
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 21 Φεβρουάριου 2001

Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε ομιλία του 
στους Γραμματείς των Νομαρχιακών και Τομεακών Επιτροπών του 
Κόμματος, είπε τα εξής:

(ακριβές απομαγνητοφωνημένο κείμενο)

«Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ σήμερα εδώ και σας συγχαίρω για την εκλογή 
σας. Ξέρουμε όλοι ότι οι πρόσφατες εκλογές ήταν οι πρώτες που έγιναν με 
καθολική ψηφοφορία, με συμμετοχή όλων των μελών στην εκλογή των 
Γραμματέων των Νομαρχιακών Επιτροπών και των Τομέων. Και γι’ αυτό 
αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό στην καθιέρωση και εδραίωση μιας νέας 
συλλογικότητας. Έναν πιστεύω σημαντικό σταθμό, στην πορεία για μια πιο 
δημοκρατική λειτουργία του Κινήματος.

Όμως, οι εκλογές αυτές δεν έδειξαν μόνο αυτό.
Πιστεύω ότι επιβεβαίωσαν την ενότητα και το δυναμισμό, τη συνέχεια και 
την ανανέωση. Γιατί πολλοί από εσάς ήταν και πριν Γραμματείς, πολλοί είναι 
καινούργιοι και όλοι βέβαια έχετε μία εμπειρία από τη δουλειά στο Κίνημα. 
Επιβεβαίωσαν, επίσης, την πολυφωνία και τη δημοκρατικότητα.

Την πολυφωνία και τη δημοκρατικότητα, γιατί ενάντια σε όλους αυτούς, οι 
οποίοι ήθελαν να επιβάλουν ταμπέλες, απέδειξαν ότι μπορούμε να έχουμε 
διαφορετικές απόψεις. Και θα προσθέσω ότι πρέπει να έχουμε, για να έχουμε 
δυναμική, διαφορετικές απόψεις, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τις θέτουμε και να 
τις συζητάμε μέσα στο κοινό πλαίσιο το οποίο μας καθορίζει.

Και τέλος θα έλεγα ότι οι εκλογές σηματοδοτούν την ιστορία του Κινήματος 
μας, γιατί οι Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Όργανά μας δεν είναι ένα ξαφνικό 
δημιούργημα. Έχουν όλα πίσω τους μια μακρά ιστορία, ταυτόσημη με την 
ιστορία του Κινήματος, αλλά και την προοπτική μας, αυτό το οποίο θα κάνουμε 
στο μέλλον και κάνουμε για το μέλλον. Οι εκλογές σηματοδοτούν έτσι ένα 
νέο ξεκίνημα. Εκφράζουν, επίσης, την αφετηρία μιας προσπάθειας 
αναγκαίας για το άνοιγμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κοινωνία.

Η ανάδειξή σας από αυτές τις εκλογές έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί ο καθένας 
από εσάς αποτελεί επιλογή όλων των μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο νομό και τον 
τομέα. Σε κάθε νομό και σε κάθε τομέα πολιτικής εκφράζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
και διαλέξαμε αυτό τον τρόπο εκλογής, για να έχουν οι Γραμματείς μας 
αυξημένο κύρος. Το έχετε.



Αλλά το έχετε για να συμβάλετε αποφασιστικά στην αυξημένη ευθύνη την οποία 
έχει το Κίνημα και που έχει η θέση σας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Η εποχή μας -το έχουμε πει πάρα πολλές φορές- είναι μια εποχή προκλήσεων 
και αλλαγών. Και έχετε την ευθύνη, ώστε να ανταποκριθεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με 
επιτυχία στις απαιτήσεις και τα ζητούμενα του 21ου αιώνα.

Πρώτα απ’ όλα, τι πρέπει να κάνουμε: Πρέπει να συμβάλετε ενεργά στην 
επίτευξη υψηλού επιπέδου οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Να βελτιώσουμε, 
κατά πολύ, αυτή την οργάνωση που έχουμε. Να την κάνουμε πιο 
αποτελεσματική. Υψηλή οργάνωση κατά δήμο, κατά νομό, κατά τομέα 
πολιτικής. Και οργάνωση που έχει κύριο χαρακτηριστικό την ενότητα, 
αλλά και το διαρκή προβληματισμό, τη σύνθεση και τη συσπείρωση.

