όλα τα μέλη που συμμετέχουν πραγματικά στις 
αντίστοιχες Οργανώσεις Βάσης και όσοι συμμετέχουν πραγμα
τικά στις αντίστοιχες Οργανώσεις Βάσης και όσοι συμμετέχουν 
στις δύο από τις τρεις διαδικασίες αποτελούν μέλη.

• Μετά την τελική Δημοτική Ολομέλεια οριστικοποιείται ο κατά
λογος και εκλέγονται οι Σ.Ε.

• Είναι φανερό ότι 8α καταβληθεί επισταμένη προσπάθεια να 
συμμετέχουν και να συσπειρωθούν δυνάμεις που δεν είναι 
εγγεγραμμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ από τον ευρύτερο προοδευ
τικό χώρο, στελέχη και μέλη που αδρανοποιήθηκαν, που βρέ
θηκαν για ένα χρονικό διάστημα σε άλλους χώρους ή που 
πρώτη φορά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και το 
ΠΑΣΟΚ.

• Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, επικυρώνεται κεντρικά 
με τη διαμόρφωση του Μητρώου Μελών του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα 
με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

• Οσα από τα σημερινά εγγεγραμμένα μέλη αρννηθούν να συμ
μετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή διαδικασία εγγράφονται 
στους καταλόγους των φίλων.

• Η Κ.Ε. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και το Ε.Γ. για την υλοποίηση 
και την περαιτέρω εξειδίκευση αυτού του πλαισίου. Επίσης εξου
σιοδοτεί τον Πρόεδρο και το Ε.Γ. στη βάση των προτάσεων που 
κατατέθηκαν από τα μέλη της για Ειδικές Συνόδου της Κ.Ε. να 
επεξεργαστούν τις θέσεις και τις προτάσεις πολιτικής που εξει
δικεύουν την πολιτική απόφαση του Συνεδρίου και στην πορεία 
προς τις εκλογές να οργανώσουν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη.

----1ΓΤ7
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9 και 10 Ιουλίου
-  απόφαση ΚΕ -  προσκλητήριο -  επιστολή Προέδρου

12 έως τέλος Ιουλίου
-  άμεση συγκρότηση και λειτουργία κεντρικών οργάνων 

(Τομείς, Κλιμάκια)
-  με πρωτοβουλία του Γραμματέα της ΚΕ συνάντηση κατά 

τομέα πολιτικής με τα αρμόδια μέλη του ΕΓ της πολιτικής 
ηγεσίας του αντίστοιχου Υπουργείου και της Γραμματείας 
του Τομέα για εφαρμογή και εξειδίκευση του εξάμηνου σχε
δίου.

12 έως 25 Ιουλίου
-  συγκρότηση Επιτροπών Ανασύστασης κατά Νομό
-  απόφαση για διάταξη Οργανώσεων Βάσης κατά Δήμο
-  κατανομή στα κλιμάκια των μελών της Επιτροπής Ανασύστα

σης

20 έως 30 Αυγούστου
-  οριστικοποίηση του πολιτικού σχεδιασμού σε επίπεδο νομού
-  πρόγραμμα διαδικασιών, πολιτικών εκδηλώσεων, παρεμβά

σεων

28 Αυγούστου (με την ευκαιρία της 3ης Σεπτέμβρη)
-  συνόδους όλων των Επιτροπών Ανασύστασης της χώρας 

στην Α8ήνα.
-  πανηγυρική έναρξη της πορείας προς τη Βάση και την κοινω

νία

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
-  διαδικασία νέας συγκρότησης των Οργανώσεων της Βάσης

1 ο δεκαήμερο Νοεμβρίου
-  εκλογή Σ.Ε.

2ο δεκαήμερο Νοεμβρίου
-  Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ

Εκλογές Ν.Ε (24 Νοεμβρίου)



ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Σ

για την ανασύσταση 
των οργανώσεων βάσης 

και την ανασύνταξη 
των δννάμεών μας



Με την απόφαση της 3ης Συνόδου της Κ.Ε. στις 10 Ιουλίου '99  
ολοκληρώθηκε το τελικό σχέδιο ανασύνταξης των δυνάμεων μας 
και προσδιορίστηκαν με ακρίβεια τόσο τα βήματα υλοποίησής 
του όσο και ο χρονικός τους προγραμματισμός.

