
Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Έχουν περάσει δεκαπέντε μήνες από τότε που άρχισε ο νέος 

ιστορικός κύκλος διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο κύκλος που 

άνοιξε με την εκλογική νίκη της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. Ο 

ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε. Με την ψήφο του έδωσε την 

εντολή στις δυνάμεις της προόδου, του εκσυγχρονισμού και της 

κοινωνικής ευαισθησίας να οδηγήσουν την Ελλάδα δυναμικά στο 

νέο διεθνές, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να την οδηγήσουν 

μπροστά με τόλμη και αποφασιστικότητα, με τομές και ρήξεις , με 

σχέδιο και όραμα.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα για να 

οδηγήσει τη χώρα στον 21° αιώνα με τις καλύτερες δυνατές 

προοπτικές. Επιδιώκουμε η χώρα να έχει αποφασιστική 

παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις. Η Ελλάδα παίζει ενεργό ρόλο 

στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η 

Ελλάδα είναι η σταθεροποιητική δύναμη στα Βαλκάνια. Την 

παγίδα της έντασης, που προσπαθεί να στήσει η Άγκυρα, 

αντιμετωπίζουμε με κινήσεις που ενισχύουν τη θέση μας ως 

δύναμη ειρήνης στην περιοχή. Στη περίοδο των κρίσιμων 

αποφάσεων που έρχεται, περίοδο χωρίς προηγούμενο μετά το 

74, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να υπερασπιστούμε με 

τον καλύτερο τρόπο τα εθνικά μας δίκαια και δικαιώματα.

Επιδιώκουμε να κάνουμε την οικονομία ανταγωνιστική και ισχυρή. 

Οι επιτυχίες μας στον τομέα αυτό είναι σημαντικές. Η μείωση του 

πληθωρισμού, των ελλειμμάτων, η αύξηση του Ακαθάριστου



Εγχώριου Προϊόντος είναι απτές αποδείξεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται 

ένα πρόγραμμα έργων και δράσεων, το μεγαλύτερο που γνώρισε 

η χώρα. Δημιουργούμε τις συνθήκες για ένα σύγχρονο κοινωνικό 

κράτος και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Εμείς έχουμε αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες το ’96 

και το ’97 με ρυθμούς ψηλότερους από ό,τι τα προηγούμενα 

χρόνια. Προγράμματα όπως η μετεξέλιξη του ΟΓΑ, το ΕΚΑΣ, η 

καταπολέμηση της ανεργίας των νέων εφαρμόζονται για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα.

Υπάρχει όμως δρόμος ακόμα να διανύσουμε. Οφείλουμε να 

έχουμε συνείδηση, ότι η Ελλάδα ήταν πολύ πίσω από το μέσο όρο 

ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η οικονομία 

μας ήταν ασταθής, ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 

υστερούσαν σημαντικά, ότι η δημόσια διοίκηση ήταν 

αναποτελεσματική. Εμφύλιος πόλεμος, μονοκρατορία της Δεξιάς 

και δικτατορία, με τις κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες που 

επέφεραν, τις κοινωνικές λειτουργίες που δρομολόγησαν, 

δημιούργησαν καθυστερήσεις, αδυναμίες, δυσλειτουργίες με τις 

οποίες ακόμη παλεύουμε.

Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι γι’ αυτό μια 

μακροχρόνια και επίμονη προσπάθεια. Είναι μια συνεχής 

μεταρρυθμιστική διαδικασία. Δεν πρόκειται να κουραστούμε. Δεν 

πρόκειται να διστάσουμε. Θα πετύχουμε. Γιατί εκφράζουμε τις 

πιο δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.



Έχουμε μπροστά μας περισσότερα από δύο χρόνια δουλειάς για 

να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Κάθε μέρα σ’ αυτά τα δύο 

χρόνια πρέπει να είναι γόνιμη και δημιουργική. Το μεγάλο και 

ενιαίο ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει την ιστορική ευθύνη αυτής της ολοκλήρωσης. 

