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Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί σύντροφοι και συντροφισσες, με διευρυμένη πάλι 
σύνθεση, σε ολομέλεια, ολοκληρώνουμε σήμερα τη διαδικασία του Εθνικού 
Συμβουλίου που ξεκίνησε χθες το απόγευμα. Είχαμε μια ουσιαστική και διεξοδικη 
συζήτηση στους τρεις κύκλους με τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες, όπως 
προσδιορίστηκε χθες το βράδυ, δηλαδή στα εθνικά θέματα, στην ΕΟΚ, οικονομία - 
ανάπτυξη - κοινωνικό συμβόλαιο, καθώς επίσης και στη μεγάλη διαμάχη μεταξύ 
δημοκρατικού σοσιαλισμού και της προοπτικής για τη δεκαετία του ’90 και του 
αδιεξόδου του νεοφιλελευθερισμού που φαίνεται να πλησιάζει τις οριακές του πια 
δυνατότητες σε όλο τον κόσμο.

Υπήρξαν πράγματι ουσιαστικές και χρήσιμες τοποθετήσεις. Βέβαια από 
όλους μας έγινε πάρα πολύ σαφές ότι αυτό που ξεκίνησε σήμερα ήταν η αφετηρία και 
μόνο. Ενας διάλογος ο οποίος παίρνει πλέον πολύ συγκεκριμένη μορφή.

Χθες ο Πρόεδρος κατέθεσε την πρόταση των επιμέρους κοινωνικών 
συμβολαίων τα οποία κατά τομέα θα πρέπει να επεξεργαστούμε, το ΠΑΣΟΚ με τις 
τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους πολίτες ώστε να πάρουν συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Ολη αυτή η διαδικασία θα είναι μια συμβολή, με αυτό που ξεκίνησε χθες 
και σήμερα, στην αναβάθμιση της πολιτικής πρότασης αλλά και της ικανότητας της 
ελληνικής κοινωνίας στη δεκαετία του '90 να αλλάξει την πορεία και την κατεύθυνση 
απέναντι στην αδιέξοδη πολιτική της ΝΔ του νεοφιλελευθερισμού, που τα τελευταία 
χρόνια δημιούργησε αυτό το τραγικό αδιέξοδο.

Με βάση αυτές τις σκέψεις όσον αφορά τη δουλειά που έγινε στους 
τρεις κύκλους, με βάση αυτούς τους προβληματισμούς που θα συνεχιστούν σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο δίνω το λόγο στον Πρόεδρο του Κινήματος για να 
ολοκληρώσει με την παρουσία του και την ομιλία του τις εργασίες του Εθνικού 
Συμβουλίου.

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Συντρόφισσες και σύντροφοι αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση που 
αυτή η συνάντηση χθες ξεκίνησε έναν σημαντικό διάλογο, που στην πορεία του θα 
διασαφηνίσει σημαντικά τον πολιτικό μας λόγο και τη μορφή που θα πάρει η 
κυβερνητική μας πολιτική. Κάτι για το οποίο πρέπει γρήγορα να ετοιμαζόμαστε γιατί 
γρήγορα θα είμαστε κυβέρνηση σ’ αυτό τον τόπο.

Οπως είπε και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής είναι πεποίθησή
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μου πως αυτός ο διάλογος 8α είναι ιδιαίτερα αποδοτικός αν συνεχιστεί και 8α 
συνεχιστεί, σε περιφερειακό, νομαρχιακό, ακόμη και τοπικο επίπεδο, ώστε ολα τα μέλη 
μσς να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση αυτου του πολίτικου λογου που είναι 
τοσο κρίσιμος σ' αυτή την περίοδο που διανύουμε στη χωρά μας σλλα και άλλου.

Πράγματι είναι γεγονός η αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού της ΝΔ στη 
χώρα μας, με τις οδυνηρές συνέπειες για τον τοπο μσς, που ακόμη δεν έχουμε δε: την 
έκταση τους και το μέγεθος τους. Και ανσψερω μόνο οτι στο σημερινό Τύπο 
αναγράφεται η πρόταση του κ.Θ.Κανελλόπουλου να τεθεί υπό τον έλεγχο πλέον η 
Ελλάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - εκεί μας έφτασαν, έτσι ώστε η πολιτική 
που ασκείται να ασκείται πλέον απο τραπεζικούς εκτός της χωράς μας.