Από τη μακρά συζήτηση στην Κ.Ε. προέκυψε η ανάγκη να υπάρξει 
πέρα από την απόφαση μια αναλυτική εγκύκλιος του Γραμματέα 
της Κ.Ε. προς όλες τις Οργανώσεις που θα περιγράφει με ακρί
βεια αυτά τα βήματα.

Πιο συγκεκριμένα:

13 Ιομ/ ίθ ΰ Αποστ<̂ εται σε °λες Τ|ζ Οργανώσεις η «Απόφαση της 3ης 
Συνόδου» που μαζί με αυτή του Συνεδρίου η οποία ήδη έχει στα
λεί αποτελούν τα δύο βασικά ντοκουμέντα, το γενικό πλαίσιο της 
πορείας ανασύνταξης των δυνάμεών μας.

Από 13 έος 25 Ιούλιο.! ’ · Σ κ ά ζ ο υ ν  ο, Ν.Ε. και ο, Τ.Ε^κα, προίτο,μάζουν την 1η
Σύνοδο της Επιτροπής Ανασύνταξης με βάση τη συνσεση που
προβλέπει η απόφαση της 3ης Συνόδου της Κ.Ε.

• Στην Επιτροπή Ανασύνταξης όπως είναι ήδη γνωστό συμμε
τέχουν:

- Τα μέλη της Κ.Ε. και του Κ.Σ. νεολαίας από το Νόμο.

- Οι βουλευτές του Νομού.

- Τα μέλη της Ν.Ε. και τα μέλη της Ν.Ε. νεολαίας.

- Όλοι οι διατελέσαντες Γραμματείες Ν.Ε. που είναι μέλη
μας-

- 6 ή 7 στελέχη του χώρου μας που είναι επικεφαλής των 
παρατάξεών μας:

Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην ΤΕΔΚ.

Στο Εργατικό Κέντρο, στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρι
σμών.

Στο Τεχνικό Επιμελητήριο, στο ΕΒΕ (και ένας ακόμη από 
το χώρο των λοιπών επιμελητηρίων αν υπάρχουν).

• Οι Ν.Ε. και οι Τ.Ε. στην ίδια συνεδρίαση μπορούν να διατυ
πώσουν προαιρετικά και προτάσεις έως 7 μελών του 
ΠΑΣΟΚ, καταξιωμένων κοινωνικών, κομματικών ή θεσμι-
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κών στελεχών που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το 
όργανο και να τα προτείνουν στην Επιτροπή Ανασύνταξης.

• Η Επιτροπή Ανασύνταξης συντονίζεται από το υπεύθυνο 
μέλος της Κ.Ε. που δεν είναι από το Νομό ή το Γραμματέα 
της Ν.Ε. και από τη Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμβου
λίου (Γραμματεία Ν.Ε., βουλευτές, μέλη Κ.Ε., Γραμματεία 
Ν.Ε. νεολαίας).

2. Η Επιτροπή Ανασύνταξης του Νομού ή του Τομέα συνέρχεται
στην 1 η Σύνοδό της παρουσία οπωσδήποτε του κλιμακίου της
Κ.Ε. ή του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και αποφασίζει:

1. Οριστικοποιεί και επικυρώνει τη σύνθεσή της. Η απόφαση 
συμπλήρωσης των επιπλέον μελών πρέπει να είναι ομό
φωνη.

2. Διατυπώνει την πρώτη πρόταση για τη διάταξη των Οργα
νώσεων Βάσης στο Νομό ανά Δήμο όπως ακριβώς προ- 
βλέπεται από το Καταστατικό που επικύρωσε το Συνέδριο.

3. Διατάσσει τα μέλη της σε κλιμάκια ανά Δήμο.

Το πρακτικό της τελικής της απόφασης καθαρογράφεται και
παραδίδεται στο κλιμάκιο.

• Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση του Συνεδρίου για τη 
συγκρότηση των Οργανώσεων Βάσης του ΠΑΣΟΚ σε επί
πεδο Δήμου ή στα μεγάλα αστικά κέντρα σε επίπεδο 
Δημοτικού Διαμερίσματος είναι η ακόλουθη:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ _____________

Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις αρθρώνονται σε επίπεδο Δήμου ή
στα μεγάλα αστικά κέντρα σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛ ΕΙΑ _____ ________________________

Η Δημοτική Ολομέλεια

- Είναι όργανο αποφασιστικό διαχειρίζεται το σύνολο της 
γενικής μας πολιτικής, του πολιτικού σχεδιασμού και του 
συνολικού προγράμματος στο πεδίο του Δήμου.

