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ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝ ΑΡΕΟΥ
Σας καλωσορίζω στην πρώτη ουσιαστικά Σύνοδο της νέας Κ.Ε. που
έχει σημαντικό έργο να επιτελέσει.
Δεν αναφέρομαι τόσο στη συγκρότηση των κεντρικών οργάνων και
την εκλογή των Γραμματέων. Ούτε μόνο στο πολιτικό πλαίσιο που θέτει το
ΠΑΣΟΚ εν όψει των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αναφέρομαι, κυρίως, στο ερώτημα του απλού πολίτη, για το που βαδί
ζουμε ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως δημοκρατική παρατάξη, ως Κίνημα.
Για το αν η πολιτική μας πράξη μπορεί πάντα να συσπειρώνει και να προ
σανατολίζει το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα που εκφράζουμε στον τόπο
μας.
Συμπληρώνουμε σε λίγες ημέρες 20 ολόκληρα χρόνια αγωνιστικής
πορείας στον τόπο μας. Μερικοί από εμάς συνδεόμαστε και με παλαιότερους δεσμούς. Αυτό συνιστά πλούτο προσωπικών και συλλογικών εμπει
ριών. Και για μένα προσωπικά πηγή ανεξάντλητης μνήμης, συγκίνησης και
αναγνώρισης.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, οι δημοκρατικές και προο
δευτικές δυνάμεις συμπορεύτηκαν ενωμένες ιδεολογικά και οργανωτικά.
Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο στην αφετηρία αυτής της αγωνιστικής πο
ρείας. Δοκιμάστηκε ορισμένες φορές και η ιδεολογική και οργανωτική
ενότητα. Μερικοί επιχείρησαν να στρεβλώσουν τις θεμελιώδεις ιδεολογι
κές μας επιλογές.
Διανύσαμε με ταχύτητα την πολιτική εφηβεία μας και διανύουμε δια
δοχικά τις διάφορες φάσεις της πολιτικής μας ωριμότητας με διαφορετι
κή βέβαια ένταση, με εναλλασσόμενα τα κρίσιμα στοιχεία, με εναλλασσό
μενα καθήκοντα. Αυτό προϋποθέτει προσαρμογές. Και στην πολιτική μας
συμπεριφορά και στην πολιτική μας πρακτική.
Η ενότητα ενός πολιτικού Κινήματος, αγαπητοί σύντροφοι, επαναλαμ
βάνω, δεν είναι αυτονόητη. Έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Προϋποθέτει πολιτική και κοινωνική ιδεολογία με αδιαπραγμάτευτο τον
σκληρό πυρήνα της. Προϋποθέτει οργανωτική ανάπτυξη και επάρκεια,
που απορροφά και διευρύνει ακόμα περισσότερο μια πλατιά πολιτική και

κοινωνική βάση. Η ενότητα προϋποθέτει ενιαίο καθοδηγητικό κέντρο, που
εμπνέει, διακρίνεται και παράγει συνεχώς πολιτική.
Άφησα μία άλλη σημαντική προϋπόθεση έξω από τις προηγούμενες. Η
ενότητα προϋποθέτει βαθιά συναίσθηση της κοινής πορείας. Και αυτό δεν
είναι ποτέ το άθροισμα των προσωπικών φιλοδοξιών, ούτε η συνισταμένη
των προσωπικών προοπτικών. Η κοινή πορεία αφορά το συμφέρον της με
γάλης πλειοψηφίας του λαού και τον τρόπο, τη διαδικασία, τις θεμελιώ
δεις αρχές, με τις οποίες το υπηρετεί ο πολιτικός.
Κατά καιρούς, και σήμερα, ανακυκλώνεται η ίδια φιλολογία: Ότι είναι
μεταβατική η φάση που διέρχεται η πολιτική μας ζωή και η διάταξη των
πολιτικών σχηματισμών. Ότι στένεψε ο ορίζοντάς μας και η πορεία μας
έχει ορατό πέρας. Κατά μία περίεργη σύμπτωση δε, αυτό συμβαίνει πάντα
καλοκαίρι.
Έτσι και τώρα θεωρούν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας
ως το οριακό σημείο από το οποίο θα αρχίσει, υποτίθεται η μετά - ΠΑΣΟΚ
εποχή. Και μιλούν βέβαια σήμερα για μετα-Ανδρεϊκή εποχή, ενώ στην
πραγματικότητα έχουν στο μυαλό τους μια μετα-ΠΑΣΟΚ εποχή.
Γι’ αυτό θα ήθελα να πω κάποιες αλήθειες που ίσως δεν θα αρέσουν
σε ορισμένους:
- Ο λαός μας ψήφισε για ολόκληρη την τετραετία. Μάλιστα οι ίδιες, οι
επιλογές και οι στόχοι μας υπερβαίνουν ακόμα και την τετραετία.
- Η εφαρμογή της πολιτικής μας, που με τέτοια εμπιστοσύνη αγκάλια
σε ο λαός, απαιτεί, συνθήκες πολιτικής σταθερότητας. Αυτή τη σταθερό
τητα εγγυώνται η κοινοβουλευτική μας αυτοδυναμία και η ενότητα της δη
μοκρατικής παράταξης.
- Η Ελλάδα δεν θα περάσει απο φάση «ιταλοποίησης» της πολιτικής
της ζωής γιατί δεν συντρέχουν ανάλογες κοινωνικές και πολιτικές προϋ
ποθέσεις. Η δοκιμή έγινε το 1989 και απέτυχε.
- Υπάρχει η ανάγκη της αυτονομίας της πολιτικής. Εντολοδόχες κυ
βερνήσεις και πολιτικοί που συνυπάρχουν χωρίς διαφορές στο πλαίσιο
μιας δημοκρατικοφανούς βιτρίνας δεν είναι πρότυπο προοδευτικό για τον
τόπο.
- Η προεδρική εκλογή της άνοιξης του 1995 ούτε κλείνει, ούτε ανοίγει
ιστορικό κύκλο. Αυτός άνοιξε πέρσι τον Οκτώβρη. Θεωρούμε φυσιολογι
κή τη δυνατότητα αυτής της Βουλής να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας
ενάμιση μόλις χρόνο από τις εκλογές οι οποίες πανηγυρικά εξέλεξαν Κυ
βέρνηση τετραετίας. Κατά συνέπεια η στάση μας δεν μπορεί να εγκλωβι
στεί σε συμφωνίες κορυφής και διαπραγματεύσεις. Καμία έκπτωση για το
παρόν και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και της δημοκρατικής παράταξης δεν

βρίσκεται στη λογική μας. Ας μην ανησυχούν, λοιπόν, αναλυτές, σεναριο
γράφοι και «μετά Χριστόν προφήτες». Αν άλλοι πάρουν την ευθύνη να πά
με σε εκλογές θα λάβουν την απάντηση του ελληνικού λαο. Θα είμεθα κυ
βέρνηση πεντέμισυ ετών.
Η συνολική κατεύθυνση της κυβερνητικής μας πολιτικής στους πρώ
τους εννέα μήνες υπήρξε θετική και συνεπής με τις διακηρύξεις μας.
Κινητοποιήσαμε δε, τις δυνάμεις μας για να θέσουμε ξανά και στη σω
στή βάση τα μεγάλα εθνικά μας θέματα στη διεθνή κοινότητα και να οργα
νώσουμε μια επιτυχημένη Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξανά στην Κορυφή όπου συμμετείχα πριν από λίγες μέρες στις Βρυξέλ
λες, πάλι δηλώθηκε ότι ήταν η καλύτερη Προεδρία που έχει περάσει. Συγ
χαρητήρια λοιπόν σε όλους όσους δούλεψαν και νομίζω στον Θόδωρο
Πάγκαλο, που πήρε το κύριο βάρος αυτής της υπόθεσης.
Κερδίσαμε τη μάχη της δραχμής -και είμαστε στο κατώφλι μιας ανα
πτυξιακής πορείας. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Λίγες χώρες γλίτωσαν.
Και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει στο μέλλον να βρεθούν και πάλι κερ
δοσκοπικές δυνάμεις, που να επιθυμήσουν να υπονομεύσουν ξανά τη
δραχμή. Αλλά τη μεγάλη μάχη τη δώσαμε και την κερδίσαμε. Και αν αυτό
δεν είχε συμβεί ή θα αχρηστευόταν η όποια υποτίμηση αμέσως, με την
άνοδο τιμών και μισθών, ή θα πλήρωνε τον λογαριασμό ο εργαζόμενος
του οποίου το πραγματικό εισόδημα θα υφίστατο τεράστια μείωση. Ήταν
μια μάχη για το λαό, μια μάχη για κάθε πολίτη.
Προχωρήσαμε σε θεσμικές τομές στη Διοίκηση, την Αυτοδιοίκηση, τη
Δικαιοσύνη, τη Δημόσια Τάξη.
Και δε διστάσαμε μέσα στα όρια των δυνατοτήτων να δώσουμε με κοι
νωνική ευαισθησία μάχες για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, την
υγεία, την απασχόληση, την προστασία του εισοδήματος.
Οι προγραμματικές μας δηλώσεις, στις οποίες δεν υπάρχει ουσιαστι
κός αντίλογος, αποτέλεσαν και αποτελούν το πολιτικό πλαίσιο της διακυ
βέρνησης της χώρας.
Ίσως με άνισους ρυθμούς σε επιμέρους πολιτικές. Ίσως με όχι πάντα
ορατές τις προτεραιότητες.
Όμως δεν υπήρξε ουσιαστική απόκλιση από τη σχεδιασμένη πορεία
μας, ούτε υποβλήθηκε πολιτική πρόταση διαφορετική από τη δική μας και
αξιόπιστη, την οποία θα είχαμε καθήκον να μελετήσουμε.
Και αναρωτιέμαι αν η εικόνα που προβάλλεται από ορισμένους, ότι κά
τι άλλο έπρεπε να γίνει, ότι κάπου αλλού πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις,
ότι υπάρχουν κάποιες σοβαρές διαφοροποιήσεις, ότι κάποια άλλα συμφέ
ροντα οδηγούν αόρατα τις πράξεις μας, αναρωτιέμαι, πράγματι, αν αυτή