Μέσα από συλλογικές διαδικασίες, με καθαρές επιλογές σε κάθε 

ζήτημα, όλοι μαζί θα οδηγήσουμε την ισχυρή Ελλάδα στους 

μεγάλους εθνικούς και κοινωνικούς στόχους. Σ’ αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

δεν ταιριάζει η μιζέρια, τα παιγνίδια ισορροπιών και κατανομών 

ισχύος. Και προπαντός δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που 

άθελα η ηθελημένα στήνεται στο κόμμα, την στροφή της προσοχής 

μας στο εσωτερικό μας, στα εσωκομματικά. Θα αποσυρθούμε 

από τη κύρια μάχη, τη μάχη της κοινωνικής αλλαγής. Θα 

αφήσουμε τη συντήρηση ελεύθερη να κυριαρχήσει. Γι’ αυτό δεν 

πρέπει να επιτρέψουμε να αναπτυχθεί, ούτε η εσωστρέφεια στις 

λειτουργίες μας, ούτε στεγανά στην κυβερνητική και κομματική 

ζωή. Όλοι συμμετέχουμε. Κανένας δεν μπορεί να λείψει από τη 

μάχη που δίνουμε.

Κλειδί της επιτυχίας μας είναι μια νέα πολιτική λειτουργία όλων 

μας, με βάση τη νέα συλλογικότητα. Η περίοδος που διανύουμε 

είναι ιδιαίτερα σύνθετη, ώστε να ελκύεται κανείς από μεθόδους 

μαγικές. Να ελκύεται από τη σκέψη ότι το κόμμα και η κυβέρνηση, 

μπορούν να βρουν θαυματουργά μέσα. Εγώ σύντροφοι δεν 

πιστεύω στους ελιγμούς. Πιστεύω ότι οι «ελιγμοί» υποτιμούν την 

νοημοσύνη και του κόμματος και του λαού. Όπως επίσης δεν 

πιστεύω, ότι η πολιτική έχει σχέση με θαυματουργούς. Πιστεύω 

στις καθαρές σχέσεις και τις καθαρές λειτουργίες, ανάμεσά μας και 

κυρίως με την κοινωνία, στις ειλικρινείς σχέσεις μας με τον λαό.



Δεν χρειαζόμαστε ελιγμούς, αλλά αυτό που κάνουμε: καθαρές 

αποφάσεις και θαρραλέες λύσεις στα προβλήματα του λαού και 

της χώρας. Ειλικρίνεια για τα προβλήματα και τις επιδιώξεις μας.

Εδώ δεν χρειάζεται ένας που θα λύνει τα προβλήματα, χρειάζεται 

η συνδυασμένη δύναμη όλων μας μέσα στο κόμμα, από την βάση 

ως την κορυφή για να πάμε μπροστά τους στόχους μας. 

Χρειάζεται η ενότητά μας σαν μια γροθιά για να πείσουμε την 

κοινωνία ότι οι μεγάλες τομές και οι μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος 

δρόμος για μια ισχυρή και ευημερούσα Ελλάδα. Χρειάζεται όλοι, 

με πολιτική ενότητα και συμφωνία, κατακτημένη μέσα από τις 

ανοιχτές διαδικασίες να κατευθύνουμε με σταθερότητα την χώρα 

στην ισότιμη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Χρειάζεται, με ενότητα μέσα από την συλλογικότητα, να δώσουμε 

μια νέα πνοή στις κομματικές λειτουργίες. Δεν πρέπει να 

αφήσουμε χώρο στην μιζέρια, στην προσωποποίηση των 

αντιθέσεων. Πρέπει να αρνηθούμε την ευκολία του 

ταμπελώματος, που μειώνει και γελοιοποιεί την πολιτική 

λειτουργία.

Δεν είναι δυνατόν, σύντροφοι, να εκδίδει ο ένας για τον άλλον 

πιστοποιητικά, οποιουδήποτε τύπου. Πιο αριστερός ή πιο 

σοσιαλιστής από τον άλλο, περισσότερο ή λιγότερο πατριώτης, με 

περισσότερο ή λιγότερο κοινωνικό πρόσωπο. Είμαστε το ενιαίο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα από την ιστορική διαδρομή του και μέσα από την 

δύναμη των αποφάσεων μας. Εγώ δεν δέχομαι ταμπέλες από 

κανέναν για κανέναν. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ, είμαστε εμείς, μέσα 

από την συλλογικότητά μας, μέσα από τις αποφάσεις μας, μέσα



από τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας, τα εκατομμύρια των 

Ελλήνων της λαϊκής εντολής και με την δυναμική της μεγάλης 

πλειοψηφίας της κοινωνίας που συμφωνεί και στηρίζει τις επιλογές 

μας.