Αλλά αυτή ακριβώς η αποτυχία, αυτές οι οδυνηρές συνέπειες ανοίγουν 
για μας το δρόμο για μια αποφασιστική αντεπίθεση του Κινήματος μας, μια αντεπίθεση 
του δημοκρατικού σοσιαλισμού τον οποίο έχει ανάγκη η χώρα μας, όπως και άλλες.

Βέβαια προϋπόθεση για τη νίκη μας είναι η ενότητα του Κινήματος μας, 
καθώς και η αξιοπιστία μας. Εχουμε χρέος - δεν είναι δικαίωμά μας - απέναντι στον 
ταλαιπωρημένο λαό να εγγυηθούμε τόσο την ενότητα του Κινήματος όσο και την 
αξιοπιστία μας.

Τώρα πάνω από 4 χρόνια - και είμαι συντηρητικός εδώ - οι γνωστές 
δυνάμεις της συντήρησης και της εξάρτησης και της υποτέλειας στη χώρα μας έχουν 
αποδυθεί σε έναν πολυδιάστατο αγώνα να διασπαστεί το ΠΑΣΟΚ, να διαλυθεί η μεγάλη 
δημοκρατική παράταξη, που κατόρθωσε - μεγάλο έργο αυτό για την πατρίδα μας, για 
την ιστορία της - να παραμείνει συμπαγής για 18 ολόκληρα χρόνια, όπως θα παραμείνει 
συμπαγής για πάντα, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Εχουν χρησιμοποιηθεί περίπου όλα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα. 
Σκανδαλολογία, χυδαιότητα, διώξεις ποινικές και διοικητικές, καθώς και επιστράτευση 
των μαζικών μέσων ενημέρωσης και ασφαλώς του ξένου Τύπου.

Γίνεται μια προσπάθεια εξομοίωσης των σκανδάλων της ΝΔ με τη δική 
μας περίοδο και το βλέπει κανείς αυτό και σε σοβαρά ακόμη φύλλα της συντηρητικής 
παράταξης και διερωτάται κανείς: “Δεν γνωρίζουν πού πήγαν οι καταγγελίες τους, οι 
παραπομπές τους, οι μηνύσεις τους;“.

Δηλαδή η καταδίκη του Δ.Τσοβόλα, τον οποίο όλοι στο ειδικό 
δικαστήριο χωρίς εξαίρεση επαίνεσαν για την εντιμότητά του, είναι δυνατόν αυτό να 
είναι παράδειγμα σκανδάλου; Και ο Αθανασόπουλος προσφορά στην πατρίδα έκανε. 
Κανείς δεν είπε ποτέ ότι καταχράστηκε το Δημόσιο. Αυτά είναι τα σκάνδαλα για τα 
οποία μσς κατηγορούν όταν προχωρούν στην ΑΓΕΤ με μεθοδεύσεις που είναι πια 
διεθνώς αναγνωρισμένες ως αναξιόπιστες, σκανδαλώδεις και επικίνδυνες;



Οχι κύριε, δεν δεχόμεθα εξομοίωση εμείς με τα πεπραγμένα του 
κ.Μητσοτάκη και της ΝΔ. Δεν δεχόμεθα. Χρησιμοποίησαν ολα τα μέσα και δεν 
κατόρθωσαν να σπιλώσουν το όραμα του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του.

Γιατί αραγε αυτή η λυσσαλέα επίθεση έξω απο πολιτικά μέσα, με αθέμιτα 
μέσα; Γιατί το ΠΑΣΟΚ αποτελεί μια συγκροτημένη πολίτικη δύναμη που δεν κύπτει τον 
αυχένα, δεν ενδίδει σε πιέσεις. Αυτή είναι η ιστορία μας και αυτό θα είναι και το μέλλον 
μας.

Μαχόμαστε για τα συμφέροντα του λαού μας και προασπίζουμε την 
ανεξαρτησία της πατρίδας μας και την εδαφική ακεραιότητα του έθνους μας. Αυτή 
είναι η ιστορία μας και αυτό θα είναι και το μέλλον μας.

Δεν πίστευε ποτέ η Δεξιά ότι θα μπορούσαν αυτές οι δυνάμεις και να 
κυβερνήσουν επί οκταετία και να υπάρχει στο μέλλον και το άμεσο μέλλον όχι η 
πιθανότητα αλλά η βεβαιότητα ότι θα ξανακυβερνήσουν για το καλό της χώρας και του 
λαού.

