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Συντρόφισσες και σύντροφοι,
μέσα σ’ αυτό το θερμό κλίμα θα ’πρεπε κανείς για όλους εμός που έχουμε 

μια πραγματική αγωνία μ’ αυτό που ζούμε, που βλέπουμε και ελπίζουμε, θα ’πρεπε να βρει 
τη δύναμη να μιλήσει με κρύο αίμα, χωρίς προκατάληψη, χωρίς υποκειμενισμούς για τη 
δική μας ιστορία.

Υπάρχει μια αλήθεια που είπε χθες ο Πρόεδρος. Η κρίση μας ξεκίνησε πριν 
από πριν τη Χαλκίδα και δεν αντιμετωπίστηκε και δεν ταλαντεύτηκε και μετά την 
Ανάβυσσο. Υπάρχει το κρίσιμο ερώτημα της αποδοχής αυτής της μεγάλης κρίσης που 
βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια.

Ποιά είναι η εικόνα της κρίσης; Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. 
Ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις στα διάφορα επίπεδα. Και το αίτιο της κρίσης ήταν και 
πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους των αποφάσεων και της 
πολιτικής και του ελέγχου της πολιτικής από το κίνημα στο κράτος και την κυβέρνηση, 
από τα όργανα στα πρόσωπα, από τους θεσμούς στις προσωπικές στρατηγικές νομής και 
διαχείρισης της εξουσίας. 9

Ποιά είναι η εικόνα; Πρώτον, κανείς δεν εκφράζει το συλλογικό ΠΑΣΟΚ 
εκτός από τον πρόεδρο. Η ξεπερασμένη ΚΕ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι νομαρχιακές 
επιτροπές, οι τοπικές οργανώσεις; Υπάρχει ο πρόεδρος και τα πρόσωπα. Καμιά απόφαση 
που παίρνεται από τα όργανα πλέον δεν έχει το κύρος της απόφασης του συλλογικού 
ΠΑΣΟΚ. 1

Δεύτερον, υπάρχει εδώ και χρόνια διάσπαση της πολιτικής γραμμής και 
μάλιστα με μια εικόνα που συγχέονται τα όρια ανάμεσα στις πραγματικές πολιτικές 
αντιθέσεις και τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, ανάμεσα στην αντιπαράθεση ιδεών και 
ρευμάτων και ανάμεσα στην αντιπαράθεση εξουσιαστικών ομάδων μέσα στα πλαίσια του 
κινήματος μας.

Τρίτον, υπάρχουν δομημένες σχέσεις εξουσίας που εγκατάσταθηκαν από 
πριν το ’81 και καθόρισαν το μοντέλο που οδήγησε στην κρίση τα τελευταία χρόνια. Είναι 
λοιπόν μια κρίση νομιμοποίησης του συλλογικού ΠΑΣΟΚ, κρίση ενότητας της πολιτικής 
μας και κρίση αναπαραγωγής σχέσεων μέσα από τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες σχέσεις 
εξουσίας.

* Και λοιπόν; Να είμαστε ειλικρινείς. Κατά καιρούς έγινε άνοιγμα. Μπήκαν 
μέσα στην εξουσία πολλά καινούργια πρόσωπα. Ο δρόμος όμως, η δίοδος, η είσοδος και 
αυτών έγινε μέσα από το κράτος, από την κυβέρνηση, από την τοπική κομματική εξουσία. 
Αυτή είναι η αλήθεια. Κι έτσι φτιάξαμε ένα μοντέλο εξουσίας που αναπαράχθηκε από την 
κορυφή μέχρι τη βάση σε όλη την κλίμακα του Κινήματος.

Και εκεί βρίσκονται οι πολιτικές ευθύνες της ηγετικής ομάδας, οι πολιτικές 
ευθύνες της ίδιας της ΚΕ. Υπάρχει, γιατί το ξέρουμε αυτό, ότι σε όλη την ιστορία των 
κινημάτων, η ιστορία τους είναι κυρίως ιστορία των ηγετικών τους ομάδων. Και πρέπει να 
πούμε ότι χθες ο πρόεδρος με παρησσία στην αρχή της ομιλίας του αποδέχτηκε το 
αυξημένο μερίδιο της πολιτικής του ευθύνης.

Τα πρόσωπα της ΚΕ οφείλουν να αποδεχτούν το δικό τους μερίδιο της 
πολιτικής ευθύνης, είναι όμως η ίδια η ευθύνη που πιο κάτω εκφράζεται με το δήμαρχο 
που δεν δίνει τη θέση του σε κανένα άλλο, με το γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής 
που δεν δίνει τη θέση του σε κανένα άλλο, με το διοικητή του οργανισμού που σκεφτόταν 
πώς θα γίνει υπουργός.