Συντονίζεται από Γραφείο Πόλης αποτελούμενο από τους 
Γραμματείς των οργανώσεων Βάσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ

Ολα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στο Δήμο διατάσσονται σε δίκτυο
οργανώσεων Βάσης εξειδικευμένης παρέμβασης κατά χώρο,
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τομέα πολιτικής ή θεσμό. Οι οργανώσεις βάσης είναι:

- ανοιχτές στην κοινωνία,

- υπεύθυνες για την παρέμβαση στο χώρο τους.

Αποφασιστικό όργανο της οργάνωσης βάσης είναι η Γενική Συνέ
λευση των μελών της. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Συντονιστική 
Επιτροπή για την καθημερινή λειτουργία της.

ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Β Α ΙΗ Ι

Το Δίκτυο Οργάνωσης Βάσης αρθρώνεται πάνω σε μορφές εξει- 
δικευμένης παρέμβασης που εν δυνάμει μπορεί να συμπεριλάβει:

1. Οργάνωση γεωγραφικού χώρου (χωριό, συνοικία, μικρή 
πόλη) με αντίστοιχη εξειδίκευση στην ανάπτυξη της υπαί
θρου ή την ποιότητα ζωής στην πόλη.

2. Οργάνωση θέματος (τομέας πολιτικής) για

- Κοινωνική πολιτική

- Πολιτισμό

- Αθλητισμό

- Παιδεία

- Περιβάλλον

3. Οργάνωση κοινωνικού χώρου

- ΕΒΕ

- Εργατοϋπάλληλοι

- Δημόσιοι υπάλληλοι

Απαιτείται καταστατική κατοχύρωση αυτού του περιεχομένου των 
οργανώσεων Βάσης.

Μετά το Συνέδριο με την ευθύνη της νέας Κ.Ε. αποφασίζεται 
κατά Δήμο και σε συνεδρίαση της Δημοτικής Ολομέλειας η διά
ταξη των μελών στις οργανώσεις βάσης και η ανάπτυξη του 
Δικτύου.

Ζητήματα Αυτοδιοίκησης και Θεσμών, Ανάπτυξης του Δήμου, Επι
κοινωνίας, Συνδικαλισμού, Οργανωτικής Ανάπτυξης και Οικονο
μικών του Κόμματος, είναι ζητήματα γενικής πολιτικής που χειρί
ζονται το Γραφείο Πόλης και η Δημοτική Ολομέλεια.

Η οργάνωση Νεολαίας συγκροτείται αυτόνομα σύμφωνα με το 
Καταστατικό της».
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Ήδη η απόφαση αυτή έχει συμπεριληφθεί στο νέο Καταστατικό 
που είναι έτοιμο προς εκτύπωση.

• Θα θέλαμε να σημειώσουμε σε σχέση με τη διάταξη των 
Οργανώσεων Βάσης ότι όλες οι Οργανώσεις που αποφασίζο- 
νται εμπεριέχονται στην παραπάνω καταστατική ρύθμιση. Δεν 
υπάρχουν άλλες οργανώσεις που μπορούν να σχεδιαστούν. 
Επίσης είναι φανερό ότι η διάταξή τους είναι σε επίπεδο 
Δήμου και όχι Νομού. Επιπλέον μπορούν να προβλεφθούν 
από μια Οργάνωση Βάσης σε ένα μικρό Δήμο μέχρι και το 
σύνολο των Οργανώσεων που προβλέπονται σε ένα μεγάλο 
Δήμο. Στην ενδιάμεση κλίμακα μπορούν σύμφωνα με τις ανά
γκες να ιδρυθούν Οργανώσεις ανά δύο ή ανά τρεις (π.χ. Παι
δείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού) πάντοτε όμως του περιεχο
μένου που αυστηρά οριοθετείται στην καταστατική μας από
φαση.

