
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, στη 
δευτερολογία του ενώπιον της 4ης Συνόδου της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, είπε 
τα εξής:

>
>

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Στη συνεδρίασή μας αυτή της Κεντρικής Επιτροπής 

εκφράστηκαν -πιστεύω- πολλές απόψεις για το παρόν και την πορεία μας, 
ακούστηκαν πολλοί προβληματισμοί, διατυπώθηκαν πολλές θέσεις και · 
εποικοδομητικές προτάσεις.

Προχωράμε προς τη Συνδιάσκεψη και η Συνδιάσκεψη μπορεί 
να αποτελέσει ένα ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ. Ένα ορόσημο που πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του και τη σημασία του. Οι προτάσεις 
και οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, δεν σκοπεύουν σε διευθετήσεις 
ορισμένων προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζει το καταστατικό και η 
λειτουργία του. Απορρέουν από μια διαφορετική θεώρηση, σε σχέση με τον 
τρόπο λειτουργίας του Κόμματος μέσα στην κοινωνία.

Η πρότασή μας να εκλέγεται ο Πρόεδρος από το σύνολο 
των μελών για παράδειγμα, είναι μια πρόταση που σκοπεύει να δώσει 
τέλος στους μηχανισμούς, να ανοίξει το Κόμμα στην κοινωνία των 
ενεργών πολιτών. Να δείξει έτσι τη δυνατότητα της συμμετοχής σε μια 
κεντρική απόφαση και ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία, να ανοίξει την 
πόρτα στη συζήτηση για τις ιδέες, για τα ρεύματα, για τις αναμονές και τα 
οράματα της κοινωνίας του αύριο.

Αλλά και οι άλλες προτάσεις, που περιέχονται στην εισήγηση 
της Κεντρικής Επιτροπής, διασφαλίζουν -πιστεύω- με ικανό τρόπο τη 
δυνατότητα του Κινήματος μας, μέσα από μια εκτεταμένη θεώρηση των 
πραγμάτων, να δίνει σύγχρονες και πλειοψηφικές απαντήσεις στα 
διακυβεύματα των καιρών.

Θέλω να σημειώσω ότι όπως είδατε, οι προτάσεις μα^ έχουν 
εναλλακτικό -ή έχουν διατυπωθεί με εναλλακτικό τρόπο- χαρακτήρα για να 
επιλέξουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να 
επιλέξουμε αυτές τις προτάσεις, που εξασφαλίζουν ένα ανοιχτό Κόμμα, που 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των ενεργών πολιτών, που δένουν το Κόμμα μας 
με την κοινωνία.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Συνδιάσκεψη. Η Συνδιάσκεψη 
είναι, επίσης, ευκαιρία να δούμε με τόλμη και καθαρό βλέμμα τα 
διακυβεύματα του σήμερα. Κάποιος σύντροφος αναρωτήθηκε «μα, τα 
συζητήσαμε αυτά στο Συνέδριο. Θα τα ξανασυζητήσουμε πάλι;». Εγώ 
πιστεύω ότι αυτά τα θέματα, τα θέματα της κεντρικής κατεύθυνσης 
επιδέχονται πολλές συζητήσεις σε διάφορα διαστήματα. Γιατί όλοι μας θα
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αναγνωρίσουμε ότι η παγκόσμια συγκυρία είναι σήμερα διαφορετική 
από εκείνη που ήταν όταν πραγματοποιήθηκε το τελευταίο Συνέδριό 
μας.

Ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, οι εξελίξεις στη Δυτική Ευρώπη, 
το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, η διαφορετική πια 
διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων 
Πολιτειών, ο διαφορετικός ρόλος του ΝΑΤΟ, η συνεργασία με τη Ρωσία, που 
οδηγούν σε διαφορετικές εκτιμήσεις και δικαιολογούν να δούμε τα πράγματα 
ξανά.