Οι Οργανώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να συνεχίσουν να έχουν πρωτοπόρο και 
εποικοδομητικό λόγο στα ζητήματα, στα προβλήματα και τις προκλήσεις κάθε 
περιοχής και κάθε τομέα πολιτικής, για να επιτύχουν έναν δυναμικό διάλογο με 
την κοινωνία πρέπει να χαρακτηρίζονται από οξυμένο αισθητήριο, τόλμη, 
συλλογικότητα, ενότητα και ετοιμότητα.

Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε αυτά τα 
προβλήματα. Και απέναντι σ’ αυτά τα προβλήματα, μην έχουμε την αίσθηση ότι 
ίσως μια παραδοσιακή στάση μας βοηθάει απέναντι σε οξύτητες. Χρειάζεται 
τόλμη. Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Αλλά ταυτόχρονα να φροντίζουμε να 
συσπειρώνουμε. Να συσπειρώνουμε με μία κοινή σύνθεση και βέβαια πάντα να 
είμαστε έτοιμοι και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και για τη συσπείρωση. 
Το πρώτο, λοιπόν, είναι η οργάνωση.

Και το δεύτερο (και το είπα και πριν και θέλω να το τονίσω) είναι το 
άνοιγμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κοινωνία.
Μια επιχείρηση διαλόγου που θα επιταχύνει τη μετεξέλιξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Αυτή η μετεξέλιξη είναι αναγκαία για να διατηρηθεί ακέραια στα χρόνια που 
έρχονται η διαχρονική φυσιογνωμία του Κινήματος μας: Η φυσιογνωμία ενός 
Κινήματος αλλαγής.

Ένα Κίνημα αλλαγής δεν μπορεί να στηρίζεται πάντα στις ίδιες δυνάμεις 
και τα ίδια πρόσωπα. Ένα Κίνημα αλλαγής για να επιφέρει την αλλαγή, 
πρέπει να ενσωματώνει, πρέπει να απορροφά και να δραστηριοποιεί 
μέσα στο χώρο του, όλες τις νέες ευαισθησίες που παρουσιάζονται.

Και σε μία ιστορική διαδρομή παρουσιάζονται πολλές νέες ευαισθησίες. Άλλες 
οι ευαισθησίες το 74, άλλες οι ευαισθησίες το ’85, το '90, το ’95, το ‘2000. Αν 
είχαμε μπούσουλα μονάχα εκείνα τα οποία μας έκαναν να 
κινητοποιηθούμε πριν 30 χρόνια, τότε βέβαια θα είχαμε εφησυχάσει. Και 
θα είχαμε χάσει τη διαχρονική φυσιογνωμία μας που είναι μία 
φυσιογνωμία συνεχούς ανανέωσης. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και γι’ αυτό 
χρειαζόμαστε πάντα νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, άνοιγμα στην κοινωνία.



Κάθε σώμα έχει μια έμφυτη ροή να αυτοπροστατεύεται από εξωτερικές 
επιδράσεις. Αυτό είναι σωστό, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολλές φορές 
αρνητικό. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Έχω ζήσει πολλές φορές στις 
συζητήσεις, «μα, τι θέλουν αυτοί», «μα, τι θέλει αυτός», «μα, αυτός κάποτε 
ήταν εκείνο ή κάποτε ήταν το άλλο» και αυτή η ιδέα δεν μας ταιριάζει.

Βεβαίως και υπάρχουν πρόσωπα που δεν μας ταιριάζουν και ιδέες που 
δεν μας ταιριάζουν. Αλλά υπάρχουν και καινούργιες ιδέες, καινούργια 
προβλήματα και καινούργια πρόσωπα. Γίνονται στην κοινωνία μας σήμερα 
αλλαγές κοσμογονικές και δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε τι είναι ο κόσμος 
σήμερα, η τεχνολογία σήμερα και τι ήταν πριν 15-20 χρόνια. Και αυτές τις 
αλλαγές θα τις ενσωματώσουμε και θα τις κυριαρχήσουμε. Αν μπορούμε και 
όλο το πλέγμα το κοινωνικό που δημιουργείται απ’ αυτές τις πορείες, να το 
εντάξουμε μέσα στο Κίνημα.

