
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 

(ΩΡΑ 20.30)

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, στη 

δευτερολογία του στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Κόμματος, 

είπε τα ε§ής:
(Ακριβές απομαγνηχοφωνημένο κείμενο)

Συνχρόφισσες και σύντροφοι,

Αυτή η συνδιάσκεψη, αλλάζει σελίδα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η αίθουσα αυτή, 
έδωσε ΕΝΑ μήνυμα, που όλοι το ακούσαμε καθαρά.

Όλοι εσείς, που ήρθατε εδώ απ’ όλη τη χώρα, είπατε δυνατά: 
“τέλος στην εσωστρέφεια, τέλος στις προσωπικές στρατηγικές, 
τέλος στην ηττοπάθεια”.

Σηματοδοτήσατε την αφετηρία για μια μεγάλη συσπείρωση. Για μια 
συστράτευση, που θα φέρει πιο κοντά και πιο γρήγορα την επιτυχία 
στους στόχους μας. Για να προασπίσουμε και να αναδείξουμε το δικό 
μας έργο. Για να ανταποκριθούμε πλήρως στις δεσμεύσεις, που 
αναλάβαμε το 2000.

Φέρατε το μήνυμα και το αίτημα μιας μεγάλης πλειοψηφίας απ’ όλη τη 
χώρα: Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω. Η Ελλάδα θα πάει μπροστά με το 
ΠΑΣΟΚ, ενωμένο και δυνατό σε μια συντεταγμένη πορεία Νίκης και 
Προοπτικής.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η Νίκη θα έρθει γιατί εφαρμόζουμε ένα εκτεταμένο σχέδιο για την 
αλλαγή της χώρας, για μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη, για μια 
κοινωνία δικαιοσύνης και ασφάλειας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Εφαρμόζουμε ένα σχέδιο για να φυσήξει ο αέρας του εκσυγχρονισμού 
παντού στην Ελλάδα, για να αλλάξει οριστικά η δημόσια διοίκηση, η 
υγεία και η παιδεία, για να αποκτήσει ολόκληρη η χώρα τις πιο 
σύγχρονες υποδομές. Εφαρμόζουμε το σχέδιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που έχει 
την έγκριση του ελληνικού Λαού, για να μειώσουμε την ανεργία και να 
πετύχουμε την πλήρη απασχόληση, να προωθήσουμε την ανάπτυξη, να 
δώσουμε πνοή στην ύπαιθρο και να κατακτήσουμε τη σύγκλιση με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς.