Ένα μεγάλο θέμα είναι, για παράδειγμα, η Ελλάδα της . 
ανάπτυξης, της συνοχής, της αλληλεγγύης μέσα στην Ενωμένη 
Ευρώπη. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε; Πώς μπορούμε ακόμα πιο 
αποφασιστικά να καταπολεμήσουμε διαχωρισμούς, να κατοχυρώσουμε την 
κοινωνία των 3/3; Και βεβαίως πάντα το ερώτημα: Πώς πετυχαίνουμε τη 
σύγκλιση;

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που όπως έχουμε αναφέρει, είναι όλο και 
πιο επίκαιρο, είναι τα εθνικά μας θέματα. Το Δεκέμβρη πρόκειται να 
αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση για 
τη διεύρυνση, όπως είπα και στην εισήγησή μου σε σχέση κυρίως με τα 
αγροτικά θέματα. Πρόκειται να αποφασίσει για τη διεύρυνση. Και βέβαια και η 
ένταξη της Κύπρου. Αλλά πέρα από την ένταξη της Κύπρου, τα άλλα θέματα 
τα οποία συνδέονται με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τις σχέσεις μας με 
τα Βαλκάνια, είναι θέματα τα οποία χρειάζεται να βλέπουμε συνεχώς.

Και βέβαια θα δούμε και το μεγάλο θέμα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, το πρόγραμμά μας, τι υποστηρίζουμε στις εκλογές, πώς θα 
προχωρήσουμε σε αυτή την εκλογική μάχη. Θα το δούμε σε μια συνεδρίαση 
του Εθνικού Συμβουλίου την τρίτη ημέρα της συνάντησής μας (7/7).

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Ο λαός περιμένει από μας να προχωρήσουμε γρήγορα σε 

ένα δρόμο προόδου και δημιουργίας. Και ο λαός έχει εκφράσει 
επανειλημμένα και με έμφαση την επιθυμία του για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Έχει εκφράσει, επίσης, την εμπιστοσύνη τρυ στο 
ΠΑΣΟΚ, πάλι, γιατί αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουμε επιΤελέσει. 
Γιατί αναγνωρίζει ότι εμείς έχουμε υπερασπιστεί και προωθήσει κάθε 
φορά τα βήματα τα οποία οδηγούν σε καλύτερη λειτουργία της 
κοινωνίας.

Εκφράζουμε τα ιδανικά, τους στόχους, τις αξίες και τα 
οράματα του ελληνικού λαού. Και παλεύουμε γι'αυτά. Παλεύουμε για 
κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους. Για μια Ελλάδα που 
ανήκει σε όλους τους Έλληνες και όχι στα παιδιά κάποιων μόνο. Για μια 
Ελλάδα περήφανη και πιο ισχυρή, για μια Ελλάδα που έχει ανάστημα 
και λόγο, για μια Ελλάδα που τη σέβονται και την υπολογίζουν φίλοι και 
εχθροί.
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Και θέλω να το θυμίσω αυτό, γιατί από κάποιες παρεμβάσεις, 
ίσως λανθασμένα, προέκυψε η εντύπωση ότι όλα αυτά έχουν πάει πίσω, ότι 
όλα αυτά κάπου έχουν ξεχαστεί, ότι άλλα συμβαίνουν. Δεν δέχομαι τα όποια 
λάθη και οι όποιες καθυστερήσεις ότι έχουν αλλάξει το χαρακτήρα της 
δράσης μας, τα αποτελέσματα της δράσης μας. Δεν υπάρχουν στοιχεία, τα 
οποία αποδεικνύουν το αντίθετο.

Γιατί η Ελλάδα -το ξέρετε εσείς εξίσου καλά με πάρα πολλούς 
στη χώρα, με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού- μέσα στα τέσσερα (4) 
τελευταία χρόνια έχει, πραγματικά, προοδεύσει: Και η κοινωνική 
δικαιοσύνη έχει προωθηθεί και η θέση μας στον κόσμο έχει 
αναβαθμιστεί και ο λόγος που έχουμε στη δική μας την περιοχή, 
μετράει.

Να συνεχίσουμε με συνέπεια. Αν το κάνουμε με συνέπεια, η 
νίκη θα είναι δική μας.

