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Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μεγάλες ιστορικές προκλήσεις. Ζούμε 
σε μια εποχή κρίσης που την σημαδεύουν νέες απειλές για την ασφάλεια, την ακε
ραιότητα και την εθνική κυριαρχία. Με παρατεινόμενη και εντεινόμενη οικονομική 
επιδείνωση. Με ανατροπή των κοινωνικών ισορροπιών.

Την κρίση εντείνει το πολιτικό αδιέξοδο μιας στρατηγικής που επιδιώκει να επιβληθεί 
με την πολιτική πόλωση και την κοινωνική ένταση. Αυτή η πολιτική διαιρεί αντί να 
ενώνει το Λαό. Περιθωριοποιεί αντί να συνεγείρει τις παραγωγικές δυνάμεις του 
τόπου. Αυτή η πολιτική περιστέλλει αντί να διευρύνει τη λειτουργία και το ρόλο 
των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Αναιρεί αντί να αναδεικνύει τη διάκριση των εξου
σιών.

Ο αυταρχισμός, η καταστολή και η ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής υπονομεύουν 
την ομαλότητα, διασπούν την ενότητα και τη συνοχή, καθηλώνουν πολίτες και θεσμούς 
στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια και το αδιέξοδο.

★ ★ ★

ΣΕ μια περίοδο, που η χώρα πρέπει να βαδίσει μπροστά, να προλάβει τις ευρωπαϊκές 
εξελίξεις, να παρακολουθήσει και να αξιοποιήσει τις μεγάλες αλλαγές και ανακα
τατάξεις, τείνει να κυριαρχήσει ο πολιτικός διχασμός. Στο επίκεντρο των εξελίξεων 
βρίσκεται αναγκαστικά η πολιτική δίωξη, που εδώ και δυόμισυ χρόνια ταλανίζει τον 
τόπο.

Στόχος ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του και η δημοκρατική 
παράταξη στο σύνολό της.

Για δυόμισυ ολόκληρα χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας συστηματικής πολιτικής διώ
ξεων που κυριάρχησαν στη ζωή μας. Μιας πολιτικής που επιχείρησε συστηματικά 
να εμπλέξει τη Δικαιοσύνη σε κομματικές σκοπιμότητες και σχεδιασμούς. Μιας πο
λιτικής που διαμόρφωσε και τροφοδότησε το κλίμα της κρίσης και της παρακμής.

ΠΑΣΟΚ
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Π  ττοινικοττοίηση της δημόσιας ζωής, μια ιδιοτελής κομματική επιλογή, 
οδήγησε σε βαθύτατη θεσμική κρίση και η επιχείρηση εμπλοκής της Δ ι
καιοσύνης σε κομματικός σκοπιμότητες συνιστό μείζον πρόβλημα Δη
μοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ είχε έγκαιρα, προειδοποιήσει, με ομιλία του Προέδρου του στη Βουλή:
« Ενα βασανιστικό ερώτημα πλανάται στους σκεπτόμενους πολίτες αυτής της 
χώρας:
Ποια πολιτική και ηθική δύναμη θα σταματήσει από τώρα και στο 
μόλλον την οποιαδήποτε πλειοψηφία της Βουλής να ενοχοποιεί πο ι
νικά τη μειοψηφία, σε εναλλαγή Κυβερνήσεων; Η απάντηση σε αυτό 
το ερώτημα αποτελεί κορυφαίο θέμα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύ
ματος».

Κανένας πολίτης, που έζησε αυτή την πραγματικότητα δεν είναι δυνατό να αποδεχθεί 
την υπονόμευση της δημοκρατικής ομαλότητας, την καταστρατήγηση θεμελιωδών 
συνταγματικών διατάξεων και ελευθεριών, τη μετατροπή της χώρας σε ένα απέραντο 
δικαστήριο.

Κανένας πολίτης, που συνειδητοποίησε την καταστρατήγηση στηριγμάτων του δη
μοκρατικού πολιτεύματος στο όνομα συμφερόντων, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί 
τη συνέχιση της δοκιμασίας των θεσμών και την ανατροπή των κανόνων που δια
σφαλίζουν το κράτος δικαίου και την εφαρμογή του νόμου.