Έχουμε μπροστά μας τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και τις 

μεγάλες μεταρρυθμίσεις που δρομολογήσαμε στους 

περισσότερους τομείς. Έχουμε τις δημοτικές εκλογές, τις 

ευρωεκλογές, τις εθνικές εκλογές το 2000. Δεν πρόκειται να 

πέσουμε στην παγίδα του «εκλογικού χρόνου» και να 

αναστείλουμε έστω και ένα μέτρο της πολιτικής μας, προκειμένου 

να μην έχουμε «πολιτικό κόστος». Θα συγκρουστούμε 

αποφασιστικά με τις δυνάμεις της συντήρησης που καθηλώνουν 

τον τόπο. Και έχουμε μαζί μας την μεγάλη πλειοψηφία της 

ελληνικής κοινωνίας. Δεν πρέπει να διαψεύσουμε την ελπίδα. Και 

δεν θα το κάνουμε.

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,

Στη νέα δημιουργική πορεία που έχουμε χαράξει είναι θετικό και σε 

αρκετές περιπτώσεις γόνιμο να διατυπώνονται παρατηρήσεις, 

κρίσεις και σχόλια που αποσκοπούν στη βελτίωση της πολιτικής 

μας, του έργου μας, των συμπεριφορών μας.

Πρόκειται για κρίσεις καλοδεχούμενες. Πρόκειται για 

παρατηρήσεις που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας.



Για τούτο και τα κομματικά και κυβερνητικά όργανα συνέρχονται 

τακτικά και συστηματικά. Για να διατυπώνονται απόψεις, 

διαφορετικές προσεγγίσεις, να επιτυγχάνεται η σύνθεση. Η 

συλλογικότητα στη διαμόρφωση της πολιτικής ήταν, για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο παρελθόν δημοκρατικό αίτημα. Σήμερα είναι 

κατάκτηση και δεδομένο. Αποτελεί η συλλογικότητα κυρίαρχο και 

συνεκτικό στοιχείο της κομματικής και κυβερνητικής μας ζωής.

Γνωρίζω, ότι οι χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι, 

πολλοί αγρότες δοκιμάζονται. Γνωρίζω, ότι είναι δύσκολο να 

αντιμετωπίσεις τα καθημερινά προβλήματα της ζωής όταν σε 

πολλά θέματα η εξυπηρέτηση του πολίτη υστερεί. Γνωρίζω ότι 

υπάρχουν απορίες για τα μέτρα πολιτικής, για το αύριο.

Αλλά σύντροφοι και συντρόφισσες οφείλουμε να διακρίνουμε 

ανάμεσα σε υπαρκτά προβλήματα, τεκμηριωμένα αιτήματα, 

δικαιολογημένες διαμαρτυρίες και τις αντιδράσεις εκείνων που 

νέμονται παρασιτικά και άδικα κοινωνικές προσόδους.

Μια δημοκρατική και σοσιαλιστική πολιτική αποφασισμένη να 

κάνει τομές και να εκσυγχρονίσει, ανατρέπει παραδοσιακές 

συμπεριφορές, κοινωνικές ισορροπίες, κοινωνικούς 

συμβιβασμούς, ανατρέπει κατεστημένα συμφέροντα με μερίδιο 

στην νομή της οικονομικής, κοινωνικής, συνδικαλιστικής ή άλλης 

εξουσίας. Τα συμφέροντα αυτά συσπειρώνονται ενάντια στη 

μεταρρύθμιση, ενάντια στην αλλαγή. Στο ίδιο στρατόπεδο χέρι 

χέρι οι επιχειρήσεις που βλέπουν ειδικά φορολογικά προνόμια να 

καταργούνται, οι μικροομάδες που ζητούν τη συνέχιση



αντικειμενικά πια αδικαιολόγητων εισοδηματικών προνομίων, οι 

δυνάμεις που επιδιώκουν να μη περιορισθεί η εξουσία τους. Οι 

πελάτες του κράτους παροχών και οι υπερασπιστές μιας αντίθετης 

με τα συμφέροντα του συνόλου αγοραίας εξουσίας 

συσπειρώνονται στη κοινή επιδίωξη για τη διαιώνιση των 

διακρίσεων και ανισοτήτων που τους οφελούν. Όλους αυτούς έχει 

απέναντι της μια παράταξη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης σε 

εναλλασσόμενους σχηματισμούς και με διάφορες σημαίες αλλά με 

ένα κοινό χαρακτηριστικό, τη συντήρηση. Το στρατόπεδο της 

συντήρησης είναι ευρύτερο από τη Δεξιά, από τους κατέχοντες, 

από τους προνομιούχους. Είναι ένα στρατόπεδο με πολλαπλές 

εκφράσεις και παραπλανητικές επιχειρηματολογίες. Απέναντι σ’ 

αυτό το στρατόπεδο χρειάζεται σταθερότητα για να επιτύχουμε τη 

μεταρρύθμιση.

