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Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τον τρόπο 

με τον οποίο δούλεψαν οι πέντε κύκλοι (συζήτησης των προγραμματικών 
προτάσεων).-Απ' ό,τι ξέρω, έμμεσα βέβαια, αλλά ομόφωνα από όλους τους 

σχολιαστές, έγινε σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που δείχνει την 

ωριμότητα του Κινήματος μας. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όλους σας 

γι' αυτή τη συμμετοχή σας, η οποία σημαίνει στροφή πράγματι στον τόνο 

της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου.

Χθες μίλησα κατ' ανάγκη αφηρημένα και όχι σε σχέση με τη 
συγκυρία. Μίλησα για το όραμα της δεκαετίας. Αναμφισβήτητα η 

Διακήρυξη περιείχε μέσα και στοιχεία του προγράμματος. Δεν γινόταν 

αλλιώς. Αλλά σήμερα θα ήθελα να σταθώ λίγο στο πολιτικό τοπίο και να 

μιλήσω λίγο για τις εξελίξεις που ζούμε όλοι μας καθημερινά.

Η κυβέρνηση και το κράτος δεν ασχολούνται καν με τα 

προβλήματα του τόπου. Επιδίδονται σε δύο ουσιαστικά "αθλήματα".

Το ένα είναι η προεκλογική πολιτική εκμαυλισμού 

συνειδήσεων, γεμάτη από πράξεις φαυλότητας και αναλγησίας.

Το άλλο είναι η συγκομιδή ανόμων, ή φαινομενικά νομότυπων 

κερδών από την αλυσίδα των ελάχιστων φίλων που μοιράζουν εν ψυχρώ - 

και διαπληκτίζονται κιόλας γι' αυτό - τον εθνικό μας πλούτο. Και από 

την άλλη μεριά οι εξελίξεις φαίνεται να εξαντλούνται σε ένα άγριο 

κακόγουστο αλισβερίσι προσωπικής δικαίωσης των εριζόντων γύρω από την 

κληρονομιά της παράταξης μετά την ήττα και προσωπικής διάθ€σης των



αγωνιόντων για μια βουλευτική έδρα πολιτευτών.

Η πολιτική ζωή της χώρας γέμισε παρακμιακές εικόνες. 

Ποιος διορίζει τους αγροφύλακες; Ποιος αγοράζει σύμφωνα με τη 

διαφήμιση της τηλεόρασης τέσσερα στην τιμή του ενός; Δύο καζίνο και 

δύο ξενοδοχεία στην τιμή κόστους του ενός ξενοδοχείου π.χ. Ποιός θα 

προλάβει να πάρει μια εργολαβία, να συμμετέχει κι αυτός στο μεγάλο 

φαγοπότι "τώρα που γυρίζει1'; Είναι τα ερωτήματα γύρω από τα οποία 
εξελίσσεται η πορεία των δημοσίων πραγμάτων στον τόπο μας.

Αντικρύζουν οι πολίτες έκπληκτοι να εφαρμόζεται όχι μόνο 
πολιτική άδειων ταμείων και καμένης γης, αλλά επειδή κανένας στη Νέα 

Δημοκρατία δεν πιστεύει ότι υπάρχει έστω και ελάχιστη πιθανότητα να 

μην συντρίβει η παράταξή τους στις εκλογές, προσπαθούν να δεσμεύσουν 

προεκλογικά τις προγραμματικές δηλώσεις της δικής μας κυβέρνησης. 

Ζητούν να οριοθετήσουν αυτοί το δρόμο που θα ακολουθήσουμε εμείς. 
Δημιουργούν από τώρα το πεδίο της αυριανής τους αντιπολίτευσης.

Εν- τω μεταξύ την εξωτερική πολιτική της χώρας και τα 

ύψιστα εθνικά συμφέροντα ασκεί και εγγυάται απόστρατος υπόδικος 
στρατηγός. Τα νομοσχέδια συγγράφουν οι στρατηγικοί επενδυτές και ο 

υπουργός Εθνικής Οικονομίας τα φέρνει προς ψήφιση στο ελληνικό 

Κοινοβούλιο και διαπραγματεύεται εξ ονόματος τους με τις 

αντιμαχόμενες ομάδες στη Νέα Δημοκρατία. Βουλευτές σύρονται να 

ψηφίσουν νόμους ετεροχρονισμένων παροχών που θα ισχύσουν όχι τώρα 

αλλά από το 1994. Συνδικαλιστές πλέον κάθε τόσο συλλαμβάνονται.

Ολα αυτά θα μπορούσαν να έχουν τη διάσταση μιας 

κακόγουστης φάρσας ή να γίνουν καλά νούμερα σε μια θερινή παράσταση 

ενός θιάσου που ανεβάζει επιθεώρηση, αν δεν είχαν το μέγεθος μιας 

εθνικής τραγωδίας.

Γιατί είναι εθνική τραγωδία να γίνονται τα εθνικά μας 

θέματα κλωτσοσκούφι στην προεκλογική επιδίωξη του κ.Μητσοτάκη. Να 

αποδέχεται Ελληνας πρωθυπουργός την αμοιβαία συμφωνία με τον



Γκλιγκόροφ για παράταση της εκκρεμότητας στο θέμα του ονόματος των 

Σκοπιών, ενώ γνωρίζει ότι προχωρεί αμείλικτα η ντεφάκτο αναγνώριση μ' 

αυτό τον τρόπο, ενώ γνωρίζει ότι οι Σκοπιανοί ακριβώς αυτό 
επιδιώκουν. Να μην προσέλθουν καν στον ενδοτικό συμβιβασμό που ήδη 

έχει προαποφασίσει η κυβέρνηση, αλλά να δημιουργήσει τετελεσμένο, ο 
ΟΗΕ και οι Αμερικανοί που επείγονται για λόγους ευρύτερης βαλκανικής 
συγκυρίας να κλείσουν το θέμα.

Αν δεν πρόκειται για ηθελημένη στάση εθνικής μειοδοσίας, 

πώς αλλιώς μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει; Και είναι συνυπεύθυνοι 

όλοι τους. Και αυτοί που τη στηρίζουν και αυτοί που την ανέχονται και 

αυτοί που φραστικό μόνο την αποδοκιμάζουν.

Και επειδή κάποιοι προσπαθούν να ισχυριστούν ότι το 
Σκοπιανό Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ προσπαθούν, για λόγους μικροκομματικούς, να 

το μεταθέσουν ο ένας στον άλλο, εμείς τους λέμε καθαρά;

Παραιτηθείτε τώρα να αναλάβουμε εμείς τη δύσκολη ανατροπή 

των δυσμενών για τη χώρα συσχετισμών και δεδομένων. Παραιτηθείτε 

τώρα. Είμαστε έτοιμοι να ορθώσουμε το ανάστημα του ελληνισμού και της 

πατρίδας μας, να πάψει να σύρεται και να διασύρεται η χώρα μας.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο για το λαό και τον 

τόπο. Η κυβέρνηση τρώει τις σάρκες της χώρας. Δεν στηρίζεται στην 

εμπιστοσύνη της Βουλής. Παίζει στο εσωκομματικό παιχνίδι με τις τύχες 

του έθνους.

Η ενδοοικογενειακή οπερέτα της Ν.Δ. ενδιαφέρει τον 

ελληνικό λαό μόνο στο βαθμό που μπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση των 

εκλογών. Ολα τα άλλα είναι ανούσια παιχνίδια που καταντούν βαρετά και 

ρίχνουν πολύ χαμηλά το επίπεδο της πολιτικής ζωής και του πολιτικού 

διαλόγου.

Δεν έχουν

Κάθε μέρα εκδίδετάι δελτίο σκανδάλων με χρονοδιαγράμματα, 

όριο. Εχουν καταληφθεί από αμόκ εκποίησης του1* εθνικού



πλούτου. Είναι βέβαια και το έλλειμμα των τρις που τους οδηγεί σ' 

αυτό. Αλλα το μέγεθος αυτής της λεηλασίας είναι τεράστιο και όσα 

βγαίνουν στο φως είμαστε βέβαιοι είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Μόνο μια αμερόληπτη δικαστική έρευνα και μια 
κοινοβουλευτική έρευνα σε βάθος μπορεί να αποκαλύψει το τι έχει 
συμβεί όλο αυτό το διάστημα.

Δεν μιλούμε εδώ για ρεβανσισμό. Δεν είναι το επίκεντρο 

της δικής μας πολιτικής οι ποινικές ευθύνες των αντιπάλων. Εμείς 
έχουμε το πρόγραμμά μας και την πρότασή μας. Εχουμε ένα όραμα για τον 

τόπο.

Η δημοκρατία, όμως, είναι ταυτόσημη με τη διαφάνεια. Η 

νομιμότητα επιβάλλει όχι μόνο την αποκατάσταση των αδικιών αλλά και 

τον καταλογισμό όλων των ευθυνών εκεί όπου αυτές υπάρχουν και 

αποδεικνύονται.

Η εκποίηση του OTE - πρόκειται για εθνικό έγκλημα πρώτης 

κατηγορίας. Είναι το νευρικό σύστημα της χώρας. Είναι το κλειδί για 

την ανάπτυξη της χώρας μας στο μέλλον. Και είναι και θέμα τεράστιο 

εθνικής ασφάλειας. Πράγματι είναι πρώτο εθνικό θέμα. - Ετσι το 

βλέπουμε. Και γι' αυτό θα δώσουμε τη μάχη. - Οι σκανδαλώδεις 

αποικιακού τύπου συμβάσεις της ΔΕΗ, η κυοφορούμενη εκποίηση των 

διυλιστηρίων, τα Σπάτα, όσα απεργάζεται η κυβέρνηση θα παρεμποδιστούν 

με κάθε νόμιμο τρόπο, θα εξαντληθούν όλες οι κοινοβουλευτικές και 

νομικές δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις αυτές θα 

ανατραπούν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ηδη προωθείται στη Βουλή ύστερα από συζήτηση και με τα 

άλλα κόμματα η νομοθετική πρωτοβουλία που είχαμε προαναγγείλει.

Ανακοινώνω σήμερα ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα το 

ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει επιστολή σε κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις - μιλώ για τον OTE - για να είναι και απευθείας ενήμερες



ως προς τις θέσεις της αυριανής κυβέρνησης της χώρας.

Γνωρίζουν ότι πιστεύουμε στους σταθερούς και καθαρούς 
κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτοί θα υπάρξουν με την κυβέρνησή μας. 

Γνωρίζουν όμως επίσης ότι σε ένα ευνομούμενο κράτος υπάρχουν όρια, 
υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου.

Το έργο της σωτηρίας, της ανόρθωσης και της ανασύνταξης 
του τόπου ανήκει σε μας. Και πιστεύω, όπως είπα και χθες, ότι έχουμε 

πλήρη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης και των δυσκολιών που θα 

αντιμετωπίσουμε στην πορεία.

Πιστεύω ακλόνητα ότι πολιτικά και προγραμματικά, είμαστε 

περισσότερο έτοιμοι από κάθε άλλη φορά και από κάθε άλλη υποψήφια 

κυβέρνηση στην ιστορία του τόπου. Οχι μόνο με σύγχρονες ιδέες και 

οράματα, όχι μόνο με προσαρμογές στη στρατηγική, ή οριοθετήσεις 

παλιών και νέων πολιτικών στόχων, αλλά και με ιεραρχημένες στο χρόνο 

και κοστολογημένες επιλογές που υπαγορεύουν τα συγκεκριμένα βήματα 

πολιτικής τα οποία θα ακολουθήσουμε.

Ο διάλογος με τους πολίτες και τους θεσμούς σ' αυτές τις 

θέσεις θα διαμορφώσει τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συμφωνία πριν από 

τις εκλογές και θα διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση αμέσως 

μετά από αυτές.

Ετσι ο λαός μπορεί να μας κρίνει, ο πολίτης μπορεί να 

αντιληφθεί την ενότητα, τη διάρκεια και τους στόχους της πορείας μας. 

Το Κίνημά μας μπορεί και πρέπει να γίνει ο συλλογικός εκφραστής της 

αναγεννητικής μας προσπάθειας.

Η ιστορική πράγματι Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου αυτό 

απέδειξε. Οτι υπάρχει πολιτική συμφωνία, υπάρχουν ουσιαστικές 

δεσμεύσεις και προγραμματική επάρκεια. Υπάρχει η διακήρυξή μας, όχι 

μόνο ιδεών και οραμάτων, αλλά κυρίως κυβερνητικής πολιτικής και 

θεσμικής ανασυγκρότησης.



Κι αυτό είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία, τους θεσμούς, το 
πολιτικό μας σύστημα. Αυτό πολλοί αναλυτές αυτές τις μέρες το έχουν 

αντιληφθεί και το παραδέχονται. Και μετατοπίζουν το βάρος και τα 

ερωτηματικά στα πρόσωπα που θα κληθούν να υπηρετήσουν την πολιτική 
μας.

Η απάντησή μας πρέπει να είναι σαφής και καταλυτική: Νέα 
κυβέρνηση και 3ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ.

Η νέα κυβέρνηση, αντάξια των προσδοκιών του λαού και των 

αναγκών του τόπου, θα είναι το πρώτο και αποφασιστικό βήμα της 
Επόμενης Μέρας.

Κυβέρνηση ιστορικής συνέχειας, ανανέωσης, σημαντικής 

κοινωνικής και πολιτικής εμβέλειας και επιρροής.

Το Συνέδριό μας θα δώσει σε κλίμα συσπείρωσης, ενότητας 

και νίκης τη ^ α  φυσιογνωμία, την πολιτική και τις προτάσεις μας για 

το νέο ΠΑΣΟΚ και θα δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την Αναγέννηση του Κινήματος της Αλλαγής, που συνδέεται άμεσα με την 

Αναγέννηση της πατρίδας μας.

Προσωπική μου φιλοδοξία και πεποίθηση είναι ότι 

ξεκινώντας από τις εκλογές, με το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει η χώρα στο νέο 

αιώνα, όσες μάχες κι αν απαιτηθούν. Γι' αυτό οι επιλογές και οι 

αποφάσεις μας σήμερα δεν φιλοδοξούν να είναι μόνο πολιτική για τις 

επόμενες εκλογές, θέλουμε πολιτική για τις επόμενες γενιές. Είναι το 

μεγάλο χρέος μας απέναντι στην πατρίδα μας.

Ως ιδρυτής και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νιώθω περήφανος που 

σήμερα, μετά από 4 πέτρινα και χαμένα χρόνια, μπορούμε να πούμε με 

αισιοδοξία: Στην παρακμή που βιώνει ο τόπος υπάρχει η σίγουρη ελπίδα. 

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε έτοιμοι.



Η αναγέννηση της Ελλάδας και του ελληνισμού δεν είναι 

μακρινή υπόθεση. Μπορεί και πρέπει να γίνει πράξη τώρα. Αυτό είναι 

μήνυμά μας απέναντι στο λαό και τον καλούμε σε κινητοποίηση 
συστράτευση.

Με αισιοδοξία στη μάχη και στη νίκη. 

Ολοι μαζί για το μεγάλο μας στόχο, 

θα νικήσουμε!

πια 

το 
κα ι