Αυτή η εποχή που άνοιξε για την Ελλάδα, είναι ιστορική.
Γιατί μπήκαμε από ένα καθεστώς σ’ ένα άλλο καθεστώς. Στο καθεστώς της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης και η απτή απόδειξη είναι το νόμισμα, 
το οποίο διαθέτουμε. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι εμείς, το ΠΑΣΟΚ, 
όλοι εμείς, συμβάλλαμε. Συμβάλλαμε όλοι μαζί και αλλάξαμε αποφασιστικά 
την πορεία της χώρας. Δώσαμε στο λαό υπερηφάνεια. Οι Ελληνες 
αισθάνονται υπερήφανοι που έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.

Υπερηφάνεια, η οποία στηρίζεται σε έργα και όχι σε λόγια, 
σε πρακτικά αποτελέσματα, στη διαπίστωση ότι έχουμε φτάσει σ’ ένα 
ανώτερο επίπεδο.

Γιατί κυρίως δώσαμε, με αυτά που κάναμε, μια νέα εθνική 
αυτοπεποίθηση. Μια αυτοπεποίθηση, ότι μπορούμε αποτελεσματικά να 
πορευτούμε στο αύριο. Ότι όλα αυτά που λέγονται, δεν είναι απλώς λόγια ή 
στόχοι, τους οποίους δεν μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά ότι αυτοί οι στόχοι, 
τους οποίους είχαμε θέσει, πραγματοποιήθηκαν. Και οι επόμενοι στόχοι (η 
σύγκλιση, η περισσότερη ευημερία, οι καλύτερες υπηρεσίες, το υψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο), είναι επίσης στόχοι, τους οποίους μπορούμε να φτάσουμε 
και θα τους φτάσουμε.

Δεν έχω κανένα δισταγμό να το πω και συναισθάνομαι την 
ευθύνη αυτής της διαβεβαίωσης, αλλά γνωρίζω ότι είναι μέσα στις 
δυνατότητές μας. Και αν παλέψουμε σωστά, αν προχωρήσουμε σωστά, δεν 
είναι κάτι το άπιαστο, όπως τίποτε δεν είναι άπιαστο αν έχουμε σχέδιο, 
πρόγραμμα, θέληση.

Δεν τα κάνουμε αυτά έτσι γιατί πρέπει να γίνουν. Τα κάνουμε 
αυτά γιατί έχουμε συνείδηση της πορείας της χώρας μας, του χρέους 
της γενιάς μας, του χρέους να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα 
παιδιά μας.
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Συντρόφίσσες και σύντροφοι,
Η σημερινή εποχή σε όλο τον κόσμο έχει ένα διττό χαρακτήρα, 

το ανέφεραν και πολλοί ομιλητές. Κοντά στην πρόοδο και την ανάπτυξη και 
στη χώρα μας, υπάρχουν οι αποκλεισμοί, τα προβλήματα της ανεργίας που η 
ανεργία είναι υψηλή, τα προβλήματα της φτώχειας που υπάρχει ακόμη 
φτώχεια, της μετανάστευσης που έχουμε πολύ μεγάλη, της ανασφάλειας που 
είναι πολύ λιγότερη στη χώρα μας από αλλού, αλλά υπάρχει.

>

Κοντά στην πραγματικότητα της διεθνούς ειρήνης και της 
συνεργασίας, υπάρχει ο κίνδυνος των περιφερειακών συγκρούσεων. Δεν 
έπαψε ο κίνδυνος αυτός στην πρώην Γιουγκοσλαβία, υπάρχει πάντα στα 
Σκόπια, υπάρχει ο κίνδυνος των τρομοκρατικών απειλών και αυτού του τύπου 
όπως τον είδαμε την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά και άλλων μορφών.

Κοντά στην πραγματικότητα της ευημερίας στις ανεπτυγμένες 
κοινωνίες -και υπάρχει ευημερία στον τόπο μας αυξανόμενη -υπάρχουν τα 
νέα δεδομένα μιας διεθνούς οικονομίας, όπου τα κεφάλαια ταξιδεύουν 
αδιάκοπα, χωρίς να γνωρίζουν σύνορα και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα 
κράτη γίνεται όλο και πιο έντονος. Και γι’ αυτό χρειάζεται, σε υπερεθνικό 
επίπεδο, ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε αυτή τη 
σταθερότητα που έχουμε κατακτήσει.