Θα θυμίσω ένα παράδειγμα μιας πετυχημένης προσπάθειας: Τη λύση 
του ασφαλιστικού με κοινωνικό διάλογο, με δημιουργική συμβολή των 
συνδικαλιστικών δυνάμεων του χώρου μας, με ρύθμιση του τρόπου της 
χρηματοδότησης, ώστε να βελτιώσουμε τη θέση των χαμηλοσυνταξιούχων 
και να καταστήσουμε το σύστημα βιώσιμο και πιο δίκαιο. Πετύχαμε μια 
λύση η οποία γνώρισε ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Ηταν μια μεγάλη 
και πετυχημένη πολιτική προσπάθεια που χτίστηκε βήμα βήμα και 
φάνηκε στο τέλος ως κάτι αυτονόητο που σίγουρα δεν ήταν. Ηταν μια 
μεγάλη επιτυχία.
Το ασφαλιστικό όμως δείχνει και ένα πρόβλημά μας. Δεν 
συντάχθηκαν ανεξαίρεχα όλοι οι σύντροφοι πίσω από τη λύση, 
την κρίσιμη στιγμή της ψηφοφορίας στη ΓΣΕΕ, με αποτέλεσμα 
στην κοινή γνώμη να δημιουργηθούν αμφιβολίες εάν ο 
εργαζόμενος κόσμος στην πλειοψηφία του στηρίζει τη λύση, 
όπως και τη στήριζε.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλοι οφείλουμε να συστρατευθούμε σ’ αυτή 
την προσπάθεια. Το σχέδιό μας είναι κοινό, επαφίεται η πραγμάτωσή 
του σε όλους μας. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποδεκτό στα 
λόγια και ένα ξεχωριστό σχέδιο για κάθε ομάδα και τοπική κοινωνία που 
είναι προς εφαρμογή. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και άλλο 
για τους πανεπιστημιακούς, τους ναυτεργάτες, τους δημόσιους 
υπάλληλους, τους δικηγόρους, τους γιατρούς του Ι.Κ.Α., τους 
νοσοκομειακούς γιατρούς και πολλούς άλλους, το οποίο όλοι αυτοί 
αποφασίζουν και εφαρμόζουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Η 
Ελλάδα δεν θα θυσιάσει τα όσα κέρδισε μετατρεπόμενη σε μια 
συντεχνιακή ομοσπονδία, όπου τα πάντα γίνονται αποδεκτά με βάση το 
ειδικό συμφέρον μιας ομάδας αδιαφορώντας για το ποιο είναι το κοινό 
συμφέρον. Η Ελλάδα δεν θα πέσει στην παγίδα του πελατειακού 
κράτους, του πολιτικού κόστους, του αριστερού κρατισμού ή του 
συντηρητικού λαϊκισμού. Η Ελλάδα έχει ενιαίο και καθαρό στόχο. Να 
αυξήσει την ευημερία για όλους. Να εξασφαλίσει καλύτερες υπηρεσίες 
για όλους. Να δώσει σε όλους περισσότερες δυνατότητες. Να κατακτήσει 
μια κοινωνία συνοχής. Να πετύχει τη σύγκλιση.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Η ΟΝΕ δεν έκλεισε έναν κύκλο -  αντίθετα άνοιξε έναν κύκλο πολύ 
σημαντικό και καθοριστικό για το μέλλον των παιδιών μας. Η Ενωμένη 
Ευρώπη τώρα χτίζεται. Τώρα αλλάζει. Είμαστε χώρα της Ενωμένης 
Ευρώπης. Το τι αποφασίζεται στα συμβούλια, το πώς αλλάζει η Ευρώπη 
επηρεάζει τη ζωή των παιδιών μας. Είμαστε 15 χώρες, που μαζί 
αποφασίζουμε για το κοινό μας μέλλον στα πλαίσια αυτού του 
μοναδικού στην ιστορία, πανευρωπαϊκού εγχειρήματος συνεργασίας των 
λαών, που λέγεται «Ευρωπαϊκή Ένωση».

Είναι λοιπόν σαφές, πως το μέλλον της Ένωσης δεν εξαρτάται 
μόνο από εμάς. Είναι, όμως επίσης παραπάνω από σαφές πως το
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Μέλλον της Ένωσης δεν αποφασίζεται χωρίς εμάς. Αυτό πρέπει να 
το αναλογιστούν, να το σκεφτούν και να το σκέφτονται όλο και 
πιο καλά όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες, όλες οι 
επαγγελματικές ομάδες, όλες οι ηλικίες. Δεν ζούμε σε μια χώρα 
αποκλεισμένη στο περιθώριο της Ευρώπης. Ζούμε σε μια χώρα, 
που συναποφασίζει. Η γνώμη μας έχει βαρύτητα κι αξία. Το 
είδαμε ήδη αυτό σε πολλά θέματα -  και πρόσφατα στον 
Ευρωστρατό. Θα το δούμε και θα το βλέπουμε στο μέλλον, πολύ 
πιο έντονα σε μια σειρά από θέματα. Γι’ αυτό ένα νέο μεγάλο 
πολιτικό δίλημμα, ήδη μετά την κυκλοφορία του Ευρώ, 
διαφαίνεται στη χώρα μας, όλο και πιο καθαρά, όσο περνά ο 
καιρός:

> Το ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα αντιπροσωπεύει 
αποτελεσματικά τη θέση και την άποψη του ελληνικού 
Λαού για την Ένωση του αύριο, είναι μια απόφαση, που 
κρίνει και θα κρίνει τους όρους της ζωής μας στο κοντινό 
μέλλον.

> Το ποιο κόμμα και ποια κυβέρνηση δίνει αποτελεσματικά 
τον αγώνα με καθαρές θέσεις στην Ένωση, για λογαριασμό 
του ελληνικού λαού και της πατρίδας μας, είναι μια 
απόφαση κρίσιμη, μια απόφαση απόλυτα καθοριστική για 
το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον της Ελλάδας μέσα 
στην Ένωση.

Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν διαχωρισιικές γραμμές σαφείς, που 
καθορίζουν ποια θα είναι η πολπική κάθε πολπικής παράταξης στην 
Ένωση και στο μέλλον. Τι θα προσφέρει μια Δεξιά δύσπιστη απέναντι 
στους πολίτες, δέσμια των πιο συντηρητικών στρωμάτων της κοινωνίας 
που επιδιώκουν ένα «ελληνικό-ανατολικό ιδεώδες», βλέπουν με 
δυσπιστία υπερεθνικές πολιτικές και προτιμούν την απομόνωση;

Μια Δεξιά που θεωρεί ότι τα άτομα υπερέχουν της κοινωνίας και της 
πολιτείας και ανάγει την προστασία των περιουσιακών τους δικαιωμάτων 
και της επιχειρηματικής ελευθερίας, με όποιο κόστος, σε ύπατο σκοπό 
του κράτους;

Μια Δεξιά που θεωρεί την κοινωνική πολιτική βλαπτική για την 
οικονομία και δέχεται μόνο εκείνες τις κοινωνικές παροχές που 
επιχειρούν να κατευνάσουν όσους την αντιστρατεύονται;

Μια Δεξιά που συνδέει την ανάπτυξη της παιδείας και του πολιτισμού 
πρωταρχικά με τη λειτουργία της αγοράς. Αυτό θέλουμε να κάνει και η 
Ένωση;

Αυτή η Δεξιά, η οποία παρουσιάζεται ευρωπαϊκή, θα συνδεθεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δυνάμεις εκείνες που
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αντιστρατεύονται την επιδίωξή μας για μια κοινωνική 
δημοκρατική Ευρώπη.

Εκείνους τους αρκεί η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Δεν θέλουν 
ευρωπαϊκό κοινωνικό χώρο. Και γι’ αυτό θα επιδιώξουν μόνο την 
ενιαία αγορά. Σε εμάς, στον ελληνικό λαό, αυτό δεν αρκεί.

Το συμπέρασμα απ’ όλα αυτά είναι πως πέρα από τα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζει ο πολίτης και, που αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας, υπάρχει 
κι ένα ιστορικό διακύβευμα, που σφραγίζει αυτή την εποχή: Είναι ποιο 
έθνος δημιουργούμε, ποιο έθνος θέλουμε μέσα σε μια Ένωση, που 
συνεχώς αλλάζει. Και εμείς οφείλουμε να δώσουμε την απάντησή μας 
με βάση το όραμα και την προοπτική που έχουμε για τη χώρα. 
Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον προόδου στη χώρα, ένα μέλλον 
κοινωνικής συνοχής. Να μη γυρίσουμε πίσω.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Καθόλου δεν υποτιμώ τις ουρές στο ΙΚΑ, τα προβλήματα στις αγροτικές 
επιδοτήσεις, το αίτημα για σύγχρονα νοσοκομεία -  απεναντίας, 
αφιερώνουμε χρόνο, σκέψη και κεφάλαια για να δώσουμε πραγματικές, 
ουσιαστικές, βιώσιμες λύσεις -  και τις δίνουμε. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών, τα νέα νοσοκομεία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η νέα 
τεχνολογία, που μπαίνει παντού κι αλλάζει τη διοίκηση, αλλάζει το ΙΚΑ -  
είναι όλα αλλαγές που γίνονται, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέρα με τη 
μέρα αλλάζει η πραγματικότητα, αλλάζει η καθημερινότητα -  και 
είμαστε ασυμβίβαστοι σ’ αυτό: Θα φτάσουμε τους στόχους, που έχουμε 
θέσει σε όλους τους τομείς. Δημιουργούμε ένα «νέο κράτος» κι ένα νέο 
κοινωνικό κράτος, μια σταθερά Ισχυρή Οικονομία ανάπτυξης και 
απασχόλησης, πιο σύγχρονη και πολύ πιο ανταγωνιστική μέσα στην 
Ενωμένη Ευρώπη.

Δεν είμαστε όμως μια χώρα, που έχει μάθει από δεκαετίες και αιώνες να 
θεωρεί την ειρήνη δεδομένη. Δεν είμαστε «ήσυχη Ελβετία». Στην Ελλάδα 
την ειρήνη, τη φιλία και τη συνεργασία την κατακτάμε και πρέπει να την 
κατακτάμε συνεχώς. Η εθνική ασφάλεια δεν ήταν αυτονόητη για τους 
Έλληνες, σε καμία εποχή. Οι Έλληνες με τη στάση μας, με τις 
αποφάσεις μας, με την πολιτική μας, την κατακτάμε και την 
διασφαλίζουμε διαρκώς. Οι Έλληνες δεν είχαμε και δεν έχουμε την 
πολυτέλεια λαθών, άστοχων και ανεύθυνων χειρισμών στα θέματα, που 
αφορούν την εθνική μας υπόσταση. Και είναι αυτό το πρόσθετο γεγονός 
απέναντι σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίσιμη 
διαφορά. Αυτή η διαφορά καθιστά τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου 
μια πιο δύσκολη υπόθεση, μια πιο μεγάλη υπόθεση, μια πιο σπουδαία 
υπόθεση. Το Κυπριακό, η ένταξη της Κύπρου στην Ένωση, οι σχέσεις με 
την Τουρκία, το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η συνεργασία στα Βαλκάνια, 
η λαθρομετανάστευση που παίρνει όλο και πιο απειλητικές διαστάσεις, 
όλα αυτά είναι εκφάνσεις της ιδιαιτερότητας της Ελλάδας, 
χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Και σφραγίζουν την
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ιδιαιτερότητα της ιστορικής στιγμής για την Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά τα 
θέματα τώρα φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο απόφασης. Όλα αυτά τα 
θέματα τώρα έχουν τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης και απόφασης.