Το ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια αυτών των χρόνων υπήρξε, σε κάθε περίπτωση, Κίνημα 
ευθύνης και ομαλότητας. Πρόταξε πάντοτε τις εθνικός και κοινωνικός προ
τεραιότητες. Επέμεινε με συνέπεια στην ανάδειξη των συγχρόνων προκλήσεων 
στις οποίες οφείλει να απαντήσει ο τόπος. Κατέβαλε κάθε προσπάθεια να παραμείνουν 
στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τα κρίσιμα, εθνικά και κοινωνικά, προ
βλήματα.

★  ★  ★

ΣΗΜ ΕΡΑ δεν βρισκόμαστε ούτε στο Μάρτιο του 1991, που ξεκινούσε η «δίκη», 
ούτε, πολύ περισσότερο, στο καλοκαίρι του ’89 που επιχειρήθηκε η ανιστόρητη επιλογή.

Μεσολάβησε η δεκάμηνη ακροαματική διαδικασία.

Η δημοσιότητα υπήρξε καταλυτική. Ο Ελληνικός Λαός παρακολούθησε όλες 
τις πτυχός της ακροαματικής διαδικασίας και όχει διαμορφώσει οριστικά 
και αμετάκλητα τη δική του ετυμηγορία. Είναι η κρίση που εκφράζει το κοινό 
περί δικαίου αίσθημα.
Η πολιτική σκευωρία αποκαλύφθηκε πλήρως.

Σήμερα, μόνο οι εκπρόσωποι της Ν.Δ. επιμένουν στην απόπειρα να αγνοηθεί η 
πλήρης κατάρρευση του κατηγορητηρίου και να καταστεί η Δικαιοσύνη όργανο κομ
ματικών επιδιώξεων. Σε πλήρη αντίθεση φυσικά με το διαμορφωμένο κοινό περί δικαίου 
αίσθημα.

Η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού όχει καταλήξει: 
Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ οποιαδήποτε καταδικαστική κρίση.

Το κείμενο αυτό είναι η απόφαση της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, που πάρθηκε στη Σύνοδο της 5/1/92.

•  Αδιανόητη, γιατί όχι μόνον δεν προέκυψαν αποδείξεις, αλλά αντιθέτως ανατρά
πηκαν και οι υποτιθέμενες «αποχρώσες ενδείξεις», μία προς μία και λέξη προς 
λέξη.

•  Αδιανόητη, γιατί θα προσέβαλε την ίδια τη Δικαιοσύνη την οποία θα εμφάνιζε 
σαν διατεταγμένο όργανο συγκεκριμένων κύκλων που εξυπηρετούνται με τη στρα
τηγική της έντασης και της πόλωσης και θα άνοιγε το δρόμο σε νέο εθνικό διχασμό.

•  Αδιανόητη, γιατί θα έθετε σε ακόμη μεγαλύτερη δοκιμασία τους δημοκρατικούς 
θεσμούς και τη λειτουργία του πολιτεύματος.

•  Αδιανόητη, γιατί θα αντιστρατευόταν ευθέως αυτό που θεωρείται αυτονόητο και 
δεδομένο για κάθε πολίτη.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
νωνική συνοχή, για το μέλλον του τόπου.

επαγρυπνεί για τους θεσμούς, για την κοι-

Γνωρίζει ότι υπάρχουν, δυστυχώς, δυνάμεις που κινούνται με γνώμονα το πώς θα 
υπαγορεύσουν την απόφαση στη Δικαιοσύνη, για να την εκμεταλλευτούν στη συνέχεια 
και να τροφοδοτήσουν τη στρατηγική της πολιτικής και κοινωνικής έντασης.

•  Είναι οι ίδιοι που αρνούνται να αποδεχθούν την κατάρρευση της κατηγορίας και 
την αθωότητα όλων ανεξαιρέτως και συζητούν για το ποια πολιτική απόφαση «συμ
φέρει» την κυβέρνηση και τα κόμματα ή τους πολιτικούς.