Αυτή η εποχή επηρεάζει αποφασιστικά τη χώρα μας. 
Περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και το λαό μας. Έχουμε συναίσθηση ότι 
δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο και ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι πιο 
εύκολος από ό,τι ήταν ο κόσμος παλαιότερα. Απαιτεί ο κόσμος αυτός 
σταθερές πολιτικές, τολμηρές πολιτικές, εργασία, σχέδια, σοβαρότητα, 
προσπάθεια, αγώνα, πίστη σε αυτό το οποίο έχουμε ως όραμα.

Και επειδή η πολιτική δεν είναι μόνο έργο, αλλά και 
εμπιστοσύνη, οι καιροί απαιτούν μια σταθερή και υψηλή ποιότητα, όχι 
μονάχα στο έργο που παράγουμε, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο 
πολιτευόμαστε. Ο λαός μας βιώνει, όπως όλοι οι λαοί, τις δικές του 
ανασφάλειες. Και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μια πολιτική παράταξη για 
να απαντάμε σε αυτές τις ανασφάλειες, για να διασφαλίσουμε και να 
διευρύνουμε τα κεκτημένα του. Και αυτό κάνουμε. Και πρέπει να 
συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Ο λαός θέλει περισσότερα και είναι φυσικό να θέλει 
περισσότερα. Και εμείς θέλουμε περισσότερα και πάντα περισσότερα 
θέλουμε. Πρέπει όμως να έχουμε συνείδηση ότι έχουμε χρέος ως κόμμα 
να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το αίτημα. Και δεσμευόμαστε, 
δεσμεύομαι ότι αυτό το έργο είναι έργο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Δεν θα διστάσω να πω ότι επειδή ακριβώς η πολιτική είναι 
έργο και εμπιστοσύνη μαζί, έργο που επιτελούμε και εμπιστοσύνη που 
εμπνέουμε, ο λαός θέλει μαζί με το έργο, σοβαρότητα. Θέλει υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απ’ όλους μας. Ο λαός δεν θέλει και σίγουρα
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καταδικάζει προσωπικές αντιπαραθέσεις, κόντρες, το θέαμα της 
γκρίνιας, όσο περιορισμένα και αν είναι τα φαινόμενα αυτά.

Και δεν χρειάζονται πολλά φαινόμενα. Αρκεί ένα 
περιστατικό για να χαλάσει την εικόνα. Ο λαός μας ζητά να 
καταδικάζουμε αυτά τα φαινόμενα κατηγορηματικά, να 
συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Και πιστεύω πως είναι θέληση όλων 
μας, τέτοια φαινόμενα να μην εκδηλώνονται.

>

Καθένας από μας κρίνεται από το σύνολο της στάσης του. 
Αυτό μας υπενθυμίζει ο ελληνικός λαός. Και έχω χρέος να το 
επισημάνω. Να το επισημάνω σε όλους ανεξαίρετα. Το ΠΑΣΟΚ και ο 
ελληνικός λαός δεν επιτρέπουν και δεν θέλουν το έργο μας να 
υποτιμάται και να υποβαθμίζεται από λόγια και συμπεριφορές, ακόμη 
και των ίδιων προσώπων που επιτελούν έργο. Αυτό περιμένει από μας 
ο ελληνικός λαός. Να μην υποβαθμίζουμε και να μην ευτελίζουμε, με τη 
συμπεριφορά μας, αυτό που κάνουμε.