Η κρίση που ξέσπασε στη Ν.Δ. πριν λίγες μέρες επιβεβαίωσε το 

χαρακτήρα και τις επιδιώξεις του κόμματος της Δεξιάς. Η Ν.Δ. έχει 

και αποφάσισε να συνεχίσει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική 

κατεύθυνση. Επιδιώκει και θα επιδιώκει την ενίσχυση όλων 

εκείνων των οικονομικών-κοινωνικών δυνάμεων που θέλουν μια 

όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη λειτουργία της αγοράς με την όσο το 

δυνατόν πιο περιορισμένη παρέμβαση του κράτους. Γραμμή είναι 

η εγκαθίδρυση της αγοραίας τάξης παντού, η κατάργηση των 

κοινωνικών ελέγχων της οικονομικής εξουσίας. Η επιδίωξη αυτή 

συνδυάζεται με τη παράλληλη επιδίωξη για τη διατήρηση, και 

ανασύσταση όπου χρειάζεται, του πελατειακού κράτους, των 

συντεχνιακών μηχανισμών, ενός συστήματος προνομιακών 

ρυθμίσεων. Η πολιτική αυτή δεν είναι αντιφατική με τη πρώτη της



αγοραίας ελευθερίας αλλά υποστηρικτική της. Όπου η αγοραία 

ελευθερία δεν θα αποδίδει τα αναμενόμενα οφέλη για τα άτομα, τις 

ομάδες, τις εξουσίες που στηρίζουν τη Δεξιά, το κράτος θα πρέπει 

να κινητοποιεί τους εξισορροπητικούς του μηχανισμούς. Το 

κράτος για την Ν.Δ. δεν εκφράζει και δεν πραγματοποιεί την 

κοινωνική επιδίωξη των πολλών για έλεγχο. Το κράτος εκφράζει 

και πραγματοποιεί την πολιτικό-κομματική επιδίωξη των ολίγων 

για εμπέδωση των δυνατοτήτων τους πλουτισμού και 

εκμετάλλευσης. Παράλληλα εκτελεί μια εξισορροπητική- 

ειρηνευτική λειτουργία με επιμέρους παροχές στη μία ή άλλη 

ομάδα, ανάλογα με τις αντιδράσεις, χωρίς συγκεκριμένη κοινωνική 

λογική αλλά με πελατειακά κομματικά κριτήρια. Η κοινωνική 

πολιτική είναι για τη Δεξιά ευκαιριακή πολιτική, 

παρακολουθηματική των κομματικών επιδιώξεών της.

Η πολιτική της Ν.Δ. είναι η γνωστή πολιτική της Δεξιάς που οδηγεί 

στην ενίσχυση της εξουσίας των οικονομικά ισχυρών, συντεχνιακή 

και πελατειακή οργάνωση της κοινωνίας, κοινωνικές ανισότητες, 

κοινωνικές αντιπαραθέσεις, αυταρχισμό και μια όλο και πιο 

ελεγχόμενη από ιδιωτικές δυνάμεις κοινωνίας. Αυτή την πολιτική 

της η Ν.Δ. δεν την εμφανίζει, δεν την υποστηρίζει δημόσια, δεν την 

τεκμηριώνει σε δημόσιο διάλογο. Έχει διαλέξει την τακτική της μη 

θέσης, της μη άποψης, της μη παρουσίας. Σιωπά για να 

συγκαλύψει. Αυτό που εμφανίζει αντίθετα είναι ένα ευκαιριακό 

μωσαϊκό φιλολαϊκών ρήσεων, οικονομικών κινδυνολογιών, 

εθνικιστικών προτροπών σε ένα γενικόλογο επίπεδο με κυρίαρχο 

στοιχείο φραστικά πυροτεχνήματα και προσωπικές επιθέσεις. 