Είναι, λοιπόν, μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας διαφορετική και 
πρέπει να έχουμε συνείδηση γι’ αυτό. Και πρέπει να έχουμε συνείδηση, 
και το λέω επειδή τα εθνικά θέματα μου δίνουν την αφορμή για κάτι 
άλλο, το οποίο συνήθως ξεχνάμε όταν συζητάμε ή έχουμε αντιθέσεις 
γύρω από κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Πληρώνουμε τις 
υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες απ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Υπάρχει ένα θέμα ποιο είναι το ύψος των δαπανών, αλλά 
σίγουρα κυμαίνεται γύρω στο 4%-4,5% χωρίς αμφιβολία και είναι πολύ 
υψηλότερο από το μέσο όρο των στρατιωτικών δαπανών των άλλων χωρών 
της Ένωσης.
Αυτά τα χρήματα, το 3% απ’ αυτά αν τα είχαμε, θα μπορούσαμε να 
δαπανήσουμε πολύ περισσότερα για υγεία, παιδεία, συντάξεις, μισθούς. 
Θα είχαμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Και αυτό το γεγονός 
σφραγίζει την ελληνική ιδιαιτερότητα.
Μην ξεχνάμε ούτε ότι τώρα -τώρα θέλω να το τονίσω- πρέπει να 
αποφασίσουμε για εθνικά θέματα και μην ξεχνάμε επίσης ότι έως ότου 
αποφασίσουμε, έως ότου μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα, 
έχουμε ένα τεράστιο βάρος που δεν έχουν άλλες χώρες.

Γι’ αυτό χρειάζεται, όπως είπα πριν, κοινό σχέδιο, κοινή 
πεποίθηση, κοινή πορεία. Δεν μπορεί η κάθε ομάδα να έχει τη 
δική της πορεία και να αδιαφορεί για το σύνολο, γιατί έτσι δεν θα 
τα βγάλουμε πέρα. Και εμείς, το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να έχουμε 
ιδιαίτερα συνείδηση, γιατί εμείς πρέπει να ενοποιήσουμε, να 
ομογενοποιήσουμε τον ελληνικό λαό γύρω από τους στόχους, 
παρά τις αντιθέσεις, παρά τα βάρη, παρά τις δυσκολίες. Από εμάς 
περιμένει ο λαός να δείζουμε την πορεία.

Πρέπει, λοιπόν, να έχουμε καθαρή αίσθηση της ιδιαιτερότητας 
και των υποχρεώσεων. Πρέπει να έχουμε συναίσθηση τι 
διακυβεύεται, να δίνουμε τον αγώνα με ψυχική, ηθική και 
πολιτική ενότητα. Να δίνουμε ενωμένοι τον αγώνα για να πετύχει 
η κυβέρνησή μας να αλλάζουμε τη χώρα, να πετύχει το σχέδιο για 
την ισχυρή κοινωνία, να προχωρήσουμε σε νέα κεκτημένα. Αυτό 
είναι το μήνυμα της Συνδιάσκεψης.