Είπαν πολλοί σύντροφοι ότι έχουμε αντίπαλο μόνο τον 
εαυτό μας, τον κακό εαυτό μας. Και αυτό τον αντίπαλο πρέπει να τον 
νικήσουμε σύντομα και αποτελεσματικά.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί. Και το γνωρίζετε όλοι αυτό. Το 

γνωρίζει και ο ελληνικός λαός. Γνωρίζει ότι δεν έχει να παρουσιάσει ένα 
πρόγραμμα κι ένα σχέδιο που να είναι συνεκτικό και να έχει βάση. Είναι 
φανερό, σε κάθε μεγάλο θέμα που συζητήσαμε, πως εκείνο που διακρίνει 
την Αξιωματική Αντιπολίτευση είναι ο ακατάπαυστος λαϊκισμός. 
Στοιχείο, που δείχνει τον πανικό της, το φόβο της να μην αποκαλυφθεί 
το τι πράγματι είναι.

Τι είναι η Νέα Δημοκρατία; Θέλει την εξουσία για την 
εξουσία. Θέλει ένα πελατειακό κράτος, όπως υπήρχε παλιά στον τόπο. 
Βλέπει τη διακυβέρνηση της χώρας, ως ένα τρόπο να συνεχίσει δομές και 
λειτουργίες, οι οποίες προσπορίζουν οφέλη σε μια μικρή μειοψηφία στη χώρα.

Οι ιθύνοντες της Νέας Δημοκρατίας δεν κρατούν πυξίδα που να 
οδηγεί τη χώρα σε ένα μέλλον που της αξίζει. Κάθε φορά που εμείς, το 
ΠΑΟΣΚ, ανοίγουμε ένα κεντρικό θέμα, η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί 
ανίσχυρη. Το ασφαλιστικό είναι ένα παράδειγμα, το φορολογικό είναι ένα άλλο 
παράδειγμα. Αντιδρά σπασμωδικά. Προσπαθεί με θόρυβο και άρνηση, με 
καταγγελία και μηδενισμό, να ξεπεράσει το φόβο της γύρω από το θέμα και 
υβρίζει. Υβρίζει σε προσωπικό επίπεδο. Ασταμάτητα.

Αυτή είναι η αντίληψη για την αναβάθμιση της πολιτικής και 
για την ποιότητα της δημοκρατίας, την οποία υπερασπίζεται η Νέα 
Δημοκρατία: Η προσωπική διαμάχη, το προσωπικό σχόλιο και ο 
προσωπικός μηδενισμός.
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Μήπως αυτό είναι μια μεγάλη ευκολία για μας; Μήπώς αυτό μας 
έχει κάνει να υποτιμούμε τους αντιπάλους μας; Μήπως έχουμε ξεχάσει ότι 
απέναντι στην υπεύθυνη πολιτική, απέναντι στη σοβαρότητα, στο μόχθο και 
το έργο, ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός δεν ήταν ποτέ στην ιστορία ένας 
αμελητέος αντίπαλος; Δεν είναι αμελητέος αντίπαλος, συντρόφισσες και 
σύντροφοι. Και όταν λέμε ότι δεν έχουν σχέδιο και πρόγραμμα, όταν 
βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα θέματα, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι αυτές οι απλοποιήσεις πολλές φορές περνούν, ότι η επανάληψη 
προσωπικών σχολίων δημιουργούν εικόνα, ότι ο μηδενισμός έχει 
αποτέλεσμα.

Πρέπει να βλέπουμε ότι εμείς έχουμε χρέος, απέναντι σε 
αυτή τη στάση, διαρκώς, να παρουσιάζουμε τους δικούς μας στόχους, 
τη δική μας δουλειά.

Μίλησε ο σύντροφος Πολυζωγόπουλος σε σχέση με το 
ασφαλιστικό και είπε πολύ σωστά ότι είχαμε μια εξέλιξη με την πρώτη 
πρότασή μας, η οποία δεν ήταν καλή, γιατί δεν είχαμε κάνει την απαραίτητη 
προετοιμασία, γιατί είχαμε κάνει λάθος εκτιμήσεις, γιατί έγιναν λάθη.

