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ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Το ξεκίνημα κάθε νέας χοονιάς είναι πάντα μια ευκαιρία για απολογισμό 

και προγραμματικές εξαγγελίες. Η πρωτοχρονιά πρέπει να είναι γιορτή 

της ελπίδας και της προσδοκίας για το καλλίτερο.

Διεθνώς αλλά και στη χώρα μας τείνει, ’πράγματι, ν α . κυριαρχήσει τα 

τελευταία χρόνια ένα αίσθημα αδιεξόδου και κρίσης. Παράλληλα, υπάρχει 

η αίσθηση ότι δεν γίνονται οι αναγκαίες τομές. Τομές που δίνουν 

διεξόδους και ανοίγουν δρόμους για το ξεπέρασμα της κρίσης. Για μια 

ομαλή και δημιουργική πορεία.
Οι γενναίες τομές σήμερα ιιιυΤ&Μ  £>'ί£ ν<6( ( ξ χ ν

•συγκεκριμένες θεσμικές μεταβολές. Μεταβολές που θα αποκαθιστούν το 

κύρος και την αξιοπιστία της πολιτικής. Θα την προστατεύουν απέναντι 

σε αδικαιολόγητες υπονομεύσεις. Θα διασφαλίζουν την ίδια την ουσία και 

τη σημασία της δημοκρατίας και των θεσμών της. Και οι θεσμοί αυτοί - 

όπως μας δίδαξε η Ιστορία- δεν μπορούν να υποκατασταθούν από τίποτα · 

άλλο. Τ:



Ως Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως Πρωθυπουργός της χώρας,· αισθάνομαι ότι 

έχω την ευθύνη και την υποχρέωση να ανάλάβω εκείνες τις θεσμικές και 

πολιτικές πρωτοβουλίες που θα εγγυώνται τη λειτουργία . του 

πολιτεύματος. Την ενότητα του έθνους. Τη σημασία της πολιτικής. Τις 

προοπτικές του τόπου.

Προς το σκοπό αυτό προτίθεμαι να κινήσω τις διαδικασίες για να τεθεί σε 

εφαρμογή μια πλήρης και ενιαία δέσμη μέτρων :

Πρώ τον, για την ψήφιση ενός νέου και σύγχρονου νόμου περί ευθύνης 

Υπουργών που θα τιμωρεί τους αποδεδειγμένα ενόχους. Αλλά δεν θα 

καθιστά την εκάστοτε αντιπολίτευση δέσμια της εκάστοτε πλειοψηφίας. 

Δεν 6α καθιστά τον πολιτικό αντίπαλο δικαστή ή κατήγορο. Ούτε τον 

πολιτικό, δέσμιο της ανεύθυνης σκανδαλοθηρίας και συκοφαντίας.

Δ εύ τερ ο ν , την ψήφιση ενός νέου και σύγχρονου νόμου για τα οικονομικά 

των κομμάτων. Για την οικονάμική διαφάνεια της πολιτικής ζωής. Για την 

ανεξαρτησία της απέναντι σε διάφορα συμφέροντα. Αλλά και για την 

άμυνά της απέναντι σε καχυποψίες και σπερμολογίες.

Τ ρ ίτ ο ν , για την κίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος, 

μετά όμως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της 

Δημοκρατίας.

Η αναθεωρητική αυτή πρωτοβουλία δεν θα αναφέρεται στα.θέματα που 

έχουν ρυθμιστεί με την αναθεώρηση του 198S. Ως κύριο αντικείμενό της 

θα έ χ ε ι:

Την ενίσχυση των κοινοβουλευτικών μας θεσμών.

Τον εκσυγχρονισμό της  Δ ιοίκησης.
Την ολοκλήρωσή της αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την συγκρότηση και ιδίως την εσωτερική ανεξαρτησία της 

■ Δικαιοσύνης.

Την πληρέστερη προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων.

Τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, καθώς και όποιο άλλο θέμα 

τεθεί κατά τρόπο υπεύθυνο και τεκμηριωμένο.



Τ έτ α ρ τ ο ν , και μέσα πάντα στο ίδιο πλαίσιο, προτίθεμαι να προτείνω την 

αναστολή της δίωξης εκείνων των πολιτικών προσώπων που έχουν 

παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο.

Οι παραπομπές αυτές έχουν γίνει με πρωτοβουλία της Δικαιοσύνης, με 

συγκροτημένα πορίσματα και με την κατά συνείδηση ψήφο της 

πλειοψηφίας της Βουλής.

Γνωρίζετε ότι -σε αντίθεση με όσα συνέβησαν το 1989- το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν 

έκανε επίκεντρο της πολιτικής του και της πολιτικής ζωής του τόπου τις 

παραπομπές αυτές. Αυτό φάνηκε σ τις τρεις τελευταίες εκλογικές 

αναμετρήσεις ταυ 1993 και 1994. Η Βουλή κινήθηκε ως τώρα με μόνο 

κριτήριο το νόμο.

Είναι, όμως, πεποίθησή μου ότι είναι τώρα η ώρα της πολιτικής 

απόφασης. Ο τόπος έζησε ήδη μία φορά την εμπειρία του Ειδικού 

Δικαστηρίου και κινδυνέυσε να! διχαστεί. Βάζοντας σήμερα νέες θεσμικές 

βάσεις μπορούμε να τραβήξουμε τη γραμμή που θα αφήνει πίσω το 
παρελθόν.

Υπάρχουν ίσως κάποιες επιφυλάξεις -για την πρωτοβουλία μας αυτή. 

Ά λ λ ες καλόπιστα ή από αδράνεια. Ά λ λ ε ς  για προσωπικούς ή 

μικροκομματικούς λόγους. Ορισμένοι 6α μιλήσουν για “συγκάλυψη" ή 

“συμψηφισμό".

Λέω μόνο τούτο: Προσωπικά δεν έχω να “συμψηφίσω” τίποτα. Έζησα την 

πικρία της σκευωρίας και της δίκης και την ικανοποίηση της δικαίωσης. 

Θα είχα ως άνθρωπος κάθε λόγο να δικαστούν αυτές οι υποθέσεις. Πάνω 

απ'όλα, όμως, πρέπει να μπαίνει το συμφέρον του τόπου και η προοπτική 

των θεσμών.

*-*-■*·

Το 1995 είναι μια κρίσιμη χρονιά.

Η Ευρωπαϊκή μας πορεία συνδέεται άρρηκτα με την πορεία της 

οικονομίας μας. Η πορεία των εθνικών μας θεμάτων μπορεί να γίνει

ελπιδπιηπηα__¿ μ* ·»< βυ*ίξ=ι ζ ζ ν ά  πυυς

μεγάλης Βαλκανικής και παρευξείνιας ενδσχώρας, ένα πεδίο που πατάει 

γερά πάνω στα χνάρια της ιστορικής παρουσίας του Ελληνισμού σ’ αυτές 

τις περιοχές.



Είναι η ώρα των μεγάλων ιστορικών ευκαιριών, που δεν πρέπει να χαθούν 

μέσα στις μεμψιμοιρίες και τις άγονες συγκρούσεις.

Αύριο θα είναι αργά:

Μ’ αυτό το διαφορετικό μήνυμα για φέτος, θέλω να απευθυνθώ σε κάθε 

' Ελληνα και κάθε Ελληνίδα.

Και να απευθύνω, ταυτόχρονα, θερμές ευχές για υγεία και προκοπή. 

Προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Μπορούμε να πάμε μπροστά, θ α  το πετύχουμε.

Χρόνια πολλά.


