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Σύντροφοι και συντρόφισσες, παρεμβαίνω αυτή τη στιγμή στη συζήτηση 
αφού ακόυσα με προσοχή μια σειρά από ομιλίες, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ξεδιαλύνουμε 
μερικά πράγματα για να κάνουμε πιο χρήσιμη την κριτική που ασκείται πάνω στον 
απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο απολογισμός της Κεντρικής Επιτροπής είναι πολιτικό ντοκουμέντο που 
έχει αυτοτέλεια σε σχέση με τα πρόσωπα που τον σύνταξαν. Είναι άλλη πολιτική 
διαδικασία η έγκριση ή η απόρριψη του απολογισμού της Κεντρικής Επιτροπής και άλλη 
πολιτική διαδικασία η έγκριση ή η απόρριψη συγκεκριμένων προσώπων για να 
συγκροτήσουν τα νέα καθοδηγητικά όργανα του κινήματος.

Σωστό θα ήταν και ελπιδοφόρο για το μέλλον η ανανέωση της ΚΕ και του ΕΓ 
να γίνει με την ανάδειξη νέων, πιο δυνατών δυνάμεων που παρέχουν καλύτερες εγγυήσεις 
για το μέλλον και όχι καταστρέφοντας την παλιά καθοδήγηση, ισοπεδώνοντας το μέχρι 
τώρα ΠΑΣΟΚ. Αλλοίμονο αν είμαστε το ρίνημα που μετά από μια εκλογική ήττα θα 
εξοντώνει την πολιτική του ηγεσία σε πανελλήνιο επίπεδο μετά από ενδεχόμενα μια τοπική 
ήττα θα εξοντώνει τη νομαρχιακή, την τοπική του ηγεσία και θα νομίζει ότι αυτό αποτελεί 
λύση των πολιτικών προβλημάτων.

Ο απολογισμός σαν αυτοτελές κείμενο πρέπει πρώτα απ’ όλα να κριθεί για 
την ειλικρίνειά του σύντροφοι και συντρόφισσες. Και άκουσα πολλούς από αυτούς που 
προτείνουν την καταψήφιση του απολογισμού να λένε ότι το κείμενο αυτό χαρακτηρίζεται 
από μια καταλυτική ειλικρίνεια.

Μερικοί μάλιστα είπαν ότι τόση αυτομαστίγωση μπορεί να κρύβει ύπουλους 
σκοπούς, μήπως δηλαδή η καθοδήγηση προσπαθεί κάνοντας κριτική στον εαυτό της να 
εκτελωνιστεί και να γίνει αποδεκτή από το συνέδριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους 
η κατηγορία είναι βαρύτατη γιατί σημαίνει πέρα από τη δίκη προθέσεων που εμπεριέχει ότι 
μαζί συνεννοηθήκαμε για το σκοπό αυτό.

Δηλαδή τα μέλη του ΕΓ που σας είναι γνωστά εν πάση περιπτώσει, με τα 
ελαττώματα και τις αρετές τους κάθισαν γύρω από το τραπέζι και είπαν ας κάνουμε μια 
ειλικρινή αυτοκριτική για να τη βγάλουμε καλά στο συνέδριο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό 
δεν είναι δυνατό και το απορρίπτω σαν συκοφαντία.

*

Φίλες και φίλοι, πέρα από αυτό, ο απολογισμός της ΚΕ κρίνεται για το 
περιεχόμενό του. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί στο συνέδριο, το σωστό ερώτημα, είναι 
εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε τις πολιτικές αποφάσεις της ΚΕ; Η ΚΕ του ΠΑΣΟΚ και το 
γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας, δεν κυβερνούσε τη χώρα. Η Κεντρική Επιτροπή του 
ΠΑΣΟΚ πήρε αποφάσεις που πρέπει να κριθούν για το περιεχόμενό τους.

Εάν με τις αποφάσεις αυτές διαφωνούμε, εάν θεωρούμε ότι οι αποφάσεις 
της ΚΕ οδήγησαν στην εκλογική ήττα και στα σημερινά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ τότε 
πρέπει να καταψηφίσουμε τον απολογισμό. Εάν όμως νομίζουμε, όπως εγώ νομίζω και το 
λέω ευθαρσώς, ότι το πρόβλημα ήταν οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, ότι η ήττα 
του ΠΑΣΟΚ προέρχεται από την κυβερνητική πρακτική του ΠΑΣΟΚ και ότι η κυβερνητική 
πρακτική του ΠΑΣΟΚ αποδοκιμάστηκε από το λαό ακριβώς γιατί δεν ήταν σύμφωνη με τις 
αποφάσεις της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ τότε είναι άλλο το πολιτικό πρόβλημά μας.

Τότε είναι άλλο σύντροφοι το πολιτικό μας πρόβλημα και ο απολογισμός της 
ΚΕ αν καταψηφιστεί θα δικαιώσει αυτούς που λένε ότι έφταιγε το ΠΑΣΟΚ και ότι αλλού



άλλα καλώς από άλλους επράττοντο.

Σύντροφοι, το τελευταίο ερώτημα που μπαίνει λογικά, οι περισσότερες 
κριτικές είναι ειλικρινείς, εκφράζουν ένα βαθύ πόνο, μια βαθειά ανάγκη ανανέωσης του 
ΠΑΣΟΚ. Η εκλογική ήττα δεν μπορεί να ξεπεραστεί λένε πολλοί σύντροφοι. Μπορώ να 
εγκρίνω τον απολογισμό μιας ΚΕ που παρακολούθησε, είτε φταίει είτε δεν φταίει, τρεις 
εκλογικές ήττες;

Νομίζω σύντροφοι ότι κάνοντας αυτό το συλλογισμό πρώτον λειτουργούμε 
εκλογικίστικα, γιατί τα κινήματα βεβαίως πρέπει να κερδίζουν και τα κόμματα εξουσίας 
όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να κερδίζουν τις εκλογές. Αλλά πρέπει να τις κερδίζουν 
μέσα σε συγκεκριμένες συγκυρίες που τις διαμορφώνουν τα ίδια και το περιβάλλον.

Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα τα εκλογικά του 
κόμματος τον καιρό που ήμουν στην ΚΕ και θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο γι’ αυτά τα 
εκλογικά αποτελέσματα. Είμαι όμως περήφανος σύντροφοι και συντρόφισσες γιατί πήρα 
μέρος σ’ αυτές τις μάχες όπου κρατήσαμε την επιρροή μας πάνω στο εκλογικό σώμα, 
κρατήσαμε ψηλά την πράσινη σημαία με τον ήλιο εμείς και δεν νομίζω ότι πρέπει να 
αποδοκιμάσουμε την ίδια μας την πρακτική, γιατί αυτή η«αποδοκιμασία θα οδηγήσει σε 
παραπέρα αναζήτηση πολιτικής ευθύνης για τη συλλογική πολιτική φυσιογνωμία του 
ΠΑΣΟΚ κι αυτό θα είναι αδικία.

Τέλος σύντροφοι θέλω να πω το εξής. Εγώ αντιλαμβάνομαι τις ψυχικές 
τρικυμίες. Πολλοί από μας πέρασαν πολύ δύσκολες στιγμές με τη συνείδησή τους. Και 
είμαι έτοιμος να πω ότι όλα όσα έπραξαν τα έπραξαν με καθαρή συνείδηση, αγνότητα, 
πίστη στο λαό και στα σοσιαλιστικά ιδεώδη. Αλλά δεν μπορεί από αυτό το συνέδριο 
σύντροφοι να προκύψει με την καταψήφιση του απολογισμού της ΚΕ - που σας λέω είναι 
διαφορετικό πρόβλημα από την καταψήφιση εμένα, του ενός, του άλλου που συγκροτούν 
την ηγεσία και που πρέπει να γίνει εάν εσείς αισθάνεστε ότι έτσι πρέπει να γίνει - θα ήταν 
λάθος αν από αυτό το συνέδριο έβγαινε η δικαίωση όσων εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ στις 
δύσκολες στιγμές για να εμφανίζονται σήμερα σαν κήνσορες απέναντι σ’ αυτούς που 
κάθισαν με φρόνημα και υπεράσπισαν σ’ όλη τη χώρα τις ιδέες μας και την πρακτική μας.

Σκεφτείτε τα καλά αυτά σύντροφοι πριν διαμορφώσετε την άποψή σας. Εγώ 
γι’ αυτούς τους λόγους που σας εξέθεσα αν και συμμερίζομαι μεγάλο μέρος της κριτικής 
που ακούω θα ψηφίσω τον απολογισμό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΟΣ Ε.Γ.
%*

Αγαπητές συντρόφισσες και αγαπητοί σύντροφοι ζήτησα να πάρω το λόγο 
με την ευθύνη που κανείς πρέπει να έχει απέναντι στο συνέδριο του κινήματος, γιατί 
συζητάμε σήμερα ίσως το βασικότερο θέμα που αφορά την ιστορία μας αλλά και την 
προοπτική μας και τη συνέχειά μας.

Και ό,τι και να πούμε γιρ την ιστορία μας αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι 
ότι πάνω σ’ αυτή την ιστορία, στα θετικά της, στα αρνητικά της, αλλά κυρίως στη θετική 
υπέρβασή της, στην ανατροπή των σχέσεων που διαμορφώθηκαν μέσα σ’ αυτή την ιστορία 
βρίσκεται η προοπτική του κινήματος μας και το αύριο του.

θέλω λοιπόν να απαντήσω ευθέως και χωρίς περιστροφές σε τρεις μύθους. 
Πρώτος μύθος, για ό,τι έγινε φταίνε όλοι εκτός από τον πρόεδρο. Αυτό δεν το ισχυρίζεται 
ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος, γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος στη σύνοδο της ΚΟΕΣ δήλωσε ότι 
αναλαμβάνει ο ίδιος προσωπικά και τα όργανα του κινήματος τη συνολική πολιτική ευθύνη 
για την πορεία του κινήματος.



Ποιοί το ισχυρίζονται; Το ισχυρίζονται όσοι θέλουν τεχνητά να διαιρέσουν 
την ηγεσία του κινήματος και τη συνολική της ευθύνη στις πολιτικές επιλογές για να πουν 
ότι εμείς οι καλοί θα πάμε μαζί με τον καλό τον πρόεδρο αρκεί να φύγουν μερικοί κακοί 
που πάντα τον παρέσυραν.

Δεύτερος μύθος, φταίει μόνο ο πρόεδρος, εξίσου λάθος. Δεν το 
ισχυρίζεται άλλωστε κανείς, γιατί όσες λαθεμένες επιλογές κι αν ο ίδιος ο σύντροφος 
πρόεδρος έκανε δεν υπήρξαν ποτέ εκείνοι οι ανασχετικοί μηχανισμοί που θα χτύπαγαν το 
χέρι στο τραπέζι και θα έλεγαν δεν συμπορευόμαστε άλλο μ* αυτή την πολιτική.

Τρίτος μύθος, φταίμε όλοι το ίδιο, από τη βάση μέχρι την κορυφή. Οχι, δεν 
φταίμε όλοι το ίδιο, το έχει απαντήσει η σύνοδος της Αναβύσσου. Φταίνε κυρίως εκείνοι 
που είχαν την πολιτική ευθύνη για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ και της 
πολιτικής του ΠΑΣΟΚ σ' αυτή τη συγκυρία.

Και τελειώσαμε με τους μύθους. Τι θα κάνουμε όμως από εδώ κι εμπρός 
αγαπητοί σύντροφοι; Πήρα το λόγο για να υπερασπιστώ τον απολογισμό της ΚΕ παρότι το 
έργο αυτό είναι μη δημοφιλές. Και θα τον υπερασπιστώ γιατί; Γιατί πιστεύω ακριβώς ότι 
αυτή η ΚΕ πράγματι είχε μια βασική ποντική ευθύνη. Το γεγονός ότι ανέχθηκε, δεν 
μπόρεσε να παίξει το ρόλο της. Αλλά στην καταψήφισή της, στην καταψήφιση του 
απολογισμού δεν βρίσκεται το τέρμα της συνέχειας του κινήματος μας. Και ποιά είναι 
αυτή η συνέχεια; θα  κάνω τρία ερωτήματα και θα απαντήσω σ' αυτά.

Αναλαμβάνει η ΚΕ και η κεντρική καθοδήγηση στο σύνολό της, συνολικά 
την ευθύνη για την πορεία του κόμματος και για τις νίκες και για τις ήττες. Τι θα κάνουμε 
από εδώ κι εμπρός; Την αναλάβαμε την ευθύνη, θα αλλάξουμε τις δομές του κόμματός 
μας, θα ανατρέψουμε τις σχέσεις ανάμεσα στον πρόεδρο, την ιστορική ηγεσία, την ΚΕ και 
την οργάνωσή μας;

θα  τις ανατρέψουμε προς τα πίσω, ισοπεδώνοντας ή θα τις ανατρέψουμε 
θετικά φτιάχνοντας ένα καινούργιο κίνημα με συλλογικές διαδικασίες, με αξιόπιστες 
διαδικασίες όπου διαμορφώνονται πλειοψηφίες και μειοψηφίες; Το ερώτημα είναι 
ανατροπή των λειτουργιών θετικά για ένα καινούργιο κίνημα ή ισοπέδωση και χάος;

Και επιτρέψτε μου να πω και δυο πράγματα ακόμα και κλείνω γιατί δεν θέλω 
να φάω το χρόνο από τους ομιλητές. Αυτή τη στιγμή πάνω στον απολογισμό της ΚΕ 
υπάρχουν τρεις βασικές απόψεις. Η πρώτη είναι η αγωνία της οργανωμένης βάσης του 
ΠΑΣΟΚ πς|ΐ ψάχνει να βρει εναγώνια "μα ποιος έφταιξε;'. Κι εμείς λέμε 'εμείς φταίξαμε. Τι 
θα γίνει από εδώ κι εμπρός;'.

Υπάρχει όμως μαζί με το 'εμείς φταίξαμε" και κάτι άλλο, μαζί με την αγωνία 
της βάσης του ΠΑΣΟΚ και κάτι άλλο και θα το πω ανοιχτά και χωρίς περιστροφές. 
Υπάρχουν αυτοί που πάνω στην αγωνία της βάσης του ΠΑΣΟΚ, αυτοί που βρίσκονταν 
πάντα στο κίνημα εντός, εκτός και επί τα αυτά, αυτοί που περιπλανήθηκαν, που έφτιαξαν 
κόμματα και απέτυχεκ και επέστρεψαν, οι οποίοι προσπαθούν αυτή την αγωνία της βάσης 
να την καπηλευθούν.

Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, αυτοί που άσκησαν εξουσία στο ΠΑΣΟΚ, 
αυτοί που ευθύνονται για την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, που έχουν μερίδιο στην ήττα, αυτοί 
που βίασαν οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, οι σύντροφοι της Β’ Πειραιά ξέρουν πολύ καλά σε 
ποιούς αναφέρομαι και σήμερα εμφανίζονται τιμητές και εκφραστές της ανανέωσης του 
κινήματος.

Ε, όχι σύντροφοι. Το ΠΑΣΟΚ - και κλείνω έτσι - μας έχει ανάγκη όλους. 
Ολους και αυτούς τους έχει ανάγκη. Εχει ανάγκη όλες τις δυνάμεις τους, έχει ανάγκη



όλους τους συντρόφους, όλες τις απόψεις αλλά σε μια λογική ενότητας, θετικής 
διεξόδου, αντιπαράθεσης των απόψεων. Να πούμε τη γνώμη μας και να χτυπηθούμε πάνω 
σ’ αυτήν και να υπάρξουν οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες, να ξέρουμε με ποιά άποψη 
προχωράμε.

Κι εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε με την άποψη εκείνη που εγγυάται την 
ιστορική συνέχεια και κάνει το άλμα της υπέρβασης των αρνητικών μας συνεπειών γιατί το 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να ζήσει και να βγει ενωμένο και δυνατό από το συνέδριό του. Σας 
ευχαριστώ.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Ε.Γ.

Συντρόφισσες, σύντροφοι, ακούστηκαν χτες πολλές φωνές ότι πρέπει να 
καταψηφιστεί ο απολογισμός της ΚΕ. Πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστεί ο απολογισμός. Η 
κριτική που ασκήθηκε δεν στάθηκε σε πολιτικούς λόγους και γι’ αυτό είναι αδιέξοδη, θα  
προσπαθήσω να εξηγήσω τη δίκιά μου θέση.

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για μια σοσιαλιστική διακυβέρνηση πολλών 
τετραετιών και για μια σταθερή πορεία της οργάνωσης*προς μια άλλη οργάνωση της 
κοινωνίας δεν πραγματοποιήθηκε. Η φθορά ήρθε γρήγορα, αναπάντεχα και μοιάζει 
δυστυχώς να έχει μονιμότερο χαρακτήρα.

Γιατί; θα  ξεχωρίσω τρεις από τις αιτίες της διάψευσης των προσδοκιών 
μας. Τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, την ηθική αντίληψη που κράτησε και τέλος, τον 
τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Ακολουθήσαμε ως προς τον τρόπο άσκησης της 
εξουσίας τα χνάρια της Δεξιάς. Δεν εφαρμόσαμε μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Εφαρμόσαμε πολλές φορές ευκαιριακές πολιτικές. Διατηρήσαμε τις 
πελατειακές σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης, βουλευτών και ψηφοφόρων. Πραγματοποιήσαμε 
επιλεκτικές παροχές, προνομιακές ρυθμίσεις. Ασπαστήκαμε τη θεωρία του πολιτικού 
κόστους. Κυρίαρχο αξίωμα στην αντίληψη για την ηθική συμπεριφορά ήταν ότι η 
κυβέρνηση και το κόμμα έχουν σε κάθε περίπτωση δίκιο και πρέπει να δικαιολογούνται.

Επρεπε να συγκλονιστεί ολόκληρη η χώρα για τις σχέσεις στελεχών μας με 
την Τράπεζα Κρήτης για να εξαναγκαστεί σε παραίτηση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. 
Οσοι όμως είχαν επισημάνει την ανάγκη μιας άλλης στάσης απέναντι στα οικονομικά 
συμφέροντα είχαν αντιμετωπισθεί ως αποστάτες και για πολλούς είναι ακόμα σήμερα 
ύποπτοι. *

Ξεχάσαμε σύντροφοι ότι η αριστερή στάση είναι μια στάση που δεν 
αποδέχεται σε καμιά περίπτωση συναλλαγή. Το κόμμα λειτούργησε με βάση την αρχή του 
συγκεντρωτισμού, παρόλες τις διαβεβαιώσεις για δημοκρατικές διαδικασίες. Ο 
συγκεντρωτισμός έπνιξε νέες απόψεις, τη δημιουργικότητα, τη δυναμική του κινήματος, 
καλλιέργησε την προσαρμοστικότητς, θα έλεγα και την υποταγή και έτσι δεν είχαμε 
πρωτοβουλίες στελεχών.

Αδιαφανή και αδιάφανα κέντρα εξουσίας καθόρισαν τή δράση μας. Αλλά 
σύντροφοι, έκαναν πολλοί λάθη. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αυτοί που ήρθαν εδώ, πολλοί από 
αυτούς που ήρθαν εδώ και έκαναν κριτική είχαν άλλες απόψεις τότε ή θα ακολουθούσαν 
κι αυτοί την ίδια πολιτική;

Να φύγουν οι άλλοι λένε, να έρθουν οι ίδιοι. Αλλά όταν έρθουν οι ίδιοι θα 
έχουν μια άλλη γραμμή; Δεν άκουσα καμία λέξη για άλλες γραμμές, μόνο για πρόσωπα 
γίνεται λόγος. Και χρειαζόμαστε συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό είναι το κεντρικό



σημείο, χρειαζόμαστε άλλες πολιτικές, άλλες γραμμές.

Μοιάζουμε αναποφάσιστοι για τον τρόπο άσκησης της αντιπολίτευσης. Για 
μερικούς αρκεί να καταγγέλουμε την κυβέρνηση. Προγράμματα και επιλογές αποτελούν 
στοιχεία που πρέπει να αποφευχθούν. Μπορεί να διώξουν ψηφοφόρους. Τώρα έχουμε 
ανάγκη να τους μαζέψουμε όλους. Πρέπει να αποφύγουμε το πολιτικό κόστος. Ετσι 
κυκλοφορεί ο λόγος.

Ομως ο σοσιαλισμός είναι επιλογές, ιεραρχήσεις, πρόγραμμα. Δεν 
υπεκφεύγουμε εμείς τις επιλογές. Δεν κερδίζουμε συντρόφισσες και σύντροφοι 
αξιοπιστία με κραυγές διαμαρτυρίας. Κερδίζουμε με προτάσεις, με πολιτικές που 
πείθουν, κερδίζουμε αν δείχνουμε ότι είμαστε δημιουργικοί απέναντι στα προβλήματα της 
ελληνικής κοινωνίας.

Είναι εύκολο να συσπειρώσουμε τους κατά, αλλά η πλειοψηφία πρέπει να 
συσπειρωθεί γύρω από θέσεις υπέρ ενός προγράμματος για μια νέα κοινωνία. Ποιό 
πρόγραμμα συντρόφισσες και σύντροφοι; Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, αλλά κάποιοι 
που κυκλοφορούν εδώ έχουν φόβο για τη σοσιαλιστική πολιτική. Τη διαβάλλουν μάλιστα. 
Καλλιεργούν δυσπιστία και άρνηση. #

Ο εκσυγχρονισμός, η συμμετοχή, η κοινωνικοποίηση, η αυτοδιαχείριση, ο 
ορθολογισμός είναι έννοιες τις οποίες δεν αποδέχονται. Ο σοσιαλισμός είναι για πολλούς 
μια άχρωμη, ουδέτερη απέναντι στην κοινωνία, μια αντιδεξιά τοποθέτηση και τίποτα 
παραπάνω. Αλλά έτσι δεν δημιουργούμε. Απλώς ακολουθούμε το τι κάναμε τα περασμένα 
χρόνια χωρίς να αλλάζουμε την κοινωνία. ι

Ο σοσιαλισμός σύντροφοι και συντρόφισσες είναι εντολή για παρέμβαση 
στην κοινωνία, είναι εντολή για νέους θεσμούς, νέες διαδικασίες, νέες προοπτικές για το 
άτομο. Είναι τόσοι πολλοί οι αγρότες εδώ μεταξύ μας, τους ξεχάσαμε τους 
συνεταιρισμούς. Δεν είναι όμως εκείνο το εργαλείο για να δώσουμε μια νέα προοπτική 
στην ύπαιθρο;

Και κάτι άλλο. Για πολλούς το κομματικό συμφέρον ταυτίζεται ακόμα με το 
ηθικό και επιβεβλημένο, το δικό της συμφέρον. Και πνέει άνεμος διχαστικής νοοτροπίας. 
Κατονομάζουμε εχθρούς στο κόμμα, στο κίνημα, εχθρούς που πρέπει να 
εξουδετερωθούν με κάθε μέσο. Αλλά συντρόφισσες και σύντροφοι, ποιά είναι η βασική 
αρχή της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού;

* Δεν είναι η αντικειμενικότητα, δεν είναι ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του 
άλλου, δεν είναι ο πλουραλισμός των απόψεων, δεν είναι ο διάλογος που προκύπτει, που 
προϋποθέτει την αντιπαράθεση γνωμών; Δεν πρέπει να βασίζεται το κίνημά μας στη 
σύνθεση όλων των απόψεων;

Το κίνημά μας θα γίνει ακόμα πιο φτωχό εάν ακολουθήσουμε αυτές τις 
ολοκληρωτικές νοοτρρπίες. Και ας μου επιτρέψετε να κάνω και λίγο χιούμορ. Ο πρόεδρος 
συνέκρινε παλιά το κίνημά μας με ένα τρένο. Κι εγώ θα προσπαθήσω να προχωρήσω αυτή 
τη σύγκριση. Στο τρένο μας υπάρχουν και λαθρεπιβάτες, χωρίς ιδεολογία. Δεν τους 
νοιάζει σε ποιό τρένο είναι αρκεί να είναι σε ένα τρένο.

Υπάρχουν και οι εφησυχασμένοι που κάθονται άνετα στην πολυθρόνα. Δεν 
τους νοιάζει πού πάει το τρένο αρκεί να έχουν την πολυθρόνα. Υπάρχουν και οι 
εισπράκτορες, αυτοί οι οποίοι εκδίδουν πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης και τελευταία 
πιστοποιητικά αντιδεξιάς νομιμοφροσύνης, εκείνοι που χειροκροτούσαν τον 
Κουτσόγιωργα.



Συντρόφισσες και σύντροφοι και υλιστές του τρένου, το 74  γνωρίζω 
πολλούς συντρόφους που είχαν καλές δουλειές στη Γερμανία και γύρισαν από την εξορία 
και έμειναν άνεργοι γιατί ήθελαν να δουλέψουν για το ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζω και άλλους 
συντρόφους που ήρθαν το '81 από μια θέση στην άλλη κυβερνητική θέση. Και μερικοί από 
αυτούς όταν τους είπε το κίνημα γίνετε καρβουνιάρηδες δεν ήθελαν και κατέβηκαν από 
το τρένο.

Κατέβηκαν και ξαναανεβαίνουν κατά καιρούς γιατί το τρένο βλέπουν 
συμφέρει. Προσωπικά πιστεύω ότι στο τρένο χρειάζονται όλοι, γιατί το τρένο χρειάζεται 
απόψεις, χρειάζεται χρώμα. Αλλά εγώ δεν θα διάλεγα ούτε τους λαθρεπιβάτες, ούτε τους 
εφησυχασμένους, ούτε τους εισπράκτορες ως μηχανοδηγούς της αμαξοστοιχίας. 
Αυτούς που πάλεψαν και έχουν απόψεις για το σοσιαλισμό.

Τα ερωτήματα συντρόφισσες και σύντροφοι που πρέπει να μας 
απασχολήσουν κι αυτά είναι τα κεντρικά ερωτήματα, με ποιές κοινωνικές δυνάμεις θα 
στηρίξουμε το πρόγραμμα του σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού του μετασχηματισμού της 
κοινωνίας μας, πρώτον. Και πώς θα κερδίσουμε πάλι την πλειοψηφία για να αλλάξουμε την 
κοινωνία.

•
Και η απάντηση πιστεύω είναι ότι θα κερδίσουμε μόνο εάν εντάξουμε όλες 

τις δυνάμεις της εργασίας, όλους εκείνους που παλεύουν και μοχθούν, όλους εκείνους 
που έχουν την εργασία σαν επίκεντρο της ζωής τους. Δεν θέλουμε κόμμα του 30, του 
35%, θέλουμε ένα κόμμα που να ξεπερνάει το 51% και γι’ αυτό χρειαζόμαστε όλους.

Και πώς το κάνουμε σύντροφοι; Το κάνουμε με διάλογο, το κάνουμε με 
πλουραλισμό απόψεων, το κάνουμε με το να μην διώχνουμε, το κάνουμε με το να 
εντάσσουμε, το κάνουμε με το συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς. Στα 
συνδικάτα, ποιά είναι η άποψή τους για το ασφαλιστικό σύστημα; Να γίνει διάλογος, να 
γίνει διαλεκτική η σχέση ανάμεσα στο κόμμα και στους κοινωνικούς φορείς για να 
διαμορφώσουμε μαζί το νέο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Γιατί συντρόφισσες και σύντροφοι για να κερδίσουμε την πλειοψηφία 
χρειάζεται συστηματικός προγραμματισμός και σχεδιασμένη προσπάθεια. Δεν 
χρειάζονται συνθηματολογίες που δημιουργούν αναμονές χωρίς σχέση με την 
πραγματικότητα. Ο ελληνικός λαός είναι ώριμος, ξέρει εάν ένα πρόγραμμα είναι εφικτό, 
τον βγάζει από τα αδιέξοδα ή είναι απλά συνθήματα.

Κι ένα σοσιαλιστικό κίνημα, ένα αριστερό κίνημα διαφέρει από τη Δεξιά 
γιατί πιστεύει στη συνειδητή κατεύθυνση των κοινωνικών εξελίξεων. Πιστεύει ότι μπορούμε 
να διαμορφώσουμε την κοινωνία. Και για να διαμορφώσουμε την κοινωνία ακριβώς 
χρειάζεται πρόγραμμα. Και το έργο για το πρόγραμμα, για το διάλογο, για τη νέα 
αντίληψη, για τη νέα φυσιογνωμία θα το ξεκινήσουμε τώρα στο συνέδριο, θα το 
ξεκινήσουμε θετικά προασπίζοντας τους θεσμούς, το συνέδριο, την ΚΕ, το κόμμα γιατί 
πρέπει να παλέψουμε για ένα ενιαίο, ενωμένο, αποτελεσματικό κόμμα, κυρίαρχο στην 
ελληνική κοινωνία. Ας δώσουμε λοιπόγ την αρχή σήμερα εδώ, το ΠΑΣΟΚ πάντα πρώτο, το 
ΠΑΣΟΚ το μέλλον της χώρας.