Κάνουμε τώρα τη δεύτερη προσπάθεια. Και γι’ αυτή τη δεύτερη 
προσπάθεια, έγινε πολύ περισσότερη δουλειά συνεννόησης, διαλόγου, 
προετοιμασίας, εκτίμησης των δεδομένων. Αυτή η δεύτερη προσπάθεια, 
πολλές φορές τώρα, περνάει στα αυτονόητα. Ξεχνιέται. Δεν την έχουμε 
αναδείξει με τον τρόπο που πρέπει. Και κάνουμε μια μεταβολή, η οποία είναι 
πολύ σημαντική για τη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας μας, για 
την κοινωνική δικαιοσύνη.

Κάνουμε μια μεταβολή, για την οποία και στις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης χρειάστηκαν χρόνια συζήτησης, όπως εδώ. Μια 
μεταβολή, η οποία ήταν καθοριστική σε όλες αυτές τις χώρες για τον πολιτικό 
προβληματισμό και για την πολιτική αντιπαράθεση. Άρα, μια μεταβολή η 
οποία πρέπει να είναι στο επίκεντρο του δικού μας λόγου και να εντάσσεται 
στο επίπεδο της δικής μας προσπάθειας.

Και υπάρχουν, βέβαια, κάποια δυσάρεστα χαρακτηριστικά. 
Κάποιοι ξεχνούν τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, ξεχνούν τις 
αποφάσεις του Συνεδρίου και τραβάνε το δικό τους δρόμο. Αυτή είναι 
μια πρακτική καταδικαστέα, αλλά την αφήνω.

Εγώ έρχομαι στην ευθύνη όλων μας, που συνίσταται στην 
ανάδειξη αυτού του κεντρικού θέματος, της λύσης που δίνουμε και της 
προσπάθειας που κάνουμε. Και κάνουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο 
βήμα σε αυτή την κοινωνία. Όχι όταν όλα προχωρούν καλά και 
μοιάζουν εύκολα, τότε να τα ξεχνάμε και να στρεφόμαστε στα πιο μικρά 
και εκεί που υπάρχουν οι όποιες αμφισβητήσεις.

Να δείχνουμε και αυτό το οποίο καταφέραμε. Και αυτό το οποίο 
καταφέραμε στο ασφαλιστικό και που πρόκειται να τελειώσει στις επόμενες 
μέρες είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο βήμα, για το οποίο το Κίνημα μπορεί
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να πει ότι επιτελέσαμε αποφασιστική πρόοδο στη διαμόρφωση των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κάναμε αποφασιστική πρόοδο για 'να γίνει το 
κοινωνικό μας σύστημα δικαιότερο.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, χρόνος για 
πολιτικό εφησυχασμό. Ο αντίπαλος είναι απέναντι μας. Και δεν είναι οι 
άνθρωποι. Πολύ περισσότερο δεν είναι οι ψηφοφόροι των άλλων 
κομμάτων. Βεβαίως και δεν είναι οι ψηφρφόροι των άλλων κομμάτων, 
ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τα μέλη της Νέας 
Δημοκρατίας.

Καλούμε όλους τους πολίτες που θέλουν την πρόοδο της 
χώρας να έρθουν κοντά μας. Να στηρίξουν το όραμα, να δώσουν πνοή 
και δύναμη στο έργο για μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Για μια ισχυρή 
κοινωνία, για μια Ελλάδα καλύτερη.

Ο ελληνικός λαός δεν περιμένει από κανέναν να ενώσει την 
Ελλάδα. Τον ελληνικό λαό τον ένωσε η πολιτική και η κοινωνική 
πραγματικότητα που εδραίωσε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα. Τον ένωσε η 
απόρριψη της προηγούμενης πολιτικής: Της συντηρητικής, της 
πελατειακής, της αθηνοκεντρικής, της πολιτικής που έγινε εξουσία για 
τους λίγους.

Και τον ένωσε επίσης η επιθυμία για μια νέα πολιτική και 
την είδε αυτή την πολιτική. Την είδε από το ΠΑΣΟΚ. Ενώνεται ο λαός 
όταν έχουμε στόχους. Δεν είναι, λοιπόν, οι αντίπαλοί μας, οι άνθρωποι 
και οι πολιτικοί της Δεξιάς ή όποιας παράταξης.