Τέλος, θέλω να τονίσω, πέρα από το άνοιγμα στην κοινωνία και 
ταυτόχρονα με το άνοιγμα στην κοινωνία, ότι παραμένει πάντα η 
προσπάθειά μας για μία κοινωνία δικαίου και συνοχής. Μία κοινωνία 
ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών. Μία κοινωνία παιδείας, δημιουργίας, ανθρωπιάς 
και αλληλεγγύης.

Είναι φυσικό σε μία κοινωνία σε εξέλιξη, κάποιες κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά 
στρώματα ή κάποιες ηλικίες με την πρόοδο του χρόνου, φυσιολογικά να 
εντάσσονται. Και όταν εντάσσονται, πολλές φορές χάνουν την αίσθηση ότι 
κάποιοι άλλοι δεν είναι ακόμα ενταγμένοι. Ότι κάποιοι άλλοι έχουν προβλήματα. 
Ότι αυτό το οποίο ήρθε φυσιολογικά γι' αυτούς, σε κάποιους δεν συμβαίνει.

Και αυτό το τμήμα, συνέπεια της κοινωνικής εξέλιξης, είναι κάτι το οποίο δεν 
πρέπει να μας διαφεύγει και γι’ αυτό η πολιτική μας και του ανοίγματος στην 
κοινωνία και της διαρκούς ανανέωσης, έχει πάντα και το στοιχείο της ένταξης 
της κοινωνικής συνοχής. Είναι μία πολιτική, η οποία αποσκοπεί στις ίσες 
ευκαιρίες και την αλλαγή των λειτουργιών για περισσότερη κοινωνική 
δικαιοσύνη.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Θα πω και κάποια πράγματα τα οποία ίσως ακούγονται κοινοτυπίες, αλλά καλό 
είναι να τα θυμόμαστε. Η αποστολή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. λόγω αυτών που ανέφερα, 
δεν είναι απλά σημαντική. Στην Ελλάδα η αποστολή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 
ιστορική και παραμένει ιστορική. Το 1974, όταν έγινε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
ακούστηκαν πολλοί οι οποίοι είπαν, κυρίως από το χώρο της Ένωσης Κέντρου 
τότε, ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο παραδοσιακό. Θα είναι ένας κομήτης ο 
οποίος θα περάσει από τον ορίζοντα της Ελλάδας.

Αλλά ξέρετε ότι δεν ήταν κομήτης και το μεγάλο τους λάθος και το μεγάλο 
λάθος πολλών, είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουμε ρίζες στους αγώνες του 
λαού για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο. Και το 1996, όταν έγινε η αλλαγή 
στην ηγεσία του Κινήματος και απεχώρησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και μετά



πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πολλοί προέβλεπαν ότι πια είναι μετρημένες 
οι ημέρες του Κινήματος. Και το προέβλεπαν αυτό, γιατί πάλι δεν κατάλαβαν ότι 
εμείς συμπυκνώνουμε το όραμα κάποιων γενιών.

Συμπυκνώνουμε ένα όραμα που υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό της 
κοινωνίας, για μια Ελλάδα καλύτερη. Και βέβαια σ’ αυτό πρέπει να 
ανταποκριθούμε. Και στην προσπάθεια αυτή να ανταποκριθούμε, επίκεντρο 
της πολιτικής μας είναι ο πολίτης. Πρωταρχικός μας στόχος είναι το 
κοινωνικό κράτος. Όραμά μας είναι η οικοδόμηση μιας Ελλάδας με κύρος 
και ακτινοβολία στον κόσμο.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ.:
• Δεν αποδέχεται την οικονομική και κοινωνική στασιμότητα που οδηγούν 

στη κοινωνική ανισότητα.
• Δεν αποδέχεται διαχειριστικές λογικές συντήρησης και καχεξίας.
• Δεν αποδέχεται την συντηρητική ιδεολογία που καταδικάζει την Ελλάδα 

στο περιθώριο του διεθνούς γίγνεσθαι.
• Δεν αποδέχεται μία νοοτροπία που φαντάζεται την Ελλάδα μικρή και 

ανήμπορη, μη ικανή να επιχειρήσει έργα πνοής, άλματα προόδου, 
υπερβάσεις σημασίας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΠΑ.ΣΟ.Κ.:
♦ Δεν αποδέχεται διαχειριστικές λογικές συντήρησης και καχεξίας. Αυτό 

δεν αφορά μονάχα τη δεξιά και τη συντηρητική παράταξη. Αφορά πολλές 
φορές και δικές μας λογικές. Λογικές οι οποίες έχουν προκύψει από 
πρακτικές συντεχνιακές ή πρακτικές περιχαράκωσης του χώρου. Δεν 
μπορούμε να κινούμαστε με τέτοιες λογικές.

Ούτε μπορούμε να κινούμαστε με λογικές όταν λεω που καταδικάζουν την 
Ελλάδα στο περιθώριο του διεθνούς γίγνεσθαι, οι οποίες δεν βλέπουν τη 
σημασία του διεθνούς περιβάλλοντος για τη χώρα μας. Που πάντα βάζουν στο 
επίκεντρο τη χώρα, χωρίς να βλέπουν ότι η χώρα κάπου ζει, κάπου υπάρχει. 
Και αυτό το κάπου δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και έχει σημασία για να 
κερδίζουμε πόντους στη Διεθνή Κοινότητα.

Και επίσης, στο τέλος που είπα ότι μπορεί να επιχειρήσει έργα πνοής, αυτό 
αφορά την αυτοπεποίθησή μας να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι το θέμα του 
περίφημου πολιτικού κόστους, το οποίο μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς, η 
αντίληψη ότι αν κάνουμε αυτό, θα το πληρώσουμε σε ψήφους και αν το 
πληρώσουμε σε ψήφους, τι θα γίνει.

Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω από την εμπειρία την οποία έχουμε τόσα 
χρόνια, ότι όταν είμαστε τολμηροί και σωστοί όμως στον προγραμματισμό 
μας, δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Κερδίζουμε τις εντυπώσεις. Όλοι κάποτε 
φοβόντουσαν μία σταθεροποιητική πολιτική, η οποία θα είχε σαν αποτέλεσμα 
βέβαια την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.



Θυμάμαι το ’96, 97, όταν υπήρχαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ότι υπήρχαν 
πολλοί σύντροφοι που έλεγαν, «μα, που θα πάει αυτό και τι θα γίνει στο τέλος». 
Είδατε ότι κερδίσαμε τις εκλογές. Και μπορεί να δυσαρεστήσαμε μερικούς, αλλά 
στο τέλος ο ελληνικός λαός παρ’ όλο που κάναμε μια πολύ-πολύ δύσκολη 
προσπάθεια, αναγνώρισε με πλειοψηφία ότι η προσπάθεια αυτή ήταν 
αποδοτική.

Και για πρώτη φορά κερδίσαμε τρεις συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις και 
μάλιστα στην τελευταία αυξήσαμε το ποσοστό μας σε σχέση με τις 
προηγούμενες εκλογές. Έχουμε όραμα και εκφράζουμε το όραμα και την 
ελπίδα των ανθρώπων του μόχθου, της εργασίας στην πόλη και την ύπαιθρο. 
Ξέρουμε ότι με εμάς είναι ο αγρότης, ο εργαζόμενος και στον ιδιωτικό και στο 
δημόσιο τομέα, ο χαμηλόμισθος, ο συνταξιούχος και χτίζουμε μία καλύτερη 
πολιτική γι’ αυτούς.

Πολλές φορές αυτό δεν είναι άμεσα κατανοητό, γιατί οι θετικές επιπτώσεις 
έρχονται μετά, αλλά αυτή είναι η καθαρή γραμμή μας. Βεβαίως, η γραμμή 
συζητιέται. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις πώς το πετυχαίνουμε. Αλλά η 
κυρίαρχη κατεύθυνσή μας, ο στόχος μας, είναι αυτός. Και αυτό πρέπει να 
εξηγούμε στον κόσμο.

Όπως και πρέπει να ξέρουμε ότι όλη η Ελλάδα του δυναμισμού και της 
προόδου, είτε είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, είτε επιστήμονες, είτε 
άνθρωποι της Τέχνης, εντάσσεται σε μια προσπάθεια για μία Ελλάδα της 
δημιουργίας και ανάπτυξης, μία Ελλάδα χωρίς ηττοπάθεια, όπως τη θέλουμε 
εμείς.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Η Ελλάδα των μεγάλων οριζόντων χαρακτηρίζει την πολιτική που εφαρμόζουμε 
στην κυβέρνηση. Θέλουμε μία αποτελεσματική αναπτυξιακή στρατηγική για τη 
χώρα. Και γι’ αυτό προχωρούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία με 
στόχο την επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. Πριν δυο μέρες, υπήρχε μία 
εξέλιξη στην οποία θέλω ένα λεπτό να σταθώ, επειδή τα πράγματα αλλάζουν 
και κάτι που ήταν σωστό λίγα χρόνια πριν ή περισσότερα χρόνια πριν, μπορεί 
να μην είναι σωστό σήμερα.

Και αναφέρομαι στον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας 
αποφασίσαμε την απελευθέρωση, δηλαδή αποφασίσαμε να υπάρχει 
ανταγωνισμός. Να υπάρχει όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
και η δυνατότητα να αναλάβουν οι ιδιώτες παραγωγικές εργασίες.

Θυμάμαι όταν το ’94 ή το ’95 αποφασίστηκε αυτό στο Υπουργείο Βιομηχανίας 
σε σχέση με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την αιολική ενέργεια για 
παράδειγμα, υπήρχε μία έντονη αντίδραση και από πολλούς συντρόφους, ότι 
και στον τομέα αυτό, θα έπρεπε η ΔΕΗ να έχει το αποκλειστικό προνόμιο.

Κάθισα τότε με τους συνεργάτες μου και εξετάσαμε την προσπάθεια, η οποία 
είχε γίνει απ’ τη ΔΕΗ. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μία προσπάθεια, αλλά ότι



δεν ήταν καθόλου επαρκής. Γιατί πιστεύω ότι ήταν φυσιολογικό η ΔΕΗ, η οποία 
έχει το επίκεντρο της παραγωγής της με βάση το λιγνίτη, να μην ενδιαφέρεται 
για τις άλλες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Και τότε απελευθερώσαμε αυτή τη μορφή παραγωγής ενέργειας. Και με τις 
εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε η πλήρης απελευθέρωση. Θα 
διαβάσατε χθες ή προχθές στις εφημερίδες, ότι υπήρξε μία μεγάλη προσφορά 
ιδιωτών, για να λειτουργήσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας, να χτίσουν 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας και με διάφορες τεχνολογίες, μερικές 
πρωτοπόρες στον κόσμο.

Όλες αυτές είναι προσφορές οι οποίες θα καρποφορήσουν; Σίγουρα όχι. Αλλά 
σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες, οι οποίες θα βοηθήσουν να αναπτύξουν το 
δυναμικό της χώρας. Θέλουμε μία αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία μπορεί να 
έχει διάφορες κατευθύνσεις. Μία αναπτυξιακή στρατηγική όμως, η οποία θα 
μας βοηθήσει να επιτύχουμε έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.

Δεν θέλω να δημιουργηθούν -επειδή ανέφερα αυτό το παράδειγμα- κάποιες 
λάθος εντυπώσεις. Εμείς βέβαια βλέπουμε πάντα το δημόσιο τομέα ως ένα 
τομέα, ο οποίος είναι μοχλός για τη στρατηγική της ανάπτυξης, για την 
κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά το ερώτημα είναι πώς 
χρησιμοποιούμε το μοχλό αυτό σε κάθε εποχή και με ποιες διαδικασίες, για να 
επιτύχουμε το αποτέλεσμα.

Η ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση άνοιξε το δρόμο για την 
πραγματική σύγκλιση, για μια Ελλάδα πιο ανεπτυγμένη, για μια ισχυρότερη 
κοινωνία. Κάποιοι λένε «πετύχαμε την ΟΝΕ, είμαστε τώρα χωρίς οράματα και 
χωρίς επιδιώξεις». Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τελείως λάθος και δεν έχει 
σχέση με εμάς.

Γιατί η ΟΝΕ δεν ήταν ποτέ ο τελικός στόχος και η ένταξη στην ΟΝΕ είναι 
μονάχα ένα βήμα για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και αυτό που θέλουμε, 
είπα, είναι μια δικαιότερη κοινωνία, η διάχυση της ευημερίας σε όλους τους 
πολίτες. Αυτό γίνεται όχι μονάχα με τα οικονομικά, αλλά γίνεται με τις πολιτικές 
στην παιδεία, την υγεία, την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση.

Θέλουμε και τώρα μπορούμε καλύτερα -και αυτός είναι ο κύριός μας στόχος- 
να οικοδομήσουμε μία κοινωνία, η οποία δίνει περισσότερη ευημερία όπως 
είπα, αλλά και εξασφαλίζει περισσότερη ανθρωπιά και αλληλεγγύη, είναι πιο 
δίκαιη. Θέλουμε, χρόνο με το χρόνο, η ζωή του πολίτη να βελτιώνεται. Δεν 
εφησυχάζουμε. Τα επιτεύγματα του σήμερα είναι η αφετηρία για το αύριο.

Και ότι οι κατακτήσεις που έχουμε, να ξέρουμε ότι τις διαδέχονται νέες 
προκλήσεις. Είμαστε εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Έχουμε τον 
τρόπο, έχουμε τα μέσα, έχουμε τις πολιτικές. Το δείξαμε.

Η υττεύθυνή μας εξωτερική πολιτική προωθεί τα εθνικά μας συμφέροντα 
στην Ενωμένη Ευρώπη και εμπεδώνει τη θέση της Ελλάδας ως δύναμη



σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Το περασμένο Δεκέμβρη 
συμφωνήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Τουρκίας.

Η εταιρική σχέση είναι η εφαρμογή της απόφασης του Ελσίνκι και υπάρχει 
τώρα για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σταθερό 
πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο (πιστεύουμε εμείς και πιστεύω απόλυτα 
δικαιολογημένα) σπρώχνει, εξαναγκάζει την Τουρκία να ακολουθήσει έναν 
ορισμένο δρόμο. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, με το χρόνο αν θέλει βέβαια την 
ευρωπαϊκή πορεία, πρέπει να συμμορφωθεί.

Κάναμε έτσι ένα μεγάλο βήμα, ένα πολύ σημαντικό βήμα που αλλάζει άρδην, 
όπως θα φανεί τα επόμενα χρόνια, τις συνθήκες στην περιοχή. Και δεν είναι 
τυχαίο, όπως θα διαβάσατε στις εφημερίδες, ότι υπάρχει μια πολιτική κρίση 
στην Τουρκία. Η πολιτική κρίση αυτή έχει κάποιες συγκεκριμένες αφορμές.

Αλλά από εκεί και πέρα, είναι μία κρίση η οποία έχει και την κύρια αιτία της 
στην ανάγκη προσαρμογής σε ορισμένους κανόνες του κράτους δικαίου, σε 
ορισμένους κανόνες για τη σταθερότητα της οικονομίας, σε ορισμένους κανόνες 
συνλειτουργίας της κοινωνίας με το κράτος και βέβαια και σε σχέση με το ρόλο 
που παίζει το στρατιωτικό κατεστημένο στην Τουρκία.

Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτή η πολιτική, κάποιοι εξέφρασαν απορίες σε σχέση με 
το Ελσίνκι, είναι μία πολιτική η οποία αποδίδει και οι αμφιβολίες, αν γίνεται 
πράξη, δεν επαληθεύτηκαν με την εταιρική σχέση, επαληθεύτηκαν από την 
εταιρική σχέση.

Θέλω να ττω και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 2004 θα στείλουν στον κόσμο το μήνυμα μιας νέας Ελλάδας. 
Μιας Ελλάδας με κύρος και ισχύ.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Υπάρχει και ένα θέμα που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, επειδή έρχεστε από την 
ελληνική περιφέρεια. Είναι η θέση μας απέναντι στην περιφερειακή πολιτική και 
αυτή την έχουμε ξεκαθαρίσει. Θέλουμε μία ισόρροπη ανάπτυξη στον τόπο και 
στην προσπάθεια για την ισόρροπη ανάπτυξη έχουμε εντάξει στο Γ’ ΚΠΣ, 
περίπου το 80% των πόρων που πάει στην περιφέρεια.

Και μέσα από τα περιφερειακά προγράμματα (τα οποία αφορούν τις 
περιφέρειες, τους νομούς, τους δήμους) αλλά και μέσα και από τα εθνικά 
προγράμματα (διότι ορισμένα εθνικά προγράμματα, π.χ. η Εγνατία Οδός 
εντάσσεται στα εθνικά προγράμματα) τα οποία αφορούν ολοκληρωτικά την 
περιφέρεια.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής μας, πολύ σημαντικός είναι ο 
διάλογος με τις κοινωνικές δυνάμεις. Ο διάλογος αυτός είναι ο θεμέλιος 
λίθος της επιτυχίας μας. Να μπορούμε να δεχόμαστε τα μηνύματα και να 
εκφράζουμε τα μηνύματα του ελληνικού λαού. Και γι’ αυτό χρειάζεται το



Άνοιγμα στην Κοινωνία, για να μπορούμε αυτό το διάλογο να τον κάνουμε 
καλύτερα και να μετασχηματίζουμε τα οράματα των ανθρώπων σε 
πολιτικές πρωτοβουλίες δικαιοσύνης, προόδου και ανάπτυξης.

Εσείς οι γραμματείς καλείστε να δώσετε νέα πνοή στη σύνδεση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τις τοπικές κοινωνίες. Ένα κόμμα ισχυρό όπως είναι το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένα κόμμα με ιστορία και έμπνευση, πρέπει να ενσωματώνει 
και καλείστε να ενσωματώσετε τη δυναμική των τοπικών κοινωνιών.

Να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Να μην παρασυρθούμε από την αίσθηση 
της εξουσίας, την αίσθηση ότι κερδίζουμε εκλογές, ότι καθορίζουμε τα πολιτικά 
πράγματα και γι’ αυτό δεν πειράζει, αν έχουμε απόσταση. Πειράζει πολύ, αν 
έχουμε απόσταση. Πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο και να 
αφουγκραζόμαστε όλα τα προβλήματά του. Αυτή είναι η δύναμή μας και αυτό 
είναι το κλειδί της επιτυχία μας και να μην το ξεχνάμε.

Και γι’ αυτό θέλω να τονίσω ότι οι κλειστές οργανώσεις (είμαστε εμείς καλή 
παρέα, οι μηχανισμοί εξουσίας, ελέγχουμε τα πράγματα ή οι διαδικασίες 
αποκλεισμού) είναι δείγματα παρακμής. Και δεν πρέπει να υπάρχουν τα 
δείγματα αυτά παρακμής στην οργάνωσή μας.

Πρέπει να είμαστε η ηγετική δύναμη των εξελίξεων σε κάθε νομό, σε κάθε 
δήμο, σε κάθε κοινότητα. Και αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, όπως η 
αυτοδιοίκηση και τα συνδικάτα, ανεξάρτητες κινήσεις και πρωτοβουλίες 
πολιτών αποτελούν προνομιακούς συνομιλητές μας.

Μαζί με αυτούς και όλους τους άλλους καθορίζουμε θέματα, προχωρούμε σε 
ανταλλαγή απόψεων, συμψωνούμε σε νέες κατευθύνσεις, χαράσσουμε νέες 
στρατηγικές, προωθούμε νέες αλλαγές. Απαντάμε στα συλλογικά αιτήματα με 
νέες πολιτικές προόδου και δημιουργίας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει οι οργανώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 
ιδίως οι Νομαρχιακές και οι Τομεακές Οργανώσεις, να είναι πάντα 
ζωντανά κύτταρα. Να παραμένουν διαρκώς ενεργά για να διατηρηθεί η 
πολιτική ηγεμονία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε μια εποχή προκλήσεων και 
θεμελιωδών αλλαγών.

Εμείς δεν είμαστε ένα Κόμμα του εφησυχασμού. Το είπα και πριν. Η 
συντήρηση εφησυχάζει. Εμείς δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Και όταν 
αρχίζει το σαράκι της ικανοποίησης και του αυτοθαυμασμού, τότε 
σημαίνει ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο.

Δεν είμαστε μία παράταξη, η οποία εξυπηρετεί προσωπικές φιλοδοξίες 
των εκφραστών της. Δεν είμαστε μία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε 
αντιπαραθέσεις που σχετίζονται με πρόσωπα. Οι δικές μας 
αντιπαραθέσεις αφορούν περιεχόμενο, αφορούν πρόγραμμα, αφορούν 
λύσεις, έχουν νόημα. Και τότε τις χαιρετίζουμε, όποιες και αν είναι. Γιατί 
αυτό μας δίνει δυναμική.



Εκείνες τις οποίες καταδικάζουμε, είναι αυτές οι οποίες επικεντρώνονται σε 
προσωπικά θέματα και μηχανισμούς εξουσίας. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Και 
σας παρακαλώ να είστε καταδικαστικοί απέναντι σ’ αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει 
να τα εξοβελίσουμε απ’ το Κίνημα.

Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις το πώς πετυχαίνεται η κοινωνική συνοχή 
και η αλληλεγγύη για τη μία ή την άλλη πολιτική, είναι απόλυτα θεμιτό. Αλλά για 
ποιος, που και ποιος ελέγχει τι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας είναι 
ξένο.

Για να κλείσω, θέλω και πάλι να τονίσω ότι αναλάβατε μία σημαντική αποστολή 
και η δράση σας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Από το έργο σας εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό η πολύπλευρη προσπάθεια ανάδειξης και εκτίμησης των νέων 
θέσεων και προτάσεων που θα οδηγήσουν σε ένα επιτυχημένο συνέδριο.

Το Μάρτιο του 2002 είναι το συνέδριό μας και στο συνέδριό μας αυτό 
πρέπει να πάμε με δυναμική, με ιδέες, με θέσεις. Πρέπει να καθορίσουμε 
ηγεμονικά την πολιτική συζήτηση. Πρέπει να έχουμε την πολιτική 
πρωτοβουλία. Και σε σχέση με τα ιδεολογικά θέματα και σε σχέση με τα 
θέματα πολιτικής. Και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη 
δραστηριοποίηση της οργάνωσης. Και εσείς καλείσθε να συμβάλλετε 
ουσιαστικά.

Και αυτό πρέπει να το έχουμε διαρκώς υπόψη μας. Και βέβαια, πρέπει όπως 
συνάγεται, να υπάρχουν σύγχρονες και ισχυρές πολιτικές προτάσεις και 
ταυτόχρονα όπως είπα συσπείρωση. Συσπείρωση με γνώμονα τις αξίες και 
τις ιδεολογικές μας αρχές και συσπείρωση για την πολιτική που 
ακολουθούμε μιας πιο ανεπτυγμένης Ελλάδας.

♦ Μιας Ελλάδας που είναι ψηλά στην κοινωνία των ευρωπαϊκών κρατών.
♦ Μιας Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή.
♦ Μιας Ελλάδας που ξέρει ότι μπορεί να κατακτά φιλόδοξους στόχους.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Είμαι αισιόδοξος. Γιατί μετά τις εκλογές (πάντα έτσι συνέβαινε και το ’93 και το 
’96) υπάρχει μια περίοδος αναμονής, τα αποτελέσματα της πολιτικής δεν είναι 
άμεσα και ορατά, υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα πηγαίνουν αργά. Και 
αυτό δημιουργεί κάποια αίσθηση «μα, τι θα γίνει».
Δεν πηγαίνουν αργά. Καθόλου μάλιστα.

Εγώ πιστεύω ότι προχωρούμε αποφασιστικά σ’ αυτά τα οποία έχουμε 
σχεδιάσει. Και γι’ αυτό είμαι αισιόδοξος.
Πιστεύω στη δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Πιστεύω, ότι μπορούμε να φωτίσουμε το δρόμο για το νέο μέλλον, τα νέα 
οράματα, τις νέες κατακτήσεις.



Μπορούμε να φωτίσουμε το δρόμο για τη νέα εποχή. Αυτή είναι η 
αποστολή όλων μας και σας καλώ να συμβάλλετε αποφασιστικά σ’ αυτό.

Σας ευχαριστώ».