Η πιο ύπουλη, η πιο επικίνδυνη μεθόδευση των δυνάμεων εκείνων που 
στοχεύουν τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ είναι η χρησιμοποίηση των μαζικών μέσων 
ενημέρωσης, που κατά πλειοψηφία ελέγχουν, για τη δημιουργία φυγόκεντρων τάσεων, 
για τη διαμόρφωση ενός κλίματος εσωστρέφειας στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε όλους 
μας, για την υπονόμευση της αξιοπιστίας μας, για τη δημιουργία σύγχυσης στο λαό 
μας και στην ίδια την κομματική μας βάση.

Αλλά οι μεθοδεύσεις δεν πέρασαν και δεν θα περάσουν. Εχουμε όλοι 
μας, όλα τα στελέχη και μέλη του Κινήματος, συνειδητοποιήσει το κόστος της 
εσωστρέφειας που προωθούν αυτές οι δυνάμεις.

Ασφαλώς στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να λειτουργούν και να λειτουργούν 
δημοκρατικά, τα όργανα. Ασφαλώς πρέπει να είναι σεβαστές οι γνώμες όλων στη 
διαμόρφωση του πολιτικού λόγου του κινήματος. Ταυτόχρονα πρέπει τα μέλη μας, τα 
στελέχη μας που ανήκουν σε συγκεκριμένα όργανα να δεσμεύονται από τις αποφάσεις 
των οργάνων.

Κάθε μέλος, κάθε στέλεχος πρέπει από εδώ και πέρα να δίνει 
απολογισμό του έργου του σε τακτά διαστήματα στο όργανο στο οποίο ανήκει για να 
μπορέσουν να υπάρξουν εκείνες οι εναλλαγές που θα μεγιστοποιήσουν το 
αποτέλεσμα. Και πάνω απ’ όλα όλοι μας, τα μέλη μας, τα στελέχη μσς, πρέπει να 
αποφεύγουμε τις παγίδες που μας στήνουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης.



Είναι κρίσιμο για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ να ανοίξουν οι πόρτες για την 
εγγραφή νέων μελών. Κάθε μέλος, κσθε στέλεχος, κάθε Βουλευτής του Κινήματος 
πρέπει να αποδυθει σ' αυτή την προσπάθεια. Εκπροσωπούμε μια πλατιά μσζα του λαού 
και 9α πρέπει η οργάνωση μας αντίστοιχα σ’ αυτό να είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ο,τι 
είναι σήμερα. Και θα πρεπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις 
γυναίκες.

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να επαναδραστηριοποιηθούν τα τόσα 
πολλά ανώνυμα και επώνυμα στελέχη του Κινήματος μας, που για τον άλφα ή Βήτα λόγο 
στη διαδρομή αυτή αδρανοποιήθηκαν. Θα πρέπει να ξανάρθουν, να ενταθούν και να 
δουλέψουν. Είναι στον περίγυρό μας, πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ. Να τους αξιοποιήσουμε. 
Δεν κάνει να μένει ούτε ένας αδρανής. Τους τρόπους θα τους Βρούμε.

Στις 5 Απρίλη έχουμε εκλογές στη Β’ Αθηνών. Η έδρα μας ανήκει. Η 
μάχη δεν δίνεται για την έδρα, είναι δεδομένη. Η μάχη δίνεται για τη μεγαλύτερη 
δυνατή κινητοποίηση και συμμετοχή του λαού της Β’ Αθηνών.

Μας παρέχεται, παρέχεται στο λαό μας η μεγάλη ευκαιρία κάθε πολίτη, 
άσχετα από κομματική τοποθέτηση, να στείλει το μήνυμά του στην κυβέρνηση της ΝΔ. 
Να στείλει μήνυμα διαμαρτυρίας και αγανάκτησης, να φωνάξει με την ψήφο του "Δεν 
πάει άλλο. Ως εδώ και μη παρέκει".

Στις 2 του μηνός θα κάνουμε μια μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση εδώ στο 
Περιστέρι. Συγκέντρωση που θα κλείσει τη μάχη μας για το μεγάλο μήνυμα που 
θέλουμε να στείλουμε. Μήνυμα που θα έχει άμεσα αποτελέσματα. Και γρήγορα θα 
έρθουν και οι εθνικές εκλογές και εκεί θα νικήσουμε για να πάει μπροστά ο τόπος, για 
να σωθεί το έθνος, για να ανακουφιστεί ο λαός.

Ολοι μαζί εμπρός στη μάχη για τη μεγάλη νίκη. Στη μάχη για το μέλλον 
της πατρίδας μας.