Ο αντίπαλός μας είναι η πολιτική της ανευθυνότητας, της 
μη θέσης, της έλλειψης προγράμματος, του λαϊκισμού, του μηδενισμού. 
Αντίπαλός μας είναι τα εύκολα λόγια. Αντίπαλοί μας είναι εκείνοι που 
παραβλέπουν τα προβλήματα και ισχυρίζονται ότι μπορούν να δώσουν 
λύσεις, χωρίς ποτέ να επεξεργάζονται λύσεις και να υπεισέρχονται στην 
ουσία των προβλημάτων.

Αυτή την πολιτική, την εκφράζει κύρια η συντηρητική 
παράταξη. Αλλά όχι μόνο η συντηρητική παράταξη. Και γι’ αυτό πρέπει 
να αντιπαρατεθούμε. Να παρουσιάσουμε τα θέματα που είναι μεγάλα 
και κρίσιμα για το παρόν και το μέλλον του λαού, είναι μεγάλα και 
κρίσιμα για την πατρίδα μας.

Η θέση μας είναι το όπλο μας, η στάση μας είναι η δύναμή 
μας. Η δράση και το έργο που επιτελούμε με τις θέσεις και τις στάσεις 
μας, είναι αυτά που κέρδισαν και θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη του 
ελληνικού λαού.

Μίλησα πριν για το ασφαλιστικό, για το φορολογικό. Είναι οι νέες 
ρυθμίσεις που θα αναδείξουν και θα υπηρετήσουν το στόχο μας για κοινωνική 
δικαιοσύνη, συνοχή και αλληλεγγύη. Η πορεία της οικονομίας που οδηγεί
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στην ανάπτυξη με ταυτόχρονη μείωση της ανεργίας, υπηρετεί τον'ίδιο στόχο: 
Το στόχο της δικαιότερης κοινωνίας.

Οι οικονομικές συνθήκες, που επιτρέπουν διασφάλιση και 
διεύρυνση της οικονομικής δυνατότητας των εργαζομένων και των 
χαμηλοσυνταξιούχων, υπηρετούν το στόχο μας. Οι μεγάλες αποφάσεις μας 
για την πλήρη και αποδοτική επένδυση των μεγάλων κεφαλαίων, τα έργα που 
αλλάζουν τη χώρα, χαρακτηρίζουν την πολιτική μας, αναβαθμίζουν την 
Ελλάδα και τη ζωή του Έλληνα. Αυτά είναι τα μέσα για την αλλαγή.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και σχέδια. Π.χ. για τους 
αγρότες, επειδή κάποιος σύντροφος αναφέρθηκε και στα αγροτικά θέματα, 
θέλουμε να διαμορφώσουμε, διαμορφώνουμε και θα συζητήσουμε πολύ 
σύντομα μια στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο 2002- 
2010.

Και θα αναφέρω και την ανάληψη από την Ελλάδα της 
προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει σε 15 μέρες για αμυντικά και 
στρατιωτικά θέματα. Και θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να προωθήσουμε 
αυτό που εμείς πιστεύουμε. Δηλαδή, την ανάγκη μιας κοινής ευρωπαϊκής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στο χειρισμό των θεμάτων μεταξύ των 
οποίων και ο Ευρωστρατός.

Όλα αυτά είναι μερικά από τα όπλα της Ελλάδας για να 
κυριαρχήσουμε στις εξελίξεις, για να φύγουμε μπροστά.

Θέλω πάλι να πω ότι χρειάζεται να συμπαραταχθούμε. 
Θέλω να καλέσω όλους τους συντρόφους, όλους εσάς, όλους εμάς να 
προσέξουμε ότι δεν είμαστε δισυπόστατοι. Γιατί το λέω; Υπάρχουν μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής που είναι και μέλη άλλων κοινωνικών 
φορέων. Πολύ σωστά. Χρειάζεται αυτό.

Αλλά, δεν έχουμε την ελευθερία της επιλογής, ανάλογα με 
τη συγκυρία, να ακολουθούμε τη μία ή την άλλη γραμμή. Όποιος 
συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, οφείλει να ακολουθεί 
τη γραμμή που βγαίνει μέσα από τα Οργανα (το Συνέδριο, τις 
αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής) γιατί έχει υποχρεώσεις και 
ευθύνη.