η εικόνα συμβάλλει στην προώθηση των στόχων μας.
Πριν από λίγο καιρό έγινε το 3ο Συνέδριό μας. Οι πολιτικές του απο
φάσεις ομόφωνες καταγράφηκαν σ’ ένα σημαντικό ντοκουμέντο. Ο προ
βληματισμός ήταν ευρύτατος και ουσιαστικός. Υπήρξε συναίσθηση πολι
τικής ευθύνης στις επιλογές, στις προτεραιότητες, στην ανάλυση των
προβλημάτων.
Είναι αλήθεια ότι δεν δώσαμε απάντηση στο κρίσιμο θέμα μιας ολο
κληρωμένης οργανωτικής αναδιάρθρωσης που όλοι αναγνωρίζουμε την
αναγκαιότητά της. Ένα θέμα που αμέσως μετά τις εκλογές του Οκτωβρί
ου θα πάρει σειρά ώστε στη Συνδιάσκεψη που αποφασίσαμε να γίνει, να
το αντιμετωπίσουμε ριζικά με καινοτομίες.
Ωστόσο, αυτό το πολιτικά ώριμο Κίνημα, όταν πρόκειται να επιλέξει
πρόσωπα, να κατανείμει θέσεις, να εκλέξει όργανα, να δώσει έκφραση
πρακτική στις αποφάσεις του, αποδυναμώνει τις θετικές όψεις της πολιτι
κής του.
Τα γεγονότα που ζήσαμε και οι εικόνες που είδαμε τους τελευταίους
μήνες επηρέασαν αποφασιστικά την αξιοπιστία μας. Ο λαός με το αλάθη
το αισθητήριο και κριτήριο που διαθέτει, δεν μπόρεσε ούτε να κατανοή
σει, ούτε να δικαιολογήσει πράξεις που μας αναδεικνύουν «μικρότερους
των περιστάσεων».
Η ψήφος των πολιτών στις Ευρωεκλογές μας δίνει την εντολή και τη
δυνατότητα να ανασυνταχθούμε όχι ανατρέποντας την πολιτική και τις κα
τευθύνσεις μας, ούτε τη στρατηγική και τους προσανατολισμούς μας.
Αλλά εφαρμόζοντάς τα αξιόπιστα και αποφασιστικά, υπερβαίνοντας τις
όποιες αδυναμίες.
Πολλά έχουν γραφτεί για το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που ομολογουμένως όλους μας ξάφνιασε και μας προβλημάτισε. Δεν σκοπεύω να
επεκταθώ σε αναλύσεις. Ήδη υπάρχουν αρκετές και θα έρθουν κι άλλες.
Μπορεί να αναγνωρίσει κανείς την ιδιαιτερότητα που έχουν εξ αντικει
μένου αυτές οι εκλογές, οι Ευρωεκλογές. Υπήρξε, όμως, αναμφισβήτητα
σημαντική μείωση της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ.
Και δεν είναι μόνο η κεντρική εικόνα Κυβέρνησης και Κινήματος που
οδήγησε σ’ αυτήν.
Είναι και η πλημμύρα των κοινωνικών αιτημάτων και προσδοκιών που
ενισχύεται από επιμέρους υποσχέσεις και που ασφαλώς δεν περνά από
το σταγονόμετρο κάποιων εποχιακών διορισμών.
Είναι και η αδυναμία να εξηγήσουμε πειστικά γιατί η οικονομική μας
πολιτική δεν μπορεί να απαντήσει εδώ και τώρα σε όλους και για όλα. Μά
λιστα θα έλεγα ότι και εμείς οι ίδιοι καλλιεργούμε πολλές φορές ανεκπλή-

ρωτες προσδοκίες.
Είναι και το άθροισμα αντιφατικών φιλοδοξιών, τοπικών συμφερό
ντων, συσχετισμών, που μας κάνουν να μοιάζουμε κάποιες φορές πιο πο
λύ με παραδοσιακό πελατειακό κόμμα και λιγότερο με ριζοσπαστικό ανα
νεωτικό κίνημα.
Είναι και η αίσθηση στους πολίτες ότι, η προσωπική επιδίωξη, θεμιτή
πάντα, επικαθορίζει τη συλλογική δράση, όταν τις παραμονές της αναμέ
τρησης, για τις Ευρωεκλογές, φαινόταν κατά τόπους να προετοιμάζουμε
τις δημοτικές εκλογές.
Ωστόσο φθάσαμε ως εδώ, χωρίς ακύρωση της πολιτικής μας ηγεμο
νίας και στρατηγικής.
Και πρέπει να λογαριάσουμε σοβαρά, το πώς προχωρούμε προς τα
εμπρός.
Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι από τι ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ συ
νεχώς και από τι ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ τους επόμενους μήνες.
ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ από την ικανότητά μας να αναδείξουμε τις βασικές
όψεις των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που επαγγελλόμαστε. Να
αναδείξουμε τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν από τις συντηρητικές
επιλογές.
ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ από την επιμονή μας στη δύσκολη εφαρμογή της ολο
κληρωμένης εθνικής στρατηγικής. Στην κατοχύρωση του νέου ιστορικού
ρόλου του Ελληνισμού στην περιοχή. Στην παραγωγική αναδιάρθρωση.
Στην ανταγωνιστική δυνατότητα της οικονομίας. Στον εκσυγχρονισμό και
την εξυγίανση του Δημόσιου Τομέα. Στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο
χώρο της υγείας, της διοίκησης, της παιδείας, της φορολογίας, του χωρο
ταξικού σχεδιασμού. Στον πολιτικό εκσυγχρονισμό και τους ρυθμούς της
αποκέντρωσης. Στη διαρκή προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες και αξιοκρατι
κές επιλογές.
ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ όμως, και ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ για την αποτελεσματικότητα
της πολιτικής μας. Για το πόσο κοντά βρίσκεται και πόσο δίνει λύσεις στα
καθημερινά μικρά και μεγάλα προβλήματα του λαού. Για την κοινωνική
μας ευαισθησία. Για την ικανότητά μας να αναλάβουμε παραγωγικές πρω
τοβουλίες, που θα συμπληρώσουν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στις πε
ριφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες. Γ ια την αποφασιστικότητά μας στην
αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.
ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ και ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ από τις προτεραιότητες και ιεραρ
χήσεις της πολιτικής μας, που δεν εξαντλείται σε κάποιες κυβερνητικές
αποφάσεις και που πρέπει να γίνεται κτήμα και συνείδηση των πολιτών.
Πρέπει να δώσουμε άλλο περιεχόμενο στη σχέση μας με το λαό μας.

Οι πράξεις αμοιβαίας κολακείας έχουν καταστεί ανούσιες. Και δεν διαρ
κούν.
Η έννοια και η λέξη του πολιτικού κόστους πρέπει να απαλειφθούν
από το πολιτικό λεξιλόγιο. Δεν αναμένει από εμάς ο λαός μονομερείς πα
ροχές. Θέλει υπευθυνότητα. Και ρήξεις, όπου κι όταν χρειάζεται.
Πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας πρακτική. Και αυτό να μην αφο
ρά μόνο εμάς. Να επιβάλλουμε κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς και
στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Όχι με πράξεις ιδεολογικής βίας ή με
κινήσεις κορυφής.
Πρέπει να αλλάξουμε και την κομματική γλώσσα. Διάβασα πρόσφατα
σε ένα όμορφο κείμενο, ότι η γλώσσα ανεπαίσθητα αλλάζει, γιατί αλλά
ζουν και οι έννοιες και αλλάζει και η πραγματικότητα. Εμείς δεν είμαστε
κοινωνιολόγοι ή γλωσσολόγοι για να παρατηρούμε ουδέτεροι, τις ιστορι
κές εξελίξεις. Είμαστε πολιτικοί και παρεμβαίνουμε στα πράγματα. Δεν
θέλω να περιορίσω την παλιά φράση ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφι
κτού. Αλλά ο ορίζοντας αυτού του εφικτού είναι οι ιδέες μας και το αγωνι
στικό μας φρόνημα. Να αλλάξει λοιπόν, και η γλώσσα μας, η κομματική
και η πολιτική. Να μην είναι ένας κλειστός δυσνόητος κώδικας επικοινω
νίας ανάμεσα στα κομματικά γραφεία.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χαμένου χρόνου. Το Κίνημα πρέπει να
ανασυνταχθεί και να δώσει τη μάχη του, τροφοδοτώντας την Κυβέρνηση
με ιδέες, προτάσεις, προγράμματα και πολιτικές. Ενημερώνοντας και κι
νητοποιώντας την κοινωνία. Δίνοντας νόημα και περιεχόμενο στους νέους
θεσμούς.
ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ και ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ από τη συνέπειά μας σε διακηρυγ
μένες επιλογές που πρέπει γρήγορα να γίνουν πράξη.
Ο εκσυγχρονισμός, ο διαρκής μάλιστα, εκσυγχρονισμός, αποτελεί
χρήσιμη προϋπόθεση επιβίωσης ενός πολιτικού κινήματος και ενός πολι
τικού συστήματος, γενικότερα. Αλλά δεν αποτελεί πολιτική ιδεολογία. Δεν
αποτελεί ιδεολογικό αίτημα. Ούτε οι ευρωπαϊκές επιλογές μπορούν να
απορροφήσουν το ιδεολογικό μας ενδιαφέρον στο σύνολό του. Τα πρό
σφατα, και όχι μόνον, γεγονότα έχουν καταστήσει απολύτως σαφές
στους μη ειδικούς, ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή επιλογή, που είναι δεδομένη
και σε μας, δεν μπορεί να ερμηνεύσει τη διεθνή και εσωτερική πολιτική
των συμμάχων και των γειτόνων μας.
Είμαι κατηγορηματικός. Οι κανόνες τακτικής στην πολιτική και κομμα
τική δράση δεν αρκούν να προσδόσουν τη δυνατότητα ιστορικής πολιτι
κής παρέμβασης.
ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ και ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ τελικά από τη δυνατότητά μας, να