•  Είναι οι ίδιοι που ενώ καλούν το ΠΑΣΟΚ να σεβαστεί τις αποφάσεις της «ανεξάρτητης 
δικαστικής εξουσίας» και την «αυτονομία των θεσμών», με κάθε μέσο υπονομεύουν 
τους θεσμούς και δυναμιτίζουν την ανεξαρτησία του οχυρού της Δημοκρατίας. Γιατί 
δεν μπορούν να διανοηθούν την επόμενη μέρα της «δίκης», χωρίς αναζωπύρωση 
του διχασμού, στον οποίο στηρίζουν τις ελπίδες τους να διατηρηθούν στην εξουσία, 
έστω και αν η χώρα οδηγηθεί στην καταστροφή.

•  Είναι οι ίδιοι που αρνούνται να κατανοήσουν ότι αυτή η στρατηγική 
όχει ηττηθεί και ανατραπεί οριστικά στη συνείδηση της μεγάλης πλειο- 
ψηφίας του Λαού και όχει ξεπεραστεί από τις ίδιες τις πολιτικός και 
κοινωνικός εξελίξεις.

•  Όμως, όλοι και όλα κρίνονται σε όνα δημοκρατικό πολίτευμα με συντε
ταγμένες εξουσίες, που υπόκεινται στο Σύνταγμα και τους νόμους.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ
δημοκρατίας.

★ ★ ★

υπήρξε πάντοτε και λειτουργεί, σαν δύναμη ομαλότητας και

Γνωρίζουμε ότι γρήγορα θα κληθούμε, μετά τη δημοκρατική ανατροπή της τυφλής 
στρατηγικής της έντασης, και με την έκφραση της ετυμηγορίας της πλειοψηφίας 
του ελληνικού λαού, να ανοίξουμε για τον τόπο μια νέα περίοδο δημιουργίας.

Γνωρίζουμε ότι απαίτηση του λαού είναι, η επόμενη μέρα της «δίκης» να βρει 
το έθνος ενωμένο, και το λαό να μπορεί να ασχοληθεί με τα μεγάλα και πραγματικά 
του προβλήματα.

Όλοι συνειδητοποίησαν πως η υπόθεση της «δίκης» αποδείχτηκε ότι είναι κατεξοχή 
πολιτική.



Το ΠΑΣΟΚ είναι γι’ αυτό υποχρεωμένο να σταθμίσει πολιτικά τις συνέπειες μιας 
παράλογης λύσης και να επισημάνει:
•  Μπορεί και πρέπει να αποφευχθεί ο Εθνικός διχασμός στον τόπο, στον 

οποίο θα εξελιχθεί ο σημερινός πολιτικός διχασμός, αν κάποιοι επιχειρήσουν το 
αδιανόητο.

•  Μπορεί και πρέπει ν’ αποφευχθεί η πόλωση που θα δυναμιτίσει τη λειτουργία 
των δημοκρατικών θεσμών.

•  Μπορεί και πρέπει να αποτραπεί στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ο κλο
νισμός της εμπιστοσύνης στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τη
λειτουργία της σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τη Συνταγματική 
επιταγή.

Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι την επόμενη ημέρα θα διασταυρωθούν κάποιες 
κομματικές τακτικές και ότι απλά θα υπάρξουν κερδισμένοι και χαμένοι.

Εχουμε υποχρέωση, την κρίσιμη αυτή στιγμή, να διακηρύξουμε προς κάθε κατεύ
θυνση και να προειδοποιήσουμε, ότι οι μεθοδεύσεις που οδηγούν στον εθνικό διχασμό, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα βρουν απέναντι τους όχι μόνο ολόκληρο και ενωμένο 
το ΠΑΣΟΚ, αλλά το σύνολο των πολιτών που πιστεύουν στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη 
και την αλήθεια. Κι αυτό δεν είναι «μήνυμα» ή «απειλή». Είναι αυτονόητη πολιτική 
στάση.

Πηγάζει από το γεγονός ότι τα στελέχη, τα μέλη και οι οπαδοί του Κινήματος 
στέκονται πάντα υπεύθυνα και δημοκρατικά απέναντι στις εξελίξεις, με γνώμονα τα 
συμφέροντα του Λαού και του τόπου. Αυτό καθορίζει και σήμερα τη στάση μας.
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