Κανένας -όπως είπε πολύ σωστά ο σύντροφος Αθανασάκης- 
δεν εξαναγκάστηκε να συμμετέχει εδώ στην Κεντρική Επιτροπή. Όλοι είναι 
ελεύθεροι και αποφασίζουν ελεύθερα. Εφόσον είναι ελεύθεροι, δεν έχουν τη 
δυνατότητα -πιστεύω- να σκέπτονται ότι «καλή η Κεντρική Επιτροπή, αλλά 
εγώ μπορεί να κάνω άλλα». Αν θέλουν, είναι. Αν δεν θέλουν, δεν είναι. Αλλά 
εφόσον είναι, έχουν υποχρεώσεις και ευθύνες.

Το λέω αυτό γιατί έρχονται κι άλλες μάχες, έρχονται κι 
άλλοι αγώνες. Και υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν θέσεις, τις 
οποίες, αν τις εφαρμόσουμε έτσι όπως λέγονται, θα οδηγήσουν πολύ 
σύντομα την οικονομική σταθερότητα που έχουμε, να μεταβληθεί σε
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οικονομική αστάθεια. Μπορεί να πιστεύουν ότι «η Κυβέρνησή να βγάλει 
τα κάστανα από τη φωτιά, εμάς δεν νοιάζει». Αλλά η Κυβέρνηση δεν 
μπορεί να βγάλει μόνη της τα κάστανα από τη φωτιά. Χρειάζεται όλους 
εμάς. Και τα κάστανα θα καούν, αν κάποιοι θέλουν να βγάλουν φωτιά 
και πρέπει να το ξέρουμε. Έχουμε μια υποχρέωση σε αυτό το έργο που 
κάναμε και πρέπει να το διατηρήσουμε, να το εμπεδώσουμε, να το 
εδραιώσουμε τον επόμενο καιρό.

>
Συντρόφισσες και σύντροφοι, >
Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα είναι κοντά στο λαό, κοντά στα 

οράματα, τους στόχους και τις προσμονές. Θα είναι κοντά στο λαό με 
θέσεις, με επιχειρήματα, με έργο, με σχέδιο, με προοπτική. Θα βρεθούμε · 
κοντά στο λαό και τους επόμενους μήνες, εν όψει των Δημοτικών και 
Νομαρχιακών εκλογών όλοι εμείς, όλα τα στελέχη, ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ.

Γιατί ο αγώνας για μια καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι 
ένας δικός μας αγώνας. Είναι ένας αγώνας του λαού και κοντά στο λαό 
πρέπει να βρεθούμε όλοι.

Ο αγώνας για μια καλύτερη χώρα, είναι ένας αγώνας δικός 
μας, είναι ένας αγώνας του λαού κι εμείς μαζί με το λαό, πρέπει να 
δώσουμε τον αγώνα αυτό πιο αποφασιστικά, πιο δυνατά, πιο τολμηρά 
και πιο ασυμβίβαστα.

Γιατί και από τις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές του 
Οκτώβρη εξαρτάται πόσο γρήγορα θα πραγματοποιήσουμε αυτό που 
θέλουμε για την κοινωνία και το λαό μας. Αν παλέψουμε, έρχεται η νίκη. 
Να έχουμε, λοιπόν, εμπιστοσύνη στους ίδιους τους εαυτούς μας.

Δεν είναι οι αριθμοί, δεν είναι τα ποσοστά, η νίκη. Δεν 
ζούμε για τους αριθμούς και τα ποσοστά. Είναι η αλλαγή, είναι το έργο 
μας, είναι πόσο προχωρούν ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας, οι νέες 
λειτουργίες που φτιάχνουν τους αριθμούς και φέρνουν τη νίκη.

Είναι ο αγώνας και η πίστη μας σε αυτό που έχουμε για 
όραμα που φέρνει τη νίκη και πιστεύω ότι η νίκη μπορεί να είναι δική 
μας.

Σας ευχαριστώ».
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