Γι’ αυτό αλλάζουμε το ΠΑΣΟΚ.
Γι’ αυτό δίνουμε νέα δύναμη στα μέλη του Κινήματος.
Γι’ αυτό προτείνουμε αλλαγές που όλες θα εκτιμηθούν στο 
επόμενο Συνέδριο.
Γι' αυτό λέμε πως το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά ανήκει 
μόνο στον ελληνικό λαό.
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Δεν είμαστε εδώ για τις καρέκλες μας. Δεν είμαστε εδώ για τη νομή της 
εξουσίας. Είμαστε εδώ, υπηρέτες του λαού και της πατρίδας μας. 
Είμαστε εδώ για να σταθούμε στο ύψος της μεγάλης ευθύνης, που 
αντιπροσωπεύει η διακυβέρνηση της χώρας. Είμαστε εδώ για να κάνουμε 
έργο, για να προσφέρουμε έργο, για να αφήσουμε έργο για τον τόπο μας.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Δεν υπάρχουν αδιέξοδα για το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχουν αρνητικές 
νομοτέλειες για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ χτίζει το ίδιο το δικό του 
μέλλον.
Όσοι θυμούνται τη διαδρομή του Κινήματος μας, γνωρίζουν και ξέρουν 
καλά ότι καμία εποχή δεν ήταν εύκολη για το ΠΑΣΟΚ. Καμία 
αναμέτρηση δεν ήταν κερδισμένη πριν δοθεί. Οι νίκες δεν μας 
χαρίστηκαν. Τις κερδίσαμε. Και τώρα θα τις κερδίσουμε. Γιατί ξέρουμε 
να δίνουμε και να κερδίζουμε αγώνες. Γιατί έχουμε σχέδιο, που φέρνει 
αποτέλεσμα. Γιατί εμείς, μάθαμε στη ζωή, όπως και η συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι αυτό, που θέλεις πρέπει να το 
κερδίσεις με τον αγώνα σου, ότι ο αγώνας μετράει, ότι στον αγώνα 
φαίνεται ο ικανός, ότι με τον αγώνα κάνεις βήματα μπροστά.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Εμείς που δώσαμε φωνή σε στρώματα που για πολλές δεκαετίες 
αισθάνονταν αβάσταχτη την αδικία του αποκλεισμού, εμείς που 
εγκαθιδρύσαμε τους πραγματικά ανοικτούς κανόνες του πολιτικού 
παιχνιδιού στη χώρα, καλούμαστε τώρα, στις νέες συνθήκες να πάρουμε 
μία ακόμα πρωτοβουλία.

Καλούμαστε να ενισχύσουμε τη διαβούλευση στην κοινωνία. Να 
δημιουργήσουμε νέες εστίες συζήτησης, αντιπαράθεσης, διαφωτισμού, 
ζύμωσης, διάχυσης των ιδεών. Να διαμορφώσουμε βήματα διαμόρφωσης 
προτάσεων, αναζήτησης λύσεων. Να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της 
κοινωνίας, των πολιτών, των ενεργών πολιτών, των συνειδητών πολιτών, 
αλλά και των πολιτών που ωθούνται στο περιθώριο, απελπισμένοι, 
άβουλοι, μοιραίοι.

Και σας καλώ όλους, τα μέλη και τα στελέχη του μεγάλου μας 
Κινήματος, ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος, να 
στρατευτείτε σε αυτή την προσπάθεια. Να ανοίξετε το κόμμα στην 
κοινωνία. Να σηκώσετε τη σημαία της συμμετοχής στη δημόσια 
σφαίρα, της συμμετοχής όλο και περισσοτέρων, στα κοινά. Της 
ανανέωσης της πολιτικής, της αντιμετώπισης των νέων αναγκών 
της κοινωνίας.
Μετά τόσα χρόνια που είμαστε κυβέρνηση, που καθορίζουμε τα 
πράγματα, χρειάζεται πάντοτε ο άνεμος της ανανέωσης, ο άνεμος 
της αλλαγής, η συστράτευση και άλλων, οι νέες δυνάμεις. Και 
από εμάς εξαρτάται εάν θα ανοίξουμε τις πόρτες, αν θα 
κερδίσουμε αυτές τις δυνάμεις, αν θα δώσουμε έτσι την αίσθηση
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στον ελληνικό λαό όχι εννοούμε αυτό που λέμε, όχι δεν είμαστε 
στατικοί, ότι δεν στεκόμαστε στα ίδια, ότι για μας ο σοσιαλισμός 
είναι μια διεργασία αλλαγής, ότι εκσυγχρονισμός σημαίνει 
συνεχώς το καινούργιο, ότι εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Οταν δεν 
σταματάμε ποτέ, τότε κερδίζουμε.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η Ελλάδα είναι Δημοκρατία του ελληνικού Λαού. Δεν είναι δημοκρατία 
του συντηρητικού λαϊκισμού και της προχειρότητας. Δεν είναι 
δημοκρατία της αντίδρασης, της μιζέριας, της οπισθοδρόμησης, της 
εμπάθειας και του ρεβανσισμού που χρωματίζει κάθε κίνηση, κάθε 
έκφραση και κάθε φράση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είμαστε περήφανοι για την προσφορά του ΠΑΣΟΚ στη χώρα, που η 
αντιπολίτευση προσπαθεί να ακυρώσει, να αμαυρώσει και να 
συκοφαντήσει με κάθε ευκαιρία.