οριοθετήσουμε στην πράξη την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ και να πεί
θουμε καθημερινά το λαό ότι δίνοντας τη μάχη γι’ αυτήν, ανοίγει νέους
ορίζοντες για τη ζωή του και την πατρίδα μας.
Η στρατηγική μας δοκιμάζεται κατ' αρχήν στη μεγάλη θεσμική μεταρ
ρύθμιση που ξεκινά με την ανάδειξη των Δημοτικών και Νομαρχιακών
Αρχών τον Οκτώβριο.
Οι εκλογές αυτές συνιστούν κρίσιμη αναμέτρηση, για τους θεσμούς
της αποκέντρωσης και την προοπτική της ανάπτυξης. Αποτελούν προνο
μιακό πεδίο για τις προοδευτικές και εκσυγχρονιστικές δυνάμεις της ελ
ληνικής κοινωνίας.
Η ενδυνάμωση της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας που για
μας αποτελεί στοιχείο εθνικής συνοχής. Πέρα από την ισχυροποίηση της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, που για μας είναι η βάση της αποκέντρω
σης, επιχειρούμε μια επαναστατική τομή στο γραφειοκρατικό συγκεντρω
τικό και αναπαραγωγικό κράτος. Αντικαθιστούμε το καθεστώς των μέχρι
σήμερα νομαρχών με αιρετούς.
Η μεταρρύθμιση αυτή με την οποία συμφωνεί το σύνολο των οργάνων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συναντά την καθολική αποδοχή της λαϊκής
βάσης, πρέπει να γίνει με αποφασιστικά αλλά και προσεκτικά βήματα. Και
τονίζω τη λέξη «προσεκτικά βήματα».
Είναι φανερό ότι από την αρχή του νέου χρόνου μια νέα εποχή ξεκινά
για την Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και τα πρόσωπα που θα κληθούν, να την
υπηρετήσουν σ' όλα τα επίπεδα, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι, οι Κοινοτάρ
χες, αλλά και τα Νομαρχιακά, τα Δημοτικά, τα Κοινοτικά Συμβούλια, κα
θώς και τα Συμβούλια Περιοχής, πρέπει να ανταποκρίνονται σε ευρύτερες
ανάγκες.
Πρέπει να συγκροτηθούν ψηφοδέλτια νίκης, της ευρύτερης δυνατής
αποδοχής και συνεργασίας με δυνάμεις που στηρίζουν το θεσμό. Ψηφο
δέλτια που θα απαντούν στις ανάγκες της ολοκληρωμένης τοπικής ανά
πτυξης. Για να μπορούν αξιόπιστα να αναλάβουν τις νέες μεγάλες ευθύ
νες και να εγγυηθούν τη διαφανή και παραγωγική διαχείριση των τοπικών
υποθέσεων.
Παρόμοια ψηφοδέλτια δεν μπορούν να αναζητηθούν μόνο σε συμφω
νίες κορυφής, ούτε να περιοριστούν στα στενά όρια των κομματικών μας
χαρακωμάτων.
Καλείται σήμερα η Κ.Ε. να αναδείξει τον πολιτικό της λόγο και ρόλο,
με γνώμονα την επιστροφή στο συλλογικό ΠΑΣΟΚ, που αποτέλεσε κεντρι
κή απόφαση του Συνεδρίου μας.
Πέρα από διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις είναι εδώ, σ' αυτό

το όργανο, που μπορεί να σφυρηλατείται η ενότητα και η συνέχεια του Κι
νήματος μας.
Το Ε.Γ., ο Γραμματέας της Κ.Ε., και εγώ ως Πρόεδρος του Κινήματος
αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη της αναβάθμισης του Οργάνου, της
σύνθεσης των απόψεων, της δημοκρατικής λειτουργίας του. Και τα στελέ
χη της Κ.Ε. την εξατομικευμένη ευθύνη που τους αναλογεί στην ανασυ
γκρότηση και ανασύνταξη των δυνάμεών μας, την ανανέωση και την ανα
βάθμιση των λειτουργιών και των οργανώσεων, τη ριζική αλλαγή στη δο
μή, τη διάταξη και τη λειτουργία των κεντρικών οργάνων. Το πρώτο βήμα
ελπίζω και εύχομαι να γίνει από αυτή τη Σύνοδο. Και η εικόνα που θα εμ
φανίσουμε στο λαό, θα είναι ανάλογη της ευθύνης που επωμιζόμαστε.
Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πάντα, ίσως και πιο πολύ από πριν, την Ελπίδα του
ελληνικού λαού.
Δεν πρόκειται να τον διαψεύσουμε.
Ο λαός πρέπει να νιώθει ότι ανάμεσά μας υπάρχει ιδεολογική ενότητα,
στέρεη πολιτική συμφωνία και αλληλεγγύη, που απορρέουν από την αγω
νιστική στάση, τη συλλογική συνείδηση, την αίσθηση καθήκοντος, απένα
ντι σ' έναν λαό που μας έχει στηρίξει 20 χρόνια. Πρέπει να νιώθει ότι ανά
μεσα σε μας και σ’ αυτόν υπάρχει μια άρρηκτη σχέση που υποτάσσει το
ατομικό στο συλλογικό, το ιδιωτικό στο κοινωνικό.
Όσοι αγνοούν αυτή την αλήθεια, μένουν, τελικά, πίσω.
Το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει και τώρα και στο μέλλον μπροστά.
Είναι η ιστορική μας πρόκληση.
Το εθνικό και πολιτικό μας χρέος.
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ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Συντρόφισσες και σύντροφοι,ο Πρόεδρος διατύ
πωσε με την εισήγησή του, τα βασικά στοιχεία της πολιτικής συγκυρίας,
όπως και εντόπισε τα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τις Ευρωεκλογές.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, ότι διέγραψε με αποφασιστι
κότητα την πορεία μας προς τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την
προεδρική εκλογή και τον πραγματικό ορίζοντα της κυβερνητικής μας τε
τραετίας.
Στη βάση αυτών που παρουσιάστηκαν από τη μεριά του Προέδρου,
όπως επίσης στη βάση αυτών που παρουσίασε από το Ε.Γ. ο Κώστας Λαλιώτης ως αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών, στη βάση δηλαδή της
αποτίμησης, του αποτελέσματος των Ευρωεκλογών μετά από μια συστη
ματική συζήτηση στο πλαίσιο του Ε.Γ. και στην τελική απόφαση όπου αφο
μοιώσαμε τις εκτιμήσεις και τις παρατηρήσεις όχι μόνο τις δικές μας αλλά
και των Νομαρχιακών Οργανώσεων, προσπαθήσαμε να δώσουμε τη συνο
λική εικόνα και σημασία του αποτελέσματος των Ευρωεκλογών, σε σχέση
με τη συνολική πορεία του ΠΑΣΟΚ.
Σταθμοί είναι τόσο οι Ευρωεκλογές, όσο οι δημοτικές και νομαρχιακές
εκλογές, στην πρώτη χρονιά της μεταβατικής περιόδου, που αντικειμενι
κά είναι για τη δημοκρατική 4ετία ΠΑΣΟΚ, που αποφάσισε ο λαός τον
Οκτώβριο, η χρονιά ’94. Δύο σταθμοί διαφορετικοί, με διαφορετικά μηνύ
ματα. Και οι δυο σταθμοί σαφώς, δεν έχουν να κάνουν με τη διάρκεια ή με
την προοπτική της κυβερνητικής πορείας, που για τους πολίτες είναι κα
θαρή. Όμως η κάθε μια εκλογή, έχει τα δικά της μηνύματα και τα δικά της
χαρακτηριστικά. Και εμείς οφείλουμε και τους σταθμούς, να τους εντά
ξουμε ως σταθερά βήματα στην πορεία μας, για την ολοκλήρωσή της
4ετούς κυβερνητικής ευθύνης ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορέσουμε να απαντή
σουμε με μια συνολική στρατηγική και πολιτική, στις ανάγκες και τα προ
βλήματα του Ελληνικού λαού. Διότι η απαίτηση για λύσεις σήμερα, είναι
αυτό που ζητάει ο λαός και όχι η μετάθεση των προβλημάτων για αύριο.
Νομίζω ότι καμία αναφορά δε χρειάζεται να κάνω στην αμφισβήτηση
που εκφράστηκε στις Ευρωεκλογές. Τα είπε νομίζω αρκετά αναλυτικά ο
Κώστας. Μένει όμως ένα συμπέρασμα. Ανεξάρτητα του ποιοι ήταν οι λό
γοι γι’ αυτή την αμφισβήτηση στο ΠΑΣΟΚ, είτε οι ασυνέπειες στην πολιτι

κή μας, είτε οι ατολμίες, είτε στοιχεία της δημόσιας εικόνας μας, είτε ο
εφησυχασμός που υπήρξε στο ΠΑΣΟΚ μέσα από την πανθομολογουμένη
γενική κρίση της Νέας Δημοκρατίας, ένα είναι το συμπέρασμα, που νομί
ζω πρέπει να συμφωνήσουμε:
Εμείς οφείλουμε να αντιστρέφουμε την κοινωνική αμφισβήτηση που
εκφράστηκε, να τη μετατρέψουμε σε δική μας δύναμη. Η αμφισβήτηση
του κατεστημένου πολιτικού συστήματος που παρουσιάστηκε, δεν πρέπει
να μετατραπεί σε μαζική αμφισβήτηση της πολιτικής. Και αυτό, το ΠΑΣΟΚ
μπορεί να το πραγματοποιήσει. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι, να
αναδείξουμε στην πορεία μας την δύναμη διεξόδου της πολιτικής μας.
Που για να γίνει κατανοητή, επιβάλλει και τη συστηματική υλοποίηση της
στρατηγικής μας πρότασης, αλλά συγχρόνως και τη διάδοση και κατα
νόησή της από την ελληνική κοινωνία.
Και γι’ αυτό ακριβώς, νομίζω το πρώτο βασικό συμπέρασμα, για να
μπορέσουμε να πάμε σε μια εξειδίκευση πλέον του χαρακτήρα των εκλο
γών του Οκτώβρη και να μιλήσουμε για τις νομαρχιακές και δημοτικές
εκλογές, είναι να συμφωνήσουμε ότι οι προτάσεις μας, είναι ενταγμένες
σε μια πορεία ΠΑΣΟΚ τους επόμενους μήνες. Που έχει ως κεντρικό στοι
χείο το νέο προωθητικό και δημιουργικό ρόλο του Κινήματος. Και θα μιλή
σουμε αύριο γι’ αυτό, λίγο πριν συζητήσουμε για τη συγκρότηση των Κε
ντρικών Οργάνων και τη διάταξη λειτουργίας των μελών της Κ.Ε. και το τι
ευθύνες καλούμαστε εμείς, όλοι μαζί πλέον και συλλογικά, να αναλάβου
με. Διότι είναι η πρώτη συνεδρίαση μετά το Συνέδριο. Και ουσιαστικά
οφείλουμε, πέρα από τη συγκρότηση Οργάνων, στην οποία θα προχωρή
σουμε αύριο στο τέλος της συνεδρίασης, να συνειδητοποιήσουμε και κά
ποιες ευθύνες που χρεωνόμαστε και αναλαμβάνουμε ως μέλη της Κ.Ε.
Και γι’ αυτό, θα καταλήξω στο τέλος, ότι οι δημοτικές και νομαρχιακές
εκλογές δεν μπορεί να είναι υπόθεση της επιτροπής δημοτικών και νομαρ
χιακών εκλογών, των 7 ή 8 μελών του Ε.Γ. Είναι υπόθεση που μας αφορά
όλους. Και γι’ αυτό ακριβώς, θα ήθελα να παρακαλέσω, σε έντυπα που θα
διατεθούν μέχρι το βράδυ σε όλους, να δηλώσει ο καθένας σε ποιο νομό
και σε ποια περιφέρεια, ως μέλος της Κ.Ε., επιθυμεί ή επιλέγει να διαταχθεί. Ώστε, μαζί με αντίστοιχα μέλη του Ε.Γ. ανά περιφέρεια, να συμβά
λουμε στη νέα μορφή κινητοποίησης και παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ σε αυτή
τη θεσμικής σημασίας και στρατηγικής εμβέλειας εκλογική μάχη, που θα
δώσει το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο.
Παράκληση, αυτό να μην ξεχαστεί. Και παράκληση, να συνειδητοποιή
σουμε ότι η καταγραφή υμών σε κάποιους νομούς, σημαίνει από την επό
μενη εβδομάδα μια σταθερή συμμετοχή και στράτευση σε μια σχεδιασμέ-

νη πορεία μέχρι την περίοδο των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.
Διότι ξέρουμε όλοι πολύ καλά, πόσο λίγος είναι ο χρόνος. Ξέρουμε ότι μέ
σα στον Αύγουστο θα υπάρξουν και περιορισμένες διακοπές, άρα πρέπει
να σχεδιάσουμε την πορεία μας από εδώ και στο εξής.
Επομένως, στηριζόμαστε στρατηγικά στην πορεία μας στο νέο προωθητικό και δημιουργικό ρόλο του Κινήματος, στη σταθερότητα των στρα
τηγικών μας στόχων και στην εμμονή μας στην αυτοτελή και αυτόνομη συ
νέχεια του ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες κατευθύνσεις και τα χα
ρακτηριστικά της πορείας μας.
Λέγοντας ότι εμμένουμε στους στρατηγικούς μας στόχους, πρέπει να
γίνει σαφές ότι οι επιλογές αυτές μπορεί να έχουν ρήξεις, μπορεί να έχουν
κόστος, μπορεί να έχουν απώλειες. Αυτή η μεγάλη διαδικασία μεταρρύθ
μισης, αποκέντρωσης, αναβάθμισης της ελληνικής περιφέρειας, αυτή η
μεγάλη αλλαγή μετασχηματισμού του ξεπερασμένου και αναποτελεσμα
τικού συντηρητικού παραδοσιακού κράτους, δεν θα περάσει, βέβαια, ού
τε ως περίπατος, ούτε ως παροχή και διευκόλυνση.
Είναι βέβαιο ότι θα βρούμε μπροστά μας αντιδράσεις. Είναι βέβαιο ότι
θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες, στην εφαρμογή της νέας μεγά
λης θεσμικής αλλαγής. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ μέσα σε 6 μήνες, να κατάφερε
να θεσμοθετήσει, με τον 2218, το νέο πλαίσιο στρατηγικής αποκέντρωσης
και μεταρρύθμισης, αποκεντρωμένης δημοκρατικής πολιτείας. Αλλά γνω
ρίζετε πολύ καλά, ότι αυτό κατέστη εφικτό, διότι ήταν το μόνο θέμα που
σε Ειδική Σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ -και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά σε
αυτή την αίθουσα, διεξοδικά συζητήσαμε, αναλύσαμε, βασανίσαμε επί
δύο χρόνια και μπορέσαμε και καταλήξαμε σε μια ολοκληρωμένη στρατη
γική με προτεραιότητες, με προετοιμασία ρυθμίσεων, που ήταν απαραίτη
τες να υπάρξουν, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η πορεία και
να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα.
Επομένως, έχουμε μια σαφή γνώση ότι η εμμονή στις βασικές στρατη
γικές επιλογές, είναι ανάγκη τώρα για να προχωρήσουν, να υπηρετηθούν
από όλους μας και με συνέπεια και με αποφασιστικότητα. Και για να γίνει
αυτό, έχουμε τη μεγάλη υποχρέωση να φωτιστούν και οι κοινωνικές και οι
πολιτικές αφετηρίες μας και οι επιλογές και οι στόχοι. Γιατί πρέπει να γνω
ρίσουν οι πολίτες, ότι όλες οι πολιτικές δεν είναι ίδιες. Και ότι η διαφορετι
κότητα δεν μπορεί να ισοπεδώνεται ούτε από το εύρος, ούτε από τη συνθετότητα ενός προβλήματος, που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπί
σουμε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό.
Επίσης κι αν αργήσουν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα -και είναι
βέβαιο ότι δεν θα υπάρξουν αμέσως; θα είναι μεγάλες οι δυσκολίες τα

πρώτα δύο χρόνια-, εν τούτοις, εμείς πρέπει με συνέπεια να ολοκληρώ
σουμε αυτό το δρόμο. Γιατί τότε μόνο διαφαίνεται από τις λύσεις που δίνει
και η προοπτική. Και η οποία βέβαια, θα διέλθει από αυτούς τους σημαντι
κούς πολιτικούς σταθμούς, είτε μας αρέσει, είτε όχι, που είναι ο Οκτώβρης και η άνοιξη του '95.
Εμείς όμως δεν υποτάσσουμε την πορεία μας στη σκοπιμότητα αυτών
των εκλογών. Απεναντίας, όπως είπα και προηγουμένως, αναβαθμίζουμε
αυτές τις δυο αναμετρήσεις σε προωθητικά βήματα της συνέχειας και της
πορείας μας. Και τούτο, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι καταδικασμένο να λειτουρ
γήσει ως δύναμη προώθησης και ανατροπής. Το ΠΑΣΟΚ, νομίζω σε αυτό
έχουμε συμφωνήσει, δεν μπορεί να είναι μια εξουσία διαχείρισης. Και γι’
αυτό ακριβώς, αυτή η ανατροπή και αυτή η σταθερότητα διεξόδου και
προοπτικής, έχει ανάγκη της συλλογικής μας προσπάθειας. Και κανείς
δεν επιτρέπεται να την υπονομεύσει.
Στην εισήγηση την οποία έχετε στα χέρια σας, υπάρχει μια αναφορά,
αν θέλετε να δείτε, στο σημείο 1, για το χαρακτήρα της θεσμικής αλλαγής.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Η θεσμική αλλα
γή για την δημιουργία ενός ευέλικτου κεντρικού κράτους, η αναβάθμιση
του ρόλου των OTA, μέσα από την προώθηση της διαδημοτικής και διακοινοτικής συνεργασίας, η απάντηση την οποία δίνουμε στο τεράστιο κοι
νωνικό πρόβλημα της πολυδιάσπασης των OTA, μέσα από τα Συμβούλια
Περιοχής, που πράγματι απαντούν αποφασιστικά, -όπως τα έχουμε απο
φασίσει εξάλλου και θυμάστε τις συζητήσεις στην Κ.Ε.-, στην ανάγκη να
λειτουργήσουν ως πρόδρομος των αναγκαστικών συνενώσεων, μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα οι Κοινότητες.
Υπάρχει αναφορά, στο γιατί η λειτουργία από 1.1.95 της αιρετής Νο
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αναμφισβήτητα, όπως επεσήμανε και ο Πρόε
δρος, έχει μια σειρά από δυσκολίες. Χρειάζονται συνεχή βήματα στήριξης
απ’ όλους. Δεν είναι υπόθεση ενός Υπουργείου, είναι υπόθεση συνολικά
της κυβέρνησης, είναι υπόθεση του ΠΑΣΟΚ, είναι υπόθεση του κοινωνι
κού κινήματος.
Μόνο σε αυτή τη βάση αν δούμε, τη συνεπή εφαρμογή μιας στρατηγι
κής μας δέσμευσης, τότε μόνο μπορούμε να διασφαλίσουμε και τους
όρους και τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Και βέβαια οι νέοι θεσμοί στους
οποίους αναφερόμαστε, είτε αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο, το
Περιφερειακό Ταμείο και την Περιφέρεια, είτε αφορούν την αιρετή Αυτο
διοίκηση Β’ βαθμού, είτε τα Συμβούλια Περιοχής, οφείλουμε να συνειδη
τοποιήσουμε ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, αν λειτουργήσουν σω
στά, στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Γ ιατί λειτουρ-

γούν αυτοί οι θεσμοί, πράγματι, ως στρατηγεία αποκεντρωμένα, αναπτυ
ξιακού σχεδιασμού, στο πλαίσιο πάντοτε του δημοκρατικού προγραμμα
τισμού. Που τώρα πλέον, αποκτούμε νέα εργαλεία ουσιαστικής προώθη
σης του. Λειτουργούν οι θεσμοί, στο όποιο επίπεδο τους ψάξουμε, ως όρ
γανα συστηματικής διάγνωσης και αντιμετώπισης των τοπικών και περι
φερειακών προβλημάτων. Αλλά συγχρόνως οι νέοι θεσμοί -κι αυτό είναι η
μεγάλη επιτυχία- λειτουργούν ως πεδία ανασύστασης του κοινωνικού και
του πολιτισμικού ιστού, που υποφέρει λόγω της εγκατάλειψης της περι
φέρειας και της περιθωριοποίησής της.
Συγχρόνως όμως, μπορούν να λειτουργήσουν και ως πεδία εθνικής
συμφιλίωσης και ουσιαστικού κοινωνικού αγώνα. Διότι η πολιτική, εκεί πέ
ρα μπορεί να ξαναβρεί, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το νόημά της
και να προσεγγίσει τον πολίτη.
Με μια λέξη, οι εκλογές τον Οκτώβριο για τις Νομαρχίες και για τους
Δήμους, δεν είναι απλά μια επανάληψη παλαιοτέρων εκλογικών διαδικα
σιών. Μας δίνουν τη δυνατότητα να κριθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, που
διαμορφώνει ευνοϊκούς όρους συμμετοχής του πολίτη πλέον, στις μεγά
λες πολιτικές. Εκεί, που πράγματι κρίνονται τα προβλήματα. Εκεί δηλαδή,
όπου η ανεργία που υπάρχει στην περιφέρεια, μπορεί να μετρηθεί με τη
σχεδιασμένη δημιουργία θέσεων εργασίας από την παρέμβαση του συ
γκεκριμένου νέου θεσμικού επιπέδου, είτε είναι η Κοινότητα, είτε είναι η
Νομαρχία, είτε είναι η Περιφέρεια.
Εκεί που πράγματι, στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης και αξιοποίησης του προγράμματος ΕΑΠΤΑ-2, το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη αυτό τον καιρό, μπορεί να μετρηθεί η ερήμωση κι η απομόνωση
του παρελθόντος με τη σχεδιασμένη ανάπτυξη έργων τοπικής εμβέλειας
και σημασίας.
Εκεί βέβαια, όπου δίνεται η δυνατότητα σήμερα, τα προβλήματα του
περιβάλλοντος, τα προβλήματα της νεολαίας, του πολιτισμού, να αναμε
τρηθούν πια, με ξεχασμένες κοινωνικές δυνάμεις και αξίες. Γιατί τώρα,
αποκτά αποκλειστικά την ευθύνη και ο Δήμος, αλλά και το Νομαρχιακό
Συμβούλιο, για όλες τις αρμοδιότητες που τους αφορούν αποκλειστικά
και κυρίαρχα. Χωρίς καμία έγκριση, χωρίς κανένα προηγούμενο έλεγχο.
Και είναι άμεσα εκτελεστές, στη βάση μάλιστα αυτοτελών οικονομικών
προϋπολογισμών, που είναι πλέον δική τους υπόθεση. Και δεν έχουν ανά
γκη της έγκρισης από κανέναν, είτε αυτό αφορά το Δήμο, είτε αφορά τη
Νομαρχία, είτε αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Και το γεγονός ότι, ο επόμενος προϋπολογισμός πρέπει πράγματι να
στηριχτεί σε νέου είδους, όχι πλέον νομαρχιακούς προϋπολογισμούς, αλ-

λά περιφερειακούς προϋπολογισμούς, στα περιφερειακά ταμεία, που
πλέον έχουν αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης στο επίπεδο της Περιφέ
ρειας, σηματοδοτεί ακριβώς το περιεχόμενο της αλλαγής, που μπορεί να
γίνει το εργαλείο συσπείρωσης του πολίτη. Και επομένως, δεν χρειάζεται
εμείς να πάμε να λάβουμε μέρος σε έναν αγώνα απλά σε εκλογικίστικη βά
ση, κινητοποίηση για το ποιος θα βγει Νομάρχης και το ποιος θα βγει Δή
μαρχος. Αλλά μπορούμε πλέον, στη βάση αυτής της προοπτικής, να δημι
ουργήσουμε πλειοψηφικά ρεύματα που θα μπορέσουν να κινητοποιηθούν
για να στηρίξουν, μέσα από το νέο θεσμό, τη δημιουργία ευνοϊκών όρων
παρέμβασης του πολίτη σε τοπικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο.
Να γιατί, για το ΠΑΣΟΚ, οι δημοτικές και οι νομαρχιακές εκλογές είναι
μάχη στρατηγικής για τους θεσμούς. Χρειάζεται όμως τη μεγαλύτερη δυ
νατή νίκη και επιτυχία στις νομαρχιακές εκλογές και χρειάζεται να σημα
τοδοτήσουμε τη νίκη στους πέντε μεγάλους δήμους.
Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι το βράδυ των εκλογών η Νέα Δημοκρατία,
έστω κι αν επιχειρεί τώρα -η αντιπολίτευση γενικότερα- να αποσιωπήσει
και να υποβαθμίσει το πνεύμα της πολιτικής αναμέτρησης, θα επιχειρήσει
να εξάγει γενικότερα πολιτικά συμπεράσματα και να μετρήσει το όποιο
αποτέλεσμα του Δήμου Αθήνας, του Δήμου Πειραιά, του Δήμου Θεσ/νίκης, ως ένα επιπλέον βήμα ακύρωσης της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.
Να γιατί, έχει σημασία σ’ αυτούς τους μεγάλους δήμους να έχουμε νι
κηφόρα έκβαση, να έχουμε νίκη εκλογική. Να γιατί έχει σημασία -και πολύ
ορθά προωθήθηκε από τις αντίστοιχες Νομαρχιακές Επιτροπές της Αθή
νας, της Θεσ/νίκης και του Πειραιά-, η πρόταση για πολιτικά πρόσωπα,
ιδιαίτερης εμβέλειας και αποδοχής, που θα ηγηθούν των εκλογικών ψη
φοδελτίων και των συνδυασμών, ώστε πράγματι να έχουμε το αποτέλε
σμα που χρειάζεται σ' αυτά τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα.
Χωρίς βέβαια να αποσιωπούμε και να αγνοούμε την αναγκαιότητα να
«πρασινίσει» η περιφέρεια, με νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ΠΑΣΟΚ, στο
μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των νομών. Διότι εκεί θα κριθεί πολιτικά πλέ
ον, στην περιφέρεια, η στρατηγική αποκέντρωσης και δεν θα κριθούν
απλάταπρόσωπα.
Δεν είναι έτσι, ούτε με εγκύκλιο δόθηκε εντολή οιασδήποτε άλλης δια
δικασίας. Και παρακαλώ, αν διαβάζουμε τις εγκυκλίους, θα καταλάβουμε
ότι δεν θα πρέπει να πέφτουμε θύματα τέτοιων παρανοήσεων. Διότι η
εγκύκλιος σηματοδοτούσε τους όρους και τις ρυθμίσεις του καταστατι
κού, έδινε τη δυνατότητα στις τοπικές οργανώσεις να ψηφίσουν και να
επιλέξουν μέχρι τρεις για δημάρχους, μέχρι πέντε για νομάρχες και να
στείλουν στις Νομαρχιακές Επιτροπές τις προτάσεις. Και συγχρόνως,

έλεγε η εγκύκλιος, βάσει του καταστατικού, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα
και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πειραιά, η ευθύνη είναι πολιτική,
ξεπερνάει την αρμοδιότητα της εκάστοτε Νομαρχιακής. Και γι’ αυτό, καλέσαμε από την αρχή σε συνεργασία τους Γραμματείς και τις Γραμματείες των Νομαρχιακών Επιτροπών Αθήνας, Θεσ/νίκης, Πειραιά, για να κατα
λήξουμε από κοινού σε ένα αποτέλεσμα.
Και εδώ θα ήθελα να πω ότι, προς τιμήν τους, είναι πρόταση των Νο
μαρχιακών Επιτροπών Αθήνας, Θεσ/νίκης και Πειραιά, η προώθηση πολι
τικά ευρύτατης αποδοχής και εμβέλειας κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ,
για να καταλήξουμε σε νικηφόρα αποτελέσματα.
Άρα, τα όσα προς στιγμή κάποιοι είπαν, ότι ψηφίσαμε ή δεν ψηφίσαμε
ή αν κάποιοι είχαν στήσει μετά και μια κάλπη για να προλάβουν το αποτέ
λεσμα, αυτό τώρα νομίζω είναι το δευτερεύον στοιχείο της υπόθεσης. Ση
μασία έχει ότι προχωρήσαμε να επιβεβαιώσουμε μέσα απ’ τις διαδικασίες
ότι αυτή είναι η μάχη η στρατηγική για τους θεσμούς, που θα κριθεί σ’ αυ
τά τα αποτελέσματα.
Βέβαια συγχρόνως, είναι μια μάχη επανασύνδεσης του ΠΑΣΟΚ με την
κοινωνία. Όπως αναφέρουμε μέσα στην εισήγησή μας, εκεί θα κριθεί το
αποτέλεσμα το αριθμητικό. Σε ποιό βαθμό θα καταφέρουμε να ξαναπροσανατολίσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις στο περιεχόμενο του θεσμού, τις
νέες δυνατότητες, τις βελτιωμένες θέσεις παρέμβασης του κάθε πολίτη,
την οικοδόμηση στρατηγικής, κοινωνικής και πολιτικής συνεργασίας, να
στηρίξουμε κοινωνικά στελέχη, που αποδέχονται τη στρατηγική ΠΑΣΟΚ,
να επιλέξουμε τα κατάλληλα στελέχη.
Όλα αυτά είναι απαραίτητα μέσα στην ευθύνη μας, να βοηθήσουμε
συνολικά τις τοπικές κοινωνίες, να βρουν θετική και νικηφόρα έκφραση,
μέσα από τις επόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.
Είναι τέλος η αντιπαράθεση αυτή, μάχη κοινωνικής συμπαράταξης,
ευρύτατων συνεργασιών, δυνάμεων κοινωνικών και πολιτικών, που απο
δέχονται το πλαίσιο του θεσμού, που συμφωνούν με τη στρατηγική και εί
ναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχή λειτουργία του θεσμού.
Και εδώ, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι η μάχη για τις δημοτικές
και νομαρχιακές εκλογές δεν είναι απλά αναγκαίο να υπάρξει ως νικηφό
ρα εκλογική μάχη. Πρέπει να είναι συγχρόνως μία νικηφόρα μάχη όσον
αφορά την προοπτική και την λειτουργία του θεσμού.
Δηλαδή θέλουμε ψηφοδέλτια νίκης, αλλά και ψηφοδέλτια επιτυχίας
στην λειτουργία του θεσμού. Διότι εκεί θα κριθεί στις επόμενες εβδομά
δες και μήνες μετά την εκλογική αναμέτρηση, πώς θα προωθηθεί αυτή η
στρατηγική αποκέντρωσης, αυτή η στρατηγική αναβάθμισης της τοπικής

και της περιφερειακής δυναμικής. Πώς θα κριθούν οι νέες δυνατότητες
του τοπικού πολίτη, να παρέμβει συνολικά στα μεγάλα, στα μικρά και στα
τοπικά προβλήματα.
Γι' αυτό έχετε πολύ αναλυτικά, δεν πρόκειται να επεκταθώ, την τακτι
κή μας για τις εκλογές. Έχει παρουσιαστεί μέσα από τις περιφερειακές
συνδιασκέψεις, σε όλα τα στελέχη του Κινήματος. Δεν επεκτείνομαι ιδιαί
τερα σε αυτά.
Επισημαίνω όμως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και το χρονο
διάγραμμα που υπάρχει στις τελευταίες σελίδες. Όπου εκεί προβλέπονται τόσο η πορεία προς τη Συνδιάσκεψη για την Αυτοδιοίκηση κεντρικά
στην Αθήνα, όσο όμως και οι Νομαρχιακές Συνδιασκέψεις, μέχρι 20 Σε
πτεμβρίου, σε όλους τους νομούς, ώστε να μπορέσει πραγματικά να παρέμβει το ΠΑΣΟΚ και να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία και τοπικά τον
πολίτη για το περιεχόμενο αυτής της μεγάλης θεσμικής αλλαγής.
Κοιτάξτε, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα -νομίζω ότι το έχω ήδη σχο
λιάσει- ότι τα αποφασιστικά είναι ακριβώς η συνολική κινητοποίηση του
ΠΑΣΟΚ. Να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για το περιεχό
μενο της θεσμικής αλλαγής. Και αυτό έλεγα αυτή τη στιγμή, ότι είμαστε
σε υστέρηση και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά.
Όταν ένα θεσμικό πλαίσιο ολοκληρώθηκε τον Μάιο και όταν ενδιάμε
σα είχαμε τις Ευρωεκλογές, δεν ήταν δυνατόν βέβαια να κινηθεί το κόμμα
και να ενημερώσει τους πολίτες για το περιεχόμενο αυτής της μεγάλης
αλλαγής.
Τώρα όμως, έχουμε πράγματι πεδίο μπροστά μας, που πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί θα είναι η προϋπόθεση της επιτυχίας στην εκλογική αναμέ
τρηση. Γιατί τότε μόνο θα καταδείξουμε ότι έχουμε διαφορετικές εκλογές
και για τους νομάρχες και για τους δήμους, αλλά και για τις κοινότητες.
Και διότι οι αιρετοί κοινοτάρχες γνωρίζουν ότι από 15 Γενάρη ’95 θα
έχουν τη δυνατότητα να αποτελόσουν, εφ’ όσον εκλεγούν, τα αιρετά μέλη
των νέων Διοικητικών Συμβουλίων Περιοχής. Που θα έχουν εξασφαλισμέ
νους αυτοτελείς πόρους, θα έχουν εξασφαλισμένη στήριξη επιστημονι
κού δυναμικού, που αυτή τη στιγμή έχει ήδη διασφαλιστεί όσον αφορά το
κόστος πρόσληψης και εγκατάστασής τους. Και συγχρόνως, θα έχουν
εξασφαλισμένα αναπτυξιακά ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, στήρι
ξης, τόσο των αιρετών αρχόντων, όσο συγχρόνως και των υπαλλήλων που
θα πλαισιώσουν τη λειτουργία των Συμβουλίων Περιοχής. Γεγονός πρω
τοφανές, νομίζω, για μια προσπάθεια και για μια αφετηρία καθιέρωσης
ενός νέου θεσμού. Που όμως και αυτό δεν θα εγγυηθεί την επιτυχία, εάν
δεν καταφέρουμε πράγματι, όσο μπορούμε πιο πλατιά, να κινητοποιήσου-

με το ΠΑΣΟΚ και τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να αξιοποιήσουν αυτά τα
οποία τους προσφέρει η θεσμική μεταρρύθμιση.
Τέλος, θα έλεγα, ότι στις περιφερειακές διαδικασίες που θα κάνουν τα
μέλη της Κ.Ε. με τα μέλη του Ε.Γ., μπορούμε και πρέπει να εξειδικεύσουμε
όλη μας αυτή την τακτική για τις τοπικές και νομαρχιακές εκλογές, πολύ
πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο άμεσα.
Δεν τελείωσαν οι διαδικασίες επιλογής προσώπων. Γνωρίζετε πολύ
καλά ότι υπάρχουν και ως απόρροια του κλίματος αμφισβήτησης και μεταβατικότητας, όπως είπε και ο Πρόεδρος,που προσπαθεί να δημιουργή
σει ο τύπος και ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, γίνονται συνεχείς προ
σπάθειες να δοθεί εντύπωση διαφοροποιήσεων, διαφορετικών διαδικα
σιών, προκριματικών εκλογών είτε οτιδήποτε άλλο. Που όμως, όλα αυτά
είναι κουβέντες πάνω στις διαδικασίες. Θέλουν να αποπροσανατολίσουν
το ενδιαφέρον των ίδιων των μελών του ΠΑΣΟΚ πάνω στο περιεχόμενο
της στρατηγικής και της πολιτικής, την οποία καλούμαστε να υλοποιήσου
με. Θέλουν να υποκαταστήσουν με θέαμα και εντυπωσιασμό και πυροτέ
χνημα τη συλλογική μας προσπάθεια, κινητοποίηση και δράση, σχεδια
σμένα από τους επόμενους μήνες. Κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να ανα
τρέψουμε, μόνο εάν εμείς πράγματι κινηθούμε.
Και πιστέψτε με σύντροφοι, πολλοί στην περιφέρεια έχουν καταλάβει
την ευκαιρία. Τις νέες δυνατότητες που τους δίνει η στρατηγική αποκέ
ντρωσης του ΠΑΣΟΚ. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρόκειται να τη χάσουν.
Και γι’ αυτό νομίζω, είμαστε καταδικασμένοι ως ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβρη,
να είμαστε με την πλευρά των νικητών. Και αυτό το απαιτεί ο θεσμός. Το
απαιτεί όμως και η κυβερνητική σταθερότητα και η συνέχεια. Και οι πολί
τες γνωρίζουν την πραγματική διάσταση αυτών των εκλογών. Γιατί ένα
χρόνο μετά τη νικηφόρα αφετηρία των εθνικών εκλογών του ’93, μπορούν
να δώσουν νέα ορμή στην κυβερνητική δυναμική για τη δημοκρατική τε
τραετία που αποφάσισε τότε ο πολίτης.
Τέλος, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μάχη για τους θεσμούς εντάσσε
ται και σε μια νέα εθνική και αναπτυξιακή προσπάθεια, που όχι μόνο συμβάλει στον εκδημοκρατισμό του κράτους και τη σύγχρονη δημοκρατική
οργάνωση της πολιτείας, αλλά συμβάλλει και στην ανασύνταξη και ενί
σχυση του προοδευτικού κοινωνικού και πολιτικού ρεύματος. Και δημι
ουργεί, βέβαια, σταθερές προϋποθέσεις για την επιτυχία του.
Γι’ αυτό νομίζω, θα μπορέσουμε μέσα από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα
τον Οκτώβρη και να εκφράσουμε τη σημασία, την οποία δίνουμε για την
επιτυχία αυτής της μεγάλης θεσμικής αλλαγής. Αλλά συγχρόνως, θα μπο
ρέσουμε να δώσουμε αποστομωτική απάντηση σε όλους εκείνους, που

προσπαθούν να δημιουργήσουν το αίσθημα της προσωρινότητας για το
προοδευτικό πλειοψηφικό ρεύμα, με αβέβαιη συνέχεια και ανύπαρκτη
προοπτική.
Νομίζω ότι όλοι μας συνειδητοποιούμε ότι αυτή η πολιτική μάχη για τις
νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, αλλά εκτός από εμάς το συνειδητο
ποιούν και οι προοδευτικοί πολίτες, ότι το μέλλον αυτής της πορείας, αλ
λά και οι πολιτειακοί θεσμοί, δεν μπορούν να μπουν ούτε σε ζυγούς πολιτι
κής ομηρίας, ούτε μπορούν να οδηγηθούν από οποιονδήποτε, και χάριν
οποιοσδήποτε σκοπιμότητας, σε αδιέξοδες λειτουργίες και επιλογές.
Γι’ αυτό νομίζω, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι έχουμε την ευθύνη
με αυτούς τους διακριτούς στρατηγικούς στόχους, να κινηθούμε προς τις
εκλογές με σαφείς προτεραιότητες, με σταθερές πολιτικές συμφωνίες,
αλλά και συλλογική προσπάθεια.
Νομίζω ότι έχουμε μεγάλες δεσμεύσεις αναλάβει απέναντι στους πο
λίτες. Ένα μεγάλο θεσμικό βήμα δημιουργεί επιπρόσθετες ευθύνες για
τον καθένα μας στο διακριτό του ρόλο και στη συλλογική του δράση και
σήμερα και αύριο. Και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνειδητοποιούμε, πως
μέσα από τη μεγάλη πηγή του ΠΑΣΟΚ, είναι δυνατόν να διαταχθούν στε
λέχη και στελεχιακό δυναμικό σε όλα τα επίπεδα της μεγάλης εθνικής πα
ρέμβασης. Κόμμα, κυβέρνηση και μαζικό κίνημα, σε μια συντεταγμένη πο
ρεία, έχουμε την ευθύνη να δώσουμε την προοπτική μιας νίκης.
Γιατί οι ήττες είναι για να θυμίζουν τα λάθη μας. Οι νίκες όμως είναι για
να μας ισχυροποιούν, όχι εμάς, το περιεχόμενο της στρατηγικής, την
οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Και νομίζω ότι, εάν καταφέρουμε στις επόμε
νες εβδομάδες και μήνες να σχεδιάσουμε και να συμμετέχουμε ενεργά,
κάτι το οποίο δεν κάναμε στις Ευρωεκλογές, ως οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, τό
τε πράγματι μπορούμε να αισιοδοξούμε.
Αυτά από τη δική μου μεριά, όσον αφορά την εισήγηση την οποία έχε
τε στα χέρια σας, σε σχέση με τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές. Το
πρόγραμμα δράσης νομίζω, δεν χρειάζεται αναλυτικά περισσότερο να
επεκταθώ, το έχετε ήδη στα χέρια σας. Η εξειδίκευσή του θα γίνει κατά
Περιφέρεια.
Πράγματι από την επόμενη εβδομάδα, σταθερά, πρέπει, μετά τη σημε
ρινή διάταξη που θα κάνουμε, μας περιμένουν οι σύντροφοι για παρεμβά
σεις. Και σας θυμίζω, οι διαδικασίες επιλογής προτάσεων ολοκληρώνο
νται. Αρχίζει όμως το πραγματικό δίλημμα μετά. Και μετά τα πρόσωπα θα
τελειώσουν. Μετά, τι γίνεται με την κινητοποίηση, με ποιό τρόπο θα κινη
τοποιηθούμε, ποιά επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσουμε, ποιές λύσεις
έχουμε να προτείνουμε τοπικά, νομαρχιακά και περιφερειακά, σε κάθε

ένα δήμο ή κοινότητα ή περιφέρεια που θα κριθεί η εκλογική μάχη. Και
εδώ χρειάζεται πράγματι η συνολική αξιοποίηση της κυβερνητικής δυνα
τότητας, παρέμβασης και ειδικής παρέμβασης μάλιστα για συγκεκριμέ
νες περιοχές, όπου έχουν μεγάλη πολιτική σημασία ή μεγάλη εκλογική
σημασία. Και βέβαια, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει όλη αυτή την υπόθεση
συνολικά νομίζω στα χέρια του. Και αυτό είναι η ευθύνη της Κ.Ε. και του
Ε.Γ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.

ΚΩΣΤΑ ΛΑΛΙΩΤΗ
Λ. ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΉΜΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α1

•

•

Οι εκτιμήσεις και οι αποτιμήσεις μας για τα πρόσφατα αποτελέ
σματα των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να
έχουν ως αφετηρία μια αναμφισβήτητη αλήθεια, χωρίς εκλογικεύ
σεις και ωραιοποιήσεις.
Η αναμφισβήτητη αυτή αλήθεια ταυτίζεται:
- με την πρωτόγνωρη και μη προβλεπόμενη, με τη σημαντική και
μη αναμενόμενη μείωση του ποσοστού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά 9,2%.
- Με τη διαφοροποίηση της ψήφου, μετά μηνύματα 796.446 (;) πο
λιτών.
Το 37,67% αποτελεί την πιο δυσμενή εκλογική καταγραφή του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά το 1981, αν εξαιρέσει κανείς το ποσοστό μας στις
Ευρωεκλογές του 1989 (36%).
Αυτό το ποσοστό βρίσκεται κάτω από το «κεκτημένο» κρίσιμο πο
σοστό του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το «όριο ασφαλείας» του 40%.
Αυτή η αναμφισβήτητη αλήθεια ταυτίζεται με την υποχρέωση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., να σκεφθεί και να αναλογιστεί τα χιλιάδες ΓΙΑΤΙ, που
οδήγησαν 796 χιλιάδες 446 πολίτες να διαφοροποιηθούν πολιτικά
και να τα συνδέσει άρρηκτα με το παρόν και το μέλλον του. Οφεί
λουμε να συσχετίσουμε τις θετικές και αξιόπιστες απαντήσεις του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ’ αυτά τα ΓΙΑΤΙ των πολιτών με τη φυσιογνωμία και τη
στρατηγική, με τις ιεραρχήσεις και το περιεχόμενο των επιλογών
του Κινήματος μας.
Σίγουρα τα αποτελέσματα των εκλογών δεν δια μόρφωσα ν μία νέα
διάταξη δυνάμεων με αποκρυσταλλωμένα και μη αναστρέψιμα δε
δομένα. Δεν ανέδειξαν και δεν πριμοδότησαν καμιά συντεταγμέ
νη πολιτική δύναμη για την άμεση ανατροπή της κυριαρχίας και
της ηγεμονίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Υπήρξε σαφής αμφισβήτηση, αλλά
όχι ολοκληρωτική άρνηση. Κατεγράφη μια δυσπιστία και δυσα
ρέσκεια, αλλά όχι μια συνολική καταδίκη για την πολιτική του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η ψήφος δεν είχε μονοσήμαντη αναφορά στην Ευρω-

πάίκή πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (ή των άλλων κομμάτων), είχε κυρίως σχέση
με τα εσωτερικά προβλήματα.
*
★

* ★

Σίγουρα τα αποτελέσματα είναι δυσμενή. Αποτελούν μια σαφή
προειδοποίηση, αλλά δε συνιστούν μια ήττα, που μοιραία οδηγεί
έναν πολιτικό σχηματισμό στην οριστική απώλεια δυνατοτήτων και
πρωτοβουλιών για την αναστροφή ορισμένων συγκυριακών γεγο
νότων και αποτελεσμάτων.
Και τούτο, γιατί παρ’ όλη τη μεγάλη και αισθητή πτώση των ποσο
στών του:
- τ ο ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξακολουθεί να εκφράζει ένα μεγάλο και πλειοψηφι
κό ρεύμα.
- τ ο ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξακολουθεί να είναι το πρώτο κόμμα με σημαντική
διαφορά (5%) από το δεύτερο κόμμα.
- τ ο ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινή
σεων.
Είναι σίγουρο ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και όρους να εμπνεύσει και να
πείσει και πάλι με το όραμά του, το Σχέδιο και τις προτάσεις του,
μια υπαρκτή πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία. Να χαράξει νέους
ορίζοντες και να εγγυηθεί τη συντεταγμένη πορεία της Χώρας και
της Κοινωνίας μας.
*
* ★
Α2
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Όμως θα ήταν παράδοξο και παράλογο, μέσα από άστοχες συ
γκρίσεις και εκλεκτικές αποσιωπήσεις, να παραγράφουμε:
Το χαρακτήρα της αντιπαράθεσης και την ιδιαιτερότητα των εκλο
γών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Την ιστορική διάσταση των αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή της με
τα δεδομένα σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Τη συσχέτιση της νωπής ακόμα καταγραφής για τις Ευρωεκλογές,
τόσο με εκείνη των Εθνικών Εκλογών, αλλά και άλλες προηγούμε
νες εκλογές, όσο κυρίως με τις επερχόμενες αναμετρήσεις και κα
ταγραφές των βασικών κοινωνικών και πολιτικών ρευμάτων.
Επίσης, θα ήταν παράδοξο και παράλογο να μην αποκρυπτογραφήσουμε όλες τις διαστάσεις και τις πτυχές των μηνυμάτων των
πολιτών, να μην ακούσουμε τις κραυγές και τους ψιθύρους, να μη

δούμε τα προειδοποιητικά σήματα.
Έτσι, τα αποτελέσματα οφείλουμε να τα ερμηνεύσουμε συνδυαστικά, με
βασικές αιχμές:
•

•
•

•

•

•

•

•

Την πολιτική και την φυσιογνωμία, τις πρωτοβουλίες, τους ρυθ
μούς και τη συνέπεια του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τις δυνατότητες και τις αδυνα
μίες του Κινήματος μας σε επίπεδο Κυβέρνησης και Κόμματος,
όσο και σε επίπεδο Θεσμών και Κοινωνικών Κινημάτων.
Την κρίση στρατηγικής και φυσιογνωμίας του βασικού και κυρίαρ
χου πόλου της παραδοσιακής συντηρητικής παράταξης, της Ν.Δ.
Την ύπαρξη των δύο κυρίαρχων πολιτικών - κομματικών πόλων, αλ
λά και τη «συγκυριακή» αδυναμία τους να σηματοδοτήσουν, στα
πλαίσια της εναλλαγής τους στην εξουσία, αυτοδύναμα πλειοψη
φικά ρεύματα.
Την οριοθέτηση και την απήχηση των δύο αντιπάλων πολιτικών,
κοινωνικών και ιδεολογικών ρευμάτων, που σύμφωνα με τα προ
γραμματικά τους προτάγματα, αναφέρονται είτε στον προοδευτι
κό, είτε στο συντηρητικό χώρο.
Τη μη ανάδυση μέσα στις πιο ευνοϊκές συνθήκες, ενός αξιόπιστου
δυναμικού και «ανατρεπτικού» τρίτου πόλου, που θα αμφισβητού
σε αμέσως τις παγιωμένες ισορροπίες και θα διεκδικούσε το ρόλο
του καταλύτη στις εξελίξεις.
Τη σαφή αύξηση των δυνάμεων των τριών μικροτέρων κομμάτων
(ΠΟΑ. ΑΝ., ΣΥΝ και ΚΚΕ) που συνθέτουν, έστω συγκυριακά, το πε
νταπολικό πολιτικό σκηνικό.
Την ύπαρξη ενός «δύσπιστου» ρεύματος, που παίρνει αποστάσεις
από το σύνολο των (μεγάλων και μικρών) κομμάτων, που αμφισβη
τεί με τους τρόπους του το «πολιτικό κατεστημένο».
Το ρεύμα των «δύσπιστων» ή «απαιτητικών» πολιτών, συνεχώς δι
ευρύνεται και αποτελεί μια «εκρηκτική ύλη» για τις πολιτικές και τις
κοινωνικές εξελίξεις. Το ρεύμα αυτό, το συνθέτουν οι πολίτες που
αναζητούν ένα αυθεντικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, ένα αξιόπι
στο και φερέγγυο λόγο από την πολιτική, τους πολιτικούς και τα
κόμματα. Είναι ένα υπαρκτό ρεύμα, που έχει εκδηλωθεί μέσα σε
όλα (και τα μεγάλα και τα μικρά) τα κόμματα, που εκφράζεται κα
θημερινά εντός και εκτός από αυτά, ανεξάρτητα από την ψήφο
τους, την ενασχόληση ή τη συμμετοχή τους στα πολιτικά και κοι
νωνικά δρώμενα.

Β. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
Β1

Οι Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούσαν μια μάχη
ξεχωριστή, μια μάχη με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια
μάχη, που δεν προκαλούσε «τετελεσμένα» για τις πολιτικές εξελί
ξεις στην Ελλάδα.

•

Σε αυτή την αντιπαράθεση κυριαρχούσαν κυρίως καταστάσεις,
αξιολογήσεις και προσλαμβάνουσες παράστασεις, που ΠΟΤΕ
δε συνοψίστηκαν σε βασικά ερωτήματα και πολύ περισσότερο
δε μετεξελίχτηκαν σε διλήμματα για την Επόμενη Μέρα των
Εκλογών, ποιο κόμμα θα Κυβερνούσε, με ποιο πρόγραμμα, με
ποιές δεσμεύσεις, με ποιούς ανθρώπους.
Οι Εκλογές αυτές είχαν ως σταθερό και αναμφισβήτητο πλαίσιο
αναφοράς τα πολιτικά δεδομένα, την Κοινοβουλευτική δύναμη
των Κομμάτων, τους Κοινωνικούς συσχετισμούς, την απήχηση
των ιδεών και των προγραμματικών θέσεων όπως διαμορφώθη
καν και καταγράφηκαν στην κρισιμότατη αναμέτρηση των Εθνι
κών Εκλογών τον Οκτώβριο του 1993.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε και έχει καταστήσει σαφές από την πρώτη μέρα,
ότι η σταθερή και συντεταγμένη προσπάθειά του για την Έξοδο
της Χώρας, της Οικονομίας και της Κοινωνίας μας από την Κρίση,
αναφέρεται σε έναν 4ετή ορίζοντα διακυβέρνησης.
Οι Ευρωεκλογές με τα αποτελέσματα και τα μηνύματά τους, εί
ναι αναγκαίο να ενσωματωθούν, σαν ένας απολογισμός της
7μηνης πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σαν ένας σταθμός στην 4ετή
πορεία της Κυβερνήσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Το κλίμα των Ευρωεκλογών ήταν αντίστοιχο με εκείνο των χωρών
της Ευρώπης, αλλά πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Κυ
ριάρχησε μια πολιτική άπνοια και απάθεια, μια έλλειψη παρου
σίας, συμμετοχής και ενδιαφέροντος της συντριπτικής πλειοψηφίας. Διεξήχθη μια μάχη επιτελείων κορυφής, «ερήμην»του λαού,
με τους πολίτες κουρασμένους και αμέτοχους θεατές των Τηλεσυζητήσεων των Τηλε-μονομαχιών των Τηλε-δημοσκοπήσεων. Είναι
όμως λάθος να νομίζει κανείς, ότι η σιωπή και η «βουβαμάρα» των
πολιτών ισοδυναμεί με άμβλυνση των πολιτικών ανακλαστικών τους
ή με έλλειψη γνώμης και κρίσης ή με παραίτηση από την πολιτική.
Όμως, για να έχουν ισχύ οι συγκρίσεις και οι αξιολογήσεις μας για

•

•

•

•

Β2
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τα αποτελέσματα στην Ελλάδα, είναι αναγκαίο να κάνουμε μια μι
κρή ιστορική ανασκόπηση για τις Ευρωεκλογές στις χώρες της Ευ
ρώπης.
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο, όπως και τα αποτελέσματα τους, βρίσκονται κάτω από
τη σκιά των διαμορφωμένων σ’ αυτά πολιτικών και κομματικών δε
δομένων.
Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών μπορεί να περιέχουν κάποια
μηνύματα, αλλά δεν διαμορφώνουν δεδομένα και δεν καθορίζουν
τις εξελίξεις.
Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τους, οι Ευρωεκλογές θεωρούνται σαν μια δια
δικασία «ρουτίνας», χωρίς πνοή και ενδιαφέρον. Σαν μία υπόθεση,
που αφορά τις πολιτικές, κομματικές και κοινωνικές «Ελίτ» κάθε
χώρας, σαν μια αντιπαράθεση, με τους Λαούς και τους Πολίτες
στη θέση των θεατών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα αποτελεί εκείνο το Δημοκρα
τικό Θεσμό, που συμπυκνώνει την ελεύθερη Βούληση των Λαών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στα μάτια των Ευρωπαίων Πολι
τών, αλλά και των Πολιτικών, έχει αποτυπωθεί σαν ένας απόμα
κρος και ανίσχυρος Υπερεθνικός θεσμός. Γι’ αυτό αντιμετωπίζουν
τα διαδραματιζόμενα σ’ αυτό το χώρο με σκεπτικισμό και ερωτη
ματικά. Οι Λαοί και οι Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να
έχουν την αίσθηση, τη σιγουριά και τη συνείδηση για την κοινή
προοπτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν όμως
ταυτιστεί μέχρι τώρα με το Δημοκρατικό Θεσμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Διαχρονικά, σε όλες τις αναμετρήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, σε όλες τις χώρες, παρατηρούμε ορισμένα φαινόμενα,
όπως:
-τη ν αύξηση (ορισμένες φορές θεαματική και εντυπωσιακή) των
ποσοστών της αποχής.
-τ η ν συνηθισμένη έκφραση δυσαρέσκειας προς τα κυβερνητικά
κόμματα.
- την συρρίκνωση των μεγάλων κομμάτων και το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στα ποσοστά των εθνικών Εκλογών και των Ευ
ρωεκλογών.
- τ η μεγάλη διασπορά των ψήφων με την αξιοσημείωτη ενίσχυση
των μικρών κομμάτων και ρευμάτων, που έχουν μια μόνιμη και

ιστορική παρουσία στην πολιτική σκηνή ή μπορούν να είναι σχημα
τισμοί εποχιακοί και θνησιγενείς.
Β3
Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως πλήρες και
ισότιμο μέλος εδώ και 14 χρόνια. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστη
μα έχουν διεξαχθεί 4 φορές Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο. Δύο φορές έχουν συμπέσει με τις Εκλογές για το Εθνικό Κοι
νοβούλιο (το 1981 και το 1989) και δύο φορές έχουν γίνει ξεχωρι
στά (1984 και 1994).
Κάθε μια από αυτές τις 4 εκλογικές αναμετρήσεις έχει την ιδιαιτερότητα της και
το δικό της περιεχόμενο και νοήμα. Κάθε μια από αυτές τις αναμετρήσεις έχει
την ανεπανάληπτη σχέση της με τις ειδικές συνθήκες και τα δεδομένα
εκείνης της περιόδου, που υπήρχαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευ
ρώπη.
Είναι σαφές ότι είναι παρακινδυνευμένο και αφελές να προχωρήσει κανείς
στις απόλυτες συγκρίσεις των ποσοστών των κομμάτων. Οι υπερ-απλουστεύσεις των συγκρίσεων οδηγούν σε λάθη, δημιουργούν μια απατηλή ει
κόνα. Πρέπει όμως να θυμηθούμε τις καταγραφές κάθε αναμέτρησης.
Γι’ αυτό παραθέτουμε, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, κάποιους βασικούς πίνακες με πα
ρατηρήσεις και σχόλια για τις εκλογές 1981,1984,1985,1993 και 1994.

Β4

•

•

Οι Εκλογές για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 1994 είχαν
το χαρακτήρα μιας κρίσιμης αντιπαράθεσης για τη συμμετοχή της
Ελλάδας στο γίγνεσθαι της Ευρώπης και για το παρόν και το μέλ
λον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσο και να φαίνεται παράδοξο, αυτές οι εκλογές έδωσαν στα κόμ
ματα μια σπάνια ευκαιρία να ενημερώσουν τους πολίτες και να
προβάλλουν τις θέσεις τους για την Ευρώπη. Συγκριτικά πάντα με
τις άλλες 4 αναμετρήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η
αναμέτρηση είχε τον πιο καθαρό Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και
το σαφέστερο Ευρωπαϊκό περιεχόμενο.
Για πρώτη φορά η ψήφος των Ελλήνων, όπως και των άλλων Ευ
ρωπαίων πολιτών, είχε μια καθοριστική σημασία, μια αποφασιστι
κή δύναμη ικανή να σφραγίσει την πορεία της Ευρώπης προς το
2.000. Και τούτο, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά πια
οντότητα, δύναμη και ουσιαστικό ρόλο. Μέχρι τώρα είχε περιορι
σμένες νομοθετικές αρμοδιότητες και συμβουλευτικό μόνο χαρα
κτήρα, ενώ από τώρα και μετά έχουν μπει οι προϋποθέσεις για να

ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ για το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με το Συμβούλιο των Υπουργών.
•
Κατά συνέπεια, είχε και θα έχει πια κορυφαία σημασία ο πολιτικός
συσχετισμός των δυνάμεων, η αριθμητική δύναμη και η διάταξη
των κομμάτων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.
•
Έτσι είναι μια μεγάλη κατάκτηση, που οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές
αποτελούν την πιο μεγάλη ισχυρή και Ενωμένη Κοινοβουλευτική
Ομάδα στον,Κορυφαίο θεσμό της Ευρώπης.
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Επίσης, για πρώτη φορά τα Ελληνικά κόμματα έδωσαν μια μάχη
μέσα σε ένα πλαίσιο κοινής πολιτικής αναφοράς και με δεσμούς
αλληλεγγύης με τα ομόλογα κόμματα των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
•
Ειδικότερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδωσε με συνέπεια μια μάχη για την Ευ
ρώπη, προωθώντας τόσο τις ιδιαίτερες και αυτόνομες Εθνικές μας
θέσεις, όσο και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Σοσιασιλιστικού Κόμ
ματος, του οποίου είμαστε ιδρυτικό μέλος. Αυτή η ένταξη και αυτή
η αναφορά μας στο Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα διευρύνει τους ορί
ζοντες της στρατηγικής και του σχεδιασμού μας και δίνει δυναμική
ώθηση στις παρεμβάσεις μας, τόσο για το γίγνεσθαι της Ευρώπης,
όσο και για την προώθηση των ζωτικών Εθνικών συμφερόντων της
Ελλάδος.
Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, στον πολιτικό σχεδίασμά μας για τις
Εκλογές του Ιουνίου προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τη διαλεκτική σχέση
ανάμεσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., την Ελλάδα και την Ευρώπη με το μήνυμα:
«ΔΥΝΑΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΔΥΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ».
Είχαμε συνδέσει την ψήφο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. με:
- Την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας μας.
- Την ισχυροποίηση της φωνής μας και των διεκδικήσεων μας στην
Ευρώπη για τα Εθνικά Θέματα, για την Οικονομία, για την Ανά
πτυξη και για την Κοινωνική Δικαιοσύνη.
-Τ η ν κατοχύρωση των προϋποθέσεων για μια ισότιμη και δημι
ουργική συμμετοχή της Ελλάδας στην πορεία και την εξέλιξη της
Ενωμένης Ευρώπης.
Θέλαμε να δώσουμε έμφαση και σημασία στους στόχους μας:
- «Δυνατό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε μια Ενισχυμένη Σοσιαλιστική πλειοψηφία
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια Δυνατή Ελλάδα, για μια Δη
μοκρατική και Κοινωνική Ευρώπη».
-«Έ να Δυνατό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μια εγγύηση για το Λαό της Ευρώ
πης της Ελλάδας, για την Ευρώπη των Λαών».

Σήμερα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (παρ’ όλη την αισθητή μείωση της δύναμης του) απο
τελεί το μοναδικό Σοσιαλιστικό κόμμα στην Ευρώπη μαζί με το Εργατικό
Κόμμα της Αγγλίας, που κατέχουν την πρώτη θέση με σημαντική διαφορά
από τα αντίπαλα Κόμματα της συντηρητικής Δεξιάς.
Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
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•
•
•

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και μετά τη μεγάλη
και αισθητή μείωση της δύναμής του, είχε και έχει τις δυνατότητες
να δημιουργήσει συνθήκες, όρους και προϋποθέσεις για την ανα
στροφή των δυσμενών αποτελεσμάτων.
Εκφράζει ένα μεγάλο και πλειοψηφικό ρεύμα.
Είναι το πρώτο κόμμα, με αισθητή απόσταση από τη Νέα Δημοκρα
τία.
Έχει το ουσιαστικό πλεονέκτημα να διατηρεί την πρωτοβουλία
των κινήσεων. (Δεν θα επεκταθούμε σε άλλες αναφορές και ανα
λύσεις για το ΠΑΣΟΚ γιατί έχουν γίνει ορισμένες στο κεφάλαιο Α
και θα ακολουθήσουν με το πιο συστηματικό τρόπο στο επόμενο
κεφαλαίο Δ).
*
★
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•
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Τα αποτελέσματα των εκλογών αποτυπώνουν την πολυδιασπασμένη και την κατακερματισμένη εικόνα της συντηρητικής παρά
ταξης, σε υπαρκτούς «ομογάλακτους» πόλους είτε μόνιμους
(Ν.Δ., ΠΟΑ. ΑΝ., Ακροδεξιά) είτε συγκυριακούς και θνησιγενείς
πόλους (ΔΗ.ΑΝΑ).
Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών, κυρίως αποκαλύπτουν ότι η
Ν.Δ. ως βασικός και κυρίαρχος πόλος της συντηρητικής παράτα
ξης εκπροσωπεί ένα ρεύμα συρρικνωμένο, ηττημένο και απομονω
μένο. Αν σ’ αυτή τη διαπίστωση προστεθεί η κρίση ηγεσίας, όπως
και οι εσωκομματικές μεταλλάξεις των ρευμάτων της Ακροδεξιάς
και της «Βασιλικής» Δεξιάς που αναζητούν αυτόνομες εκφράσεις,
τότε συμπληρώνεται το πάζλ της ρευστότητας και προδιαγράφο
νται νέοι κατακερματισμοί.
Στις εκλογές αυτές η Ν.Δ. απέτυχε να καρπωθεί έστω και ένα μέ

•

•

ρος από τη λεγάμενη «φυσιολογική και αναμενόμενη φθορά» του
κόμματος που κυβερνά. Αντιθέτως, η πτώση κάτω 7% της Ν.Δ.είναι εντυπωσιακή και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί
σε λόγους «οργανωτικούς» και σε λόγους «εσωκομματικής υπονό
μευσης».
Το 32,65% δείχνει την κρίση φυσιογνωμίας, την κρίση στρατηγικής
και την κρίση προσανατολισμού της Ν.Δ. Ταυτόχρονα δείχνει μια
καθήλωση και μια αδυναμία της Ν.Δ. να αναδειχτεί σε εναλλακτικό
και αυτόνομο πόλο εξουσίας, σε αυτοδύναμο ρεύμα πλειοψηφίας.
Αν αυτή η καθήλωση και αυτή η αδυναμία της Ν .Δ. δεν είναι συγκυ
ριακή, αλλά (όπως φαίνεται) είναι μόνιμη, τότε θα είναι αρκετά δύ
σκολο να διαμορφώνονται οι όροι και τα διλήμματα, που θα σχημα
τοποιούν δύο κυρίαρχα, αλλά εναλλακτικά ρεύματα πλειοψηφίας,
δύο αυτοδύναμα κόμματα εξουσίας με διαφορετικές προτάσεις,
με αντίπαλες και διαζευτικές εκφράσεις. Και τούτο, γιατί κάθε φο
ρά ένα διπολικό πολιτικό σύστημα λειτουργεί μόνο αφού και εφ’
όσον υπάρχουν δύο πόλοι.
*

★
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Τα αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ανέδειξαν τη «συγκυριακή;» αδυναