
του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα και την Κεντρική Επιτροπή.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συντρόφίσσες και σύντροφοι,

Θα νικήσουμε .

Γιατί η Αλήθεια, η Δημοκρατία και η Αλλαγή θα υπερισχύσουν 

του ψεύδους, της περιφρόνησης του δημοκρατικού φρονήματος 

του Λαού και της Συναλλαγής.

Θα νικήσουμε.

Γιατί η αρραγής ενότητα του ΠΑΣΟΚ, της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας, της Οργάνωσης και της Λαϊκής Βάσης, σφυρηλατούν μια 

ανεπανάληπτη δύναμη. Μια δύναμη που θα σαρώσει την ανίερη 

και χωρίς αρχές συμμαχία που σχηματίστηκε

ερήμην και σε αντίθεση με τη Λαϊκή Επιταγή.

Θα νικήσουμε.

Γιατί εμείς μόνο εννοούμε και προωθούμε τη διαφάνεια, την 

κάθαρση και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και όχι 

την σπίλωση και το τείχος της λάσπης που σχημάτισαν οι θύτες 

με τη βοήθεια διαφόρων σκοτεινών κέντρων γύρω από τον πολι

τικό κόσμο για να ανακόψουν την Εθνική, Δημοκρατική και σύγχρονη 

πορεία της χώρας.



Θα νικήσουμε.

Γιατί, ο Λαός κατανόησε πια πλήρως τί σήμαιναν οι κίβδηλες 

προεκλογικές δεσμεύσεις της ηγεσίας του Συνασπισμού και της 

Ν.Δ.

Για χτύπημα του δικομματισμού και των δυνάμεων της συντήρησης 

και της αντίδρασης μιλούσαν οι κύριοι του Συνασπισμού.
Πρότειναν την Πραγματική Αλλαγή και Εννοούσαν την πρωτοφανή 

Συναλλαγή με την Συντήρηση και την Αντίδραση.

Για απαλλαγή μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης και εννοούσε και αυτός 

την προσφιλή γνωστή μέθοδό του της Συναλλαγής.

Ενέπαιςαν τους αγνούς ψηφοφόρους τους και τα τίμια στελέχη τους. 

Θα νικήσουμε.

Γιατί ο Λαός κατάλαβε ότι αυτοί οι Κύριοι ήθελαν απλώς να χτυ

πήσουν το μεγάλο Λαϊκό Κίνημα του ΠΑΣΟΚ και να το καταντήσουν 

μια παρένθεση στο παληό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας του 

Κράτους της Ανωμαλίας.

Και έγιναν αυτοί μια θλιβερή παρένθεση μιας Ανώνυμης Εταιρίας 

με μοναδικό προσδοκώμενο κέρδος το σταμάτημα της προόδου, 

το πάγωμα της δημόσιας ζωής, την καταβαράθρωση της Οικονομίας, 

τον παροπλισμό του Δημοκρατικού προοδευτικού Κινήματος και 

κυρίως τη φίμωση της περήφανης Εθνικής φωνής του ΠΑΣΟΚ που 

ενοχλούσε φαίνεται τους ισχυρούς · και τα κέντρα της εξάρτησης.



Εμείς με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προτείναμε συγκεκριμένες 

προγραμματικές δεσμεύσεις ώστε :

. να πραγματσπσιηθεί η Διαφάνεια, η Κάθαρση προς κάθε 

κατεύθυνση

. να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στην αντιμετώπιση των μεγάλων 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ μπροστά σε μια κρίσιμη και ρευστή διεθνώς 

κατάσταση

. να γίνει ένα ακόμα βήμα για τη δικαιότερη καταγραφή των

πολιτικών δυνάμεων και τη σύγκλιση με βάση αρχές και προγράμ- 

ιιατα και όχι παζαρέματα σκοτεινών παρασκηνίων

. να σχηματιστεί μια πλειοψηφία για την Εκλογή Προέδρου

Δημοκρατίας με βάση την ομαλή Δημοκρατική πορεία του τόπου

. να αποφευχθούν οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις που 

οδηγούν σε υπονόμευση της Εθνικής Οικονομίας, σε αβεβαιότητα 

και ανασφάλεια των πολιτών, σε αποθράσυνση των αντιπάλων της 

Πατρίδας

. να προστατευθούν οι Λαϊκές και Κοινωνικές κατακτήσεις έναντι 

των πολυποίκιλων συμφερόντων που τις απειλούν.

★

Για να αφαιρέσω κάθε πρόσχημα αλλά και γιατί αυτό που με 

καθοδηγεί πάντοτε, είναι το συμφέρον του Έθνους και του Λαού, 

πρότεινα σταθερό Κυβερνητικό σχήμα πνοής με όσους συμφωνούν 

με τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις και ως Πρωθυπουργό 

τρίτο πρόσωπο εκτός ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού, ευρύτερης όμως απή

χησης και γνωστού πολιτικού ήθους.



Αρνήθηκαν όμως τη διαφανή και. καθαρή λύση των δεσμεύσεων αρχής. 

Οι. δεσμεύσεις των παρασκηνίων αποδείχθηκαν ισχυρότερες

των αρχών και των διακηρύξεων προς το Λαό.

*

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Ξεκινάμε σήμερα την κλιμάκωση ενός νέου ευρύτερου πολιτικού 

αγώνα, που φυσικά περιέχει τον εκλογικό αγώνα.

Με το Λαό σύμμαχο και πρωταγωνιστή.

Ξεκινάμε σήμερα μια νέα προσπάθεια μέσα και έξω από τη Βουλή 

με ένα Κίνημα που μπορεί τώρα να αναγεννηθεί με βάση τις

αναλλοίωτες αρχές μας και την Εθνική Στρατηγική, αλλά και με 

την ανάγκη του εκσυγχρονισμού και την προσαρμογή της πολιτικής 

στρατηγικής και πρακτικής.

Η μάχη αρχίζει από τον ιερό χώρο της Δημοκρατίας, την Εθνική 

Αντιπροσωπεία, τη Βουλή των Ελλήνων.

Η Νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα με πυξίδα τη στάση των προηγούμενων 

αλλά και με ανανέωση και νέα ορμή στέκεται σήμερα συμβολικά 

και ουσιαστικά ο ακρογωνιαίος λίθος των αρχών, της συνέπειας, 

και του αγώνα ανάμεσα σε δύο πτέρυγες, που τους χωρίζει η γεω

γραφία της αίθουσας και τους ενώνει η συναλλαγή.



Αυτός ο Συνασπισμός της Συντήρησης και της Συναλλαγής ανακόπτει 

την πρόοδο, αιχμαλωτίζει την παραδοσιακή αριστερά και εμπαίζει 

κάθε πατριώτη, δημοκράτη πολίτη και των δύο πτερύγων.

Γι'αυτό θα σαρωθεί από το Λαϊκό και Κοινωνικό ρεύμα.

Τόσο η Κεντρική Επιτροπή όσο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα που 

συνέρχονται σήμερα, αρχίζουν τη μάχη εδώ και τώρα.

*

Η Κεντρική Επιτροπή θα διαμορφώσει σήμερα την απαραίτητη νέα 

νικηφόρα στρατηγική, ενώ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και 

με τη δική μου ενεργή και μάχιμη συμμετοχή θα αναλύσει διεξοδικά 

το πολιτικό μήνυμα που έστειλε ο Λαός στις ΕΚΛΟΓΕΣ για να προχω

ρήσουμε στη νέα πορεία με Αλλαγή στην Αλλαγή.

*

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα προχωράει αμέσως στην οργανική της 

διάταΕη και αρχίζει τη μάχη και τις πρωτοβουλίες τόσο στο νομο

θετικό έργο, όσο και στον έλεγχο.

Με ολόπλευρη αξιοποίηση των δικαιωμάτων και ανταπόκριση στις 

υποχρεώσεις που μας παρέχει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΧΩΡΑΣ και ο Κανονισμό 

της Βουλής ενεργοποιούμε αμέσως:

Πρώτο : Ώριμες νομοθετικές πρωτοβουλίες . Ειδικά:

. την κάθαρση με αποτροπή της παραγραφής

. την ενίσχυση των θεσμών διαφάνειας Κοινωνικού και

Εργατικού Ελέγχου, αλλά και ενίσχυση του διαλόγου των 

κοινωνικών εταίρων γ ι,α το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό



- τις παραπέρα θετικές προσαρμογές ταυ Εκλαγικαύ Συστήματος 

ώστε αυτό το τελευταίο που υπήρξε το πιο δημοκρατικό 

και αναλογικό, που εφαρμόστηκε ποτέ στη χώρα, να εξαν

τλήσει κάθε περιθώριο αναλογικότητας και να παγιωθεί.

Δεύτερο : Κοινοβουλευτικές Ελεγκτικές Πρωτοβουλίες, για :

. τη σύσταση δωδεκαμελούς επιτροπής

. τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τον έλεγχο των πρ- 

μηθειών των Εν.Δυνάμεων από· το 1974 μέχρι σήμερα.

. το ν αυστηρό έλεγχο του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ώστε να αποδειχθεί 

ποιοι είναι οι ελάχιστοι πράγματι επιλήσμονες πολιτικοί 

και ποιοι είναι οι άθλιοι συκοφάντες

★

Αγαπητόί Συνάδελφοι,

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Επιτρέψτε μου μέσα από σας να απευθυνθώ και να καλέσω σε 

αγωνιστική πανστρατιά όλα τα στελέχη και τα μέλη και κυρίως 

όλους τους ανώνυμους αγωνιστές του Λαού, που παρά τις αντί

ξοες συνθήκες κατοχύρωσαν ένα 40%, που αποτελεί σήμερα μια 

δυναμική αφετηρία.



Απευθύνομαι. επίσης και καλώ σε συστράτευση τα παληά στελέχη 

και. τους φίλους μας, που κάποι-α στιγμή μέσα στη δίνη της σκληρής 

πολι.τι.κής καθημερινότητας, απομακρύνθηκαν με ευθύνη τους ή 

ευθύνη μας.

*

Καλώ τέλος, κάθε πατριώτη, κάθε δημοκράτη πολίτη αυτής της 

χώρας, που πονάει, αυτό τον τόπο, ανεξάρτητα αν μας ψήφΐ,σε στις 

Εκλογές, να δώσουμε μαζί τη μάχη.

*

. Τα ΕΘΝΙΚΑ μας ΘΕΜΑΤΑ δεν μπορούν να περί.μένουν.

. Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ δεν πρέπει, να αφεθεί να παραπαίει. .

. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν μπορεί να παροπλυσθεί.

. 0 Δημοκρατικός Εκσυγχρονι,σμός δεν μπορεί να αναβάλλεται..

. Η Κάθαρση, η δι,αφάνεια και. η Αλήθεια πρέπει να γίνουν 

καθημερινή πράξη.

. 0 πολίτης δεν μπορεί να παραγκωνιστεί.

*



Αγαπητού Συνάδελφοι.,

Συντρόφισσες και Σύντροφοι.,

Το μήνυμά μας είναι ένα

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ - ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ - ΠΑΛΛΑΪΚΟ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ.

*

Η Συνέπεια, η Συνέχεια, η Ενότητα και ο Αγώνας, θα φέρουν 

σύντομα και πάλι τη Νίκη.

Η Συναλλαγή δεν θα περάσει.

0 Λαός και το ΠΑΣΟΚ θα νικήσουν.