Όπως από τον κ. Έβερτ έτσι και από τον κ. Καραμανλή θα



ακούσουμε πολλά για σκάνδαλα, ατεκμηρίωτα βέβαια, 

υποχωρητικότητα στα εθνικά, αδυναμία της κυβέρνησης, 

μικρότητα του Π/Θ, αλλά δεν θα ακούσουμε τίποτα για 

εισοδηματική πολιτική, αναμόρφωση του ασφαλιστικού, τρόπους 

περιορισμού των κοινωνικών ανισοτήτων και εξωτερική πολιτική 

που να διευρύνει το ρόλο της Ελλάδας.

Η κρίση έδειξε ότι η Ν.Δ. δεν είναι σε θέση να συσπειρώσει καν τη 

συντηρητική παράταξη. Ο πυρήνας της είναι δεμένος με τις 

παραδοσιακές νοοτροπίες και αντιλήψεις της Δεξιάς και δεν είναι 

σε θέση να υπερβεί τα όρια αυτού του χώρου. Είναι 

αντιδραστικός. Η πολιτική που επαγγέλεται θα οδηγήσει σε 

οπισθοδρόμηση τη χώρα και την κοινωνία μας. Εμείς έχουμε 

χρέος να συσπειρωθούμε απέναντι σ’ αυτή την πολιτική της 

αποτελμάτωσης.

Να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Να δραστηριοποιηθούμε. Οι 

νέες Ν.Ε. να κινητοποιήσουν τα στελέχη. Να δράσουν πολιτικά, 

να παράξουν πολιτική στο χώρο της αρμοδιότητάς τους. Να 

ενημερώσουν για την πολιτική μας. Να εφαρμόσουμε με συνέπεια 

τις αποφάσεις μας. Η εκλογή σε ένα όργανο σημαίνει ευθύνη, 

συνεπάγεται δραστηριοποίηση, υποχρεώνει σε ενεργητική 

παρουσία. Όσοι απλώς περιφέρουν κομματικούς τίτλους και 

θέλουν να συμμετέχουν μόνο στη νομή της εξουσίας δεν έχουν

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,



σχέση με αυτό που επιδιώκει ένα σοσιαλιστικό κίνημα, το 
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Οφείλουμε να δώσουμε συντεταγμένα τη μάχη των Δημοτικών και 

Νομαρχιακών εκλογών. Με έμφαση στην τοπική κοινωνία, τα 

προβλήματα, τις ανάγκες της. Με την επιλογή των ικανοτέρων και 

καλυτέρων στελεχών του κόμματός μας, της παράταξής μας, του 

προοδευτικού χώρου. Να δώσουμε τη μάχη για την αυτοδιοίκηση 

με άξια πρόσωπα. Να αποφύγουμε τη μάχη των προσώπων σε 

βάρος της τοπικής κοινωνίας. Να εργασθούμε γι’ αυτό. Αυτό 

σημαίνει να ξεπεράσουμε τις όποιες δεσμεύσεις και προτιμήσεις 

που απηχούν ένα κακό παρελθόν και προοιωνίζουν ένα αδιέξοδο 

και ανεπιτυχές αύριο.

Να ενεργοποιήσουμε τα περιφερειακά Συμβούλια του κόμματος. 

Να ενισχύσουμε τον ρόλο τους. Να καθοδηγήσουμε τις 

πρωτοβουλίες τους.

Το 2000 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι και πάλι κυβέρνηση, όχι 

διστάζοντας, αλλά πραγματοποιώντας τολμηρό έργο. Το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι και πάλι κυβέρνηση, όχι με περιχαράκωση μέσα 

στα γραφεία, αλλά με άνοιγμα στην κοινωνία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα 

είναι και πάλι κυβέρνηση, δίνοντας το παράδειγμα, ότι είναι το 

πρώτο κόμμα που συμβόλισε την νέα εποχή, φέρνοντας στο 

προσκήνιο την δημοκρατική λειτουργία, την συλλογικότητα, το 

θάρρος στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, την εμμονή στους 

στόχους, την αποτελεσματικότητα.
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Αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του έργου, της συλλογικότητας, της ευθύνης και 

της αττοτελεσματικότητας σας καλώ να το υπηρετήσουμε ενιαία. 

Αυτό είναι η εγγύηση της προοπτικής μας και η βάση της νέας 

νίκης μας.