Για παράδειγμα:

Ένας Δήμος μπορεί να έχει Οργάνωση Βάσης στη συνοικία ή στο 
Δήμο, Οργάνωση Κοινωνικής Πολιτικής, Οργάνωση Παιδείας - 
Πολιτισμού - Αθλητισμού, Οργάνωση ΕΒΕ και τίποτα άλλο. Μπο
ρεί να έχει Κοινωνικής Πολιτικής όχι Γιατρών, μπορεί να έχει Παι
δείας όχι Εκπαιδευτικών, μπορεί να έχει Πολιτισμού, όχι Καλλιτε
χνών. Ακόμη επισημαίνουμε την ανάγκη στις μεγάλες πόλεις να 
ιδρυθούν επιτέλους Οργανώσεις ΕΒΕ που αποτελούν τη σπονδυ
λική κοινωνική στήλη των πόλεων (και όχι Τουρισμού ή Εμπόρων 
μόνο).

• Είναι φανερό ότι από τις υπάρχουσες ΤΟ, ΟΧΔ, ΘΟ:

Κάποιες που αντιστοιχούνται στο μοντέλο και τις ανάγκες 
παραμένουν.

Κάποιες προσαρμόζονται σ' αυτό το σχήμα.

Κάποιες καταργούνται και τα μέλη τους εντάσσονται στις 
υπόλοιπες.

Κατά συνέπεια στην Απόφαση της Επιτροπής Ανασύνταξης θα 
πρέπει με σαφήνεια να περιγράφεται η υπάρχουσα δομή πριν 
το 5ο Συνέδριο και η νέα δομή που προκύπτει.

3. Μέσα στον Ιούλιο η Επιτροπή Ανασύνταξης συνέρχεται με 
πλήρη σύνθεση στη 2η Σύνοδό της και επικυρώνει οριστικά 
την προηγούμενη απόφαση. Ταυτόχρονα συζητά τον πολιτικό 
σχεδίασμά της ανασύνταξης ανά Δήμο και επισημαίνει τις

Π Ρ (



Από 20 έως 27 Αυγούστου

28 Αυγούστου

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου

προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν 
στην επιτυχία του εγχειρήματος.

4. Στον ίδιο χρόνο σε κεντρικό επίπεδο:

• Αποστέλλεται επιστολή του Προέδρου Κ. Σημίτη σε όλα τα 
εγγεγραμμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ (με βάση το μητρώο 
μελών του 5ου Συνεδρίου) με την οποία απευθύνει προ
σκλητήριο ανασύνταξης δυνάμεων, προοπτικής του 
ΠΑΣΟΚ και νίκης στις εθνικές εκλογές και καλεί σε 
συσπείρωση και συστράτευση για να υλοποιηθεί το πρώτο 
βήμα της ανασυγκρότησης.

• Σχεδιάζεται κεντρικά και εξειδικεύεται σε επιμέρους ειση
γήσεις το εξάμηνο «σχέδιο δράσης και κοινωνικής παρέμ
βασης» που σύμφωνα με την απόφαση της Κ.Ε. πάνω στο 
οποίο σχεδιάζεται ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά και 
οργανωτικά η ανασύνταξη των δυνάμεών μας (Σεπτέμ
βριος - Φεβρουάριος).

• Η Επιτροπή Ανασύνταξης μετά την επεξεργασία του συνολι
κού πολιτικού σχεδιασμού τόσο στο γενικό, όσο και στο 
ειδικό επίπεδο που κάνει η Γραμματεία του Νομαρχιακού Συμ
βουλίου συνέρχεται στην 3η Σύνοδό της παρουσία του κλιμα
κίου της Κ.Ε. και τον επικυρώνει οριστικά.

Το πρακτικό του πολιτικού σχεδιασμού παραδίδεται στο κλι
μάκιο.

• Η εκκίνηση του εγχειρήματος δίνεται από τον Πρόεδρο και το 
Ε.Γ. του Κινήματος σε πανελλήνια συγκέντρωση των Επιτροπών 
Ανασύνταξης όλων των Νομών και των Τομέων της χώρας 
στην Αθήνα.

Η εκδήλωση γίνεται με την ευκαιρία της 3ης Σεπτέμβρη.

1. Σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα στο Νομό το κλιμάκιο 
της Επιτροπής Ανασύνταξης μαζί με τους υπάρχοντες σήμερα 
Γραμματείς των ΤΟ, ΟΧΔ, ΘΟ και των Οργανώσεων Νεολαίας 
απευθύνει προσωπικό προσκλητήριο «ανασύνταξης του 
ΠΑΣΟΚ, προοπτικής και νίκης» σε όλα ανεξαίρετα τα εγγε
γραμμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ να προσέλθουν στη Δημοτική 
Ολομέλεια που θα συζητήσει την πορεία του Κινήματος και τη
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διαδικασία ανασύνταξης των δυνάμεων του.

• Η Δημοτική Ολομέλεια

- Συζητά και επικυρώνει τον ειδικό πολιτικό σχεδίασμά.

Διατάσσει τα μέλη που συμμετέχουν σ' αυτή επί τόπου 
κατά Οργάνωση Βάσης που έχει ετχεδιαστεί.

• Οι συμμετέχοντες στις υπάρχουσες και διατηρούμενες 
Οργανώσεις Βάσης συντονίζονται από τα υπάρχοντα και 
παρόντα μέλη των Σ.Ε. συμπληρούμενα αναλόγως του 
αριθμού.

• Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Πρωτοβουλία σύστασης 
νέας Οργάνωσης Βάσης συντονίζονται από προσωρινή 
Σ.Ε. που ορίζεται επί τόπου.

2. Οι Οργανώσεις Βάσης (παλιές και νέες) προγραμματίζουν η
κάθε μία στο χώρο της μέχρι τις 25 Οκτωβρίου τρεις τουλά
χιστον πολιτικές διαδικασίες:

- Μια γενική ανοιχτή πολιτική διαδικασία για την πορεία του 
Κινήματος στο συγκεκριμένο χώρο της Οργάνωσης.

- Μια πολιτική συζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης του 
Δήμου.

- Μια παρέμβαση με αντικείμενο τον εξειδικευμένο ρόλο 
της οργάνωσης.

• Για παράδειγμα:

Μια Τ.Ο. στη συνοικία της πόλης θα μπορούσε να προ
γραμματίσει μια παρέμβαση στη γειτονιά για την επί
λυση ενός τοπικού προβλήματος ή σ' ένα οξυμένο πρό
βλημα της ζωής των κατοίκων. Μια Οργάνωση Κοινωνι
κής Πολιτικής θα μπορούσε να προγραμματίσει μια 
παρέμβαση στο χώρο των θεσμών του κράτους που 
ασχολούνται με το αντικείμενό της, ή στο τοπικό Νοσο
κομείο ή στο Κέντρο Υγείας, κ.ο.κ.

• Σε όλες τις διαδικασίες προσκαλούνται προσωπικά 
όλα τα μέλη του Κινήματος που μπορούν να συμμετά- 
σχουν. Ταυτόχρονα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια να συμμετάσχουν σ' αυτές τις διαδικασίες 
δυνάμεις που δεν είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ από τον ευρύ
τερο προοδευτικό κοινωνικό χώρο, στελέχη και μέλη 
που αδρανοποιήθηκαν, που βρέθηκαν για ένα χρονικό
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διάστημα σε άλλους χώρους ή που πρώτη φορά επιθυ
μούν να ασχοληθούν με την πολιτική και το ΠΑΣΟΚ.

• Οι συμμετέχοντες σ' αυτές τις διαδικασίες καταγράφο
νται ως μέλη του ΠΑΣΟΚ στην αντίστοιχη Οργάνωση 
Βάσης.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κ.Ε. απαιτείται παρουσία 
σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις διαδικασίες. Κατ' 
εξαίρεση και με τη σύμφωνη γνώμη του κλιμακίου της 
Επιτροπής Ανασύνταξης και μόνο σε απομακρυσμένες 
περιοχές ή πολύ μικρούς Δήμους επιτρέπεται η οργά
νωση δύο μόνο διαδικασιών και η υποχρεωτική συμμε
τοχή σε τουλάχιστον μία απ' αυτές.

Είναι προφανές ότι τα όποια προβλήματα υπάρξουν 
κατά τη διαδικασία εφαρμογής της απόφασης επιλύο
νται στα πλαίσια του κλιμακίου της Κ.Ε. ή του Τ.Ο.Π. Επί
σης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συστηματική 
παρουσία του κλιμακίου της Επιτροπής Ανασύνταξης 
πέραν των ημερών των παραπάνω διαδικασιών προκει- 
μένου να ελέγχουν σε καθημερινή, αν είναι δυνατόν, 
βάση την πορεία ανασύνταξης.

• Σε κάθε περίπτωση σε συνεδρίαση της αρχικής Ομά
δας παρουσία του κλιμακίου της Επιτροπής Ανασύντα
ξης μετά το τέλος όλων των διαδικασιών επικυρώνεται 
ο κατάλογος των μελών της Οργάνωσης Βάσης το 
αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.

• Με Βάση αυτό το κατάλογο γίνεται η εκλογή των Σ.Ε. 
την Κυριακή 31 Οκτωβρίου για κάθε Οργάνωση 
Βάσης σε όλη τη χώρα ταυτόχρονα.

. Δημοτική Ολομέλεια σε όλους τους Δήμους της χώρας με 
αντικείμενο την πρόταση ανάπτυξης του Δήμου και της περιο
χής·
Ολοκληρώνεται η πρόταση της οργάνωσης προς την τοπική 
κοινωνία.

!. Νομαρχιακό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ με θέμα το Πρόγραμμα Ανά
πτυξης του Νομού.



Από 13 έως 20 Νοεμβρίου

21 Νοεμβρίου
Από 22 Νοεμβρίου μέχρι το τέλος Φεβρουάριου

1. Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε κάθε 
Περιφέρεια της χώρας.

«Η Περιφέρεια μπροστά στην επταετία 2000-2006».

2. Ολοκλήρωση κεντρικά του Μητρώου Μελών του κόμματος.

Με βάση αυτό το Μητρώο θα γίνουν όλες οι επιλογές για το 
1 ο εξάμηνο του 2000.

Εκλογή Ν.Ε. και Γραμματέα Ν.Ε. σε όλη τη χώρα.

1. Πορεία στο Λαό.

Πορεία νίκης και προοπτικής.

2. Οργάνωση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης σύμφωνα με την εξου
σιοδότηση της Κ.Ε. προς τον Πρόεδρο και το Ε.Γ. για συζήτηση 
των πολιτικών θέσεων που εξειδικεύουν την πολιτική απόφαση 
του 5ου Συνεδρίου και τη διαμόρφωση του Προγράμματος 
της νέας τετραετίας.

Η απόφαση αυτή εξειδικεύεται αντίστοιχα για τις Τομεακές 
Οργανώσεις του Κινήματος, καθώς επίσης και για τις Οργα
νώσεις της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Σας καλώ να δώσετε το παρόν σ' αυτό το πρώτο μεγάλο βήμα 
μιας πραγματικής και ουσιαστικής ανασύνταξης των δυνάμεών 
μας. Να πάρουμε την ευθύνη και την πρωτοβουλία να υλοποιή
σουμε την πιο σημαντική από τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας. 
Σε συνθήκες ενότητας, συσπείρωσης και νικηφόρας πορείας το 
ΠΑΣΟΚ οφείλει να εγκαταλείψει την εσωστρέφεια, την ομφαλο- 
σκόπηση, το κλίμα της ηττοπάθειας και της ανασφάλειας και να 
αποκτήσει ξανά όπως αναφέρεται στην απόφαση της Κ.Ε. τα 
χαρακτηριστικά της παράταξης.

Εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις: Την ενό
τητα, τη βούληση και τη συμμετοχή του Ε.Γ. και της Κ.Ε. Τη χωρίς 
διασταλτικές ερμηνείες εφαρμογή του Καταστατικού μας. Την 
απλή, πιο συλλογική λειτουργία και διεύθυνση της Χαρ. Τρικούπη. 
Και βέβαια μια νέα δυναμική σχέση με την Κυβέρνηση που δίνει 
ρόλο και περιεχόμενο στη δράση της Οργάνωσης.



Εσείς πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις σ' αυτή την προ
σπάθεια. Και ο απολογισμός στο τέλος του χρόνου να είναι ένα 
ΠΑΣΟΚ ενωμένο, ανανεωμένο, ανοιχτό ξανά στην κοινωνία με 
όλα τα χαρακτηριστικά του μάχιμου και νικηφόρου Κινήματος.

Έχουμε την ευθύνη και το χρέος απέναντι στην ιστορία μας, τη 
διαδρομή μας, τον τόπο μας, την παράταξή μας, όλοι μαζί να 
προχωρήσουμε. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Να 
αλλάξουμε τώρα για να νικήσουμε στις εκλογές του 2000.

Συντροφικά 
Κώστας Σκανδαλίδης