Ακόμα κι αυτές τις μέρες, δυστυχώς, αυτές τις μέρες, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη μια μεγάλη, σοβαρή και κρίσιμη προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, δεν έχουν λείψει φωνές αντίδρασης. 
Φωνές που έρχονται από το χτες, φωνές υποκρισίας, φωνές που τολμούν 
να αμφισβητούν όχι μόνο την ικανότητα, αλλά ακόμα και την 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να δώσει συντριπτική 
απάντηση στην τρομοκρατία.

Πριν από καιρό μιλούσαν ειρωνικά και διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται 
να βρούμε οτιδήποτε, ότι αποκλείεται να βρούμε κάτι. Τώρα 
προσπαθούν να καλλιεργήσουν την εντύπωση ότι «βρήκαμε μεν, αλλά 
εμείς δεν θα προχωρήσουμε, ότι θέλουμε κάπου να κουκουλώσουμε τα 
πράγματα». Όπως διαψεύστηκαν οικτρά, έτσι θα διαψευστούν και πάλι 
οικτρά.

Εμείς θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε όλη την υπόθεση και να 
οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για να λογοδοτήσουν στη 
δικαιοσύνη. Το οφείλουμε στη δημοκρατία, το οφείλουμε στην 
ασφάλεια των πολιτών, το οφείλουμε στα θύματα και τους 
συγγενείς τους.

Είναι ντροπή, που ακόμα και σ’ αυτό το κορυφαίο ζήτημα, ένα ζήτημα, 
που ενώνει όλους τους Ελληνες, διάφορα πρόσωπα της συντήρησης 
προσπαθούν με δηλώσεις και υπονοούμενα στα MME να κατασκευάσουν 
σκιές για το παρελθόν ή το παρόν του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Που θέλουν να 
παρεμποδίσουν το έργο με ανυπόστατες φήμες και με ευτελισμό της 
προσπάθειας. Που ενδιαφέρονται περισσότερο για το κόμμα τους και 
λιγότερο για τη χώρα.
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Η απάντησή μας είναι: Εμάς, μας καθοδηγεί το δημόσιο συμφέρον 
και γι’ αυτό η αλήθεια θα γίνει φανερή για όλους και χωρίς 
εξαίρεση για κανέναν.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η συνδιάσκεψη δεν τελειώνει σήμερα. Αύριο θα μιλήσουμε για τις 
Δημοτικές Εκλογές. Και αύριο θα μιλήσω για την αναμέτρηση των 
δημοτικών εκλογών. Από μεθαύριο, θα επιστρέφετε στις περιοχές σας, σε 
όλη τη χώρα.

Ακούσαμε όμως όλοι, το μήνυμά σας, το αίτημά σας, αυτό που θέλετε 
από την ηγεσία του Κινήματος. Και έχω να απαντήσω μαζί με τους 
συντρόφους του Εκτελεστικού Γραφείου:

Είμαστε μαζί σας, όλα τα κορυφαία στελέχη του Κινήματος μας, 
τα όργανά του, μαχητικοί, ενωμένοι κι αποφασιστικοί. Με μια 
φωνή, είμαστε και θα είμαστε παρόντες στον αγώνα, που δίνετε 
σε όλη τη χώρα, πριν, αλλά και μετά τις Δημοτικές Εκλογές. Αυτό 
το νέο αγώνα τον δίνουμε μαζί.

Γυρίστε στις περιοχές σας με νέα δύναμη και νέα πίστη. Το ΠΑΣΟΚ 
είναι εδώ, το ΠΑΣΟΚ είναι παντού, ενωμένο και δυνατό. Το 
ΠΑΣΟΚ είναι ένα και μπορεί να είναι Νικηφόρο και Ισχυρό.

Με τον αγώνα το δικό σας, με τον αγώνα όλων μας, το ΠΑΣΟΚ, 
στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, θα αποδείξει ότι είναι δύναμη, 
αλλαγής, δύναμη προοπτικής, δύναμη ανατροπής, δύναμη Νίκης. 
Η νίκη θα είναι δική μας!

Σας ευχαριστώ.

8