Είναι η ευθύνη που εκφράστηκε από την ιδεολογία της εξουσιολατρείας και 
του κρατισμού. Ποιος λοιπόν σήμερα σύντροφοι νομιμοποιείται να γίνει ο τιμητής της 
συλλογικής πορείας του Κινήματος των 16 χρόνων και ο εγγυητής του αυριανού ΠΑΣΟΚ; 
Κανένας κατά τη γνώμη μου.

Η απόπειρα και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, οποιουδήποτε τμήματος 
του κινήματος ή προσώπου του Κινήματος, είτε Βρίσκεται στις σχέσεις εξουσίας μέσα 
είτε έξω από τις σχέσεις εξουσίας, να εγγυηθεί από μόνο του το μέλλον δικαιώνοντας 
επιμέρους πρακτικές και ενοχοποιώντας όλους τους άλλους θα αποτελούσε ανιστόρητη 
πράξη που θα άνοιγε το δρόμο στην οριστική διάσπαση και τη μοριοποίηση του ΠΑΣΟΚ.

Συντρόφισσες και σύντροφοι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο γίνεται σήμερα το 
συνέδριό μας. Τα πρόσωπα έχετε τον τρόπο να τα κρίνετε. Να νομιμοποιήσετε όμως 
πρώτα τα όργανα γιατί αλλοίμονο αν περάσει στον ελληνικό λαό η εικόνα ότι η ΚΕ που θα 
Βγει τη Δευτέρα είναι ακυρωμένη από την ίδια τη διαδικασία, να προστατεύσετε οι ίδιοι τη 
διαδικασία της εκλογής των οργάνων.

Να ενώσετε όπου μπορείτε πολιτικά τη γραμβή μας με μια ιδεολογική 
συνοχή, με μια στρατηγική συμφωνία, με μια προγραμματική αυτονομία, με μια πολιτική 
ενότητα που θα ανοίξει το δρόμο για μια νέα ηγεμονία στις αξίες μας και τις ιδέες μας και 
θα φέρει επικυρίαρχο στο ΠΑΣΟΚ και στην ελληνική κοινωνία το σύγχρονο σοσιαλιστικό 
αίτημα και την προοπτική της αλλαγής αυτής της κοινωνίας.

Και τέλος, να ανανεώσετε και τη δομή και τη λειτουργία και τα όργανα'και 
φυσικά τα πρόσωπα. Είμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα. Χτες ο κ.Μητσοτάκης Βγήκε στον 
ελληνικό λαό και κατήγγειλε τον Α.Παπανδρέου ότι είναι έξαλλος και δεν θέλει να 
συμμετάσχει πουθενά και κάνει ένα κόμμα αντιπολίτευσης χωρίς ευθύνη.

Αυτή την εικόνα όμως εάν τη δείτε σε συνδυασμό με τα 112 και 113 άτομα 
που υπήρχαν εδώ μέσα και μιλούσαν τις τελευταίες ώρες της χτεσινής διαδικασίας 
σχεδόν ακυρώνοντας την ιστορική μας προοπτική, δεν ωφελεί κανέναν μας ούτε αυτούς 
που συμπολιτεύονται ούτε αυτούς που αντιπολιτεύονται.

Και αλλοίμονο αγαπητοί σύντροφοι εάν η ιστορία μας, που όπως είπε ο 
σύντροφος πρόεδρος, είναι ιστορικά δικαιωμένη επιλογή η ίδρυση, η ανάπτυξη και η 
προσφορά του ΠΑΣΟΚ, ακυρωθεί από αυτό το συνέδριο. Τότε ο λαός θα αισθανθεί και 
άλλη απόγνωση από ένα ΠΑΣΟΚ που θέλει αλλά δεν μπορεί να ανοίξει το δρόμο της 
εξόδου από την κρίση και να ανοίξει τελικά το δρόμο της εξουσίας για να ξαναδώσει 
νόημα και περιεχόμενο στο σύνθημα “Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία“ που φθάρηκε και 
έμεινε πίσω τα τελευταία χρόνια.

Αγαπητοί σύντροφοι, η υπερψήφιση ή η καταψήφιση του απολογισμού της 
ΚΕ δεν είναι μια υπόθεση που αφορά τα πρόσωπα της ΚΕ. Είναι μια υπόθεση άρνησης από 
το ΠΑΣΟΚ του ίδιου του εαυτού του και' ακύρωση της πορείας του. Και αυτό εμείς, ο 
καθένας μας δεν έχει κανένα δικαίωμα να το πράξει.

Εγώ προτείνω με τη μαζική υπερψήφιση του απολογισμού να Βάλετε 
τρίπτυχο της δράσης σας αυτές τις μέρες την κατοχύρωση της δημοκρατίας, τη 
νομιμοποίηση των οργάνων, την αποκατάσταση της πολιτικής μας ενότητας για την 
ανανέωση έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ από τη Δευτέρα να έχει κάνει εκείνο το Βήμα που 
περιμένει σήμερα ο ελληνικός λαός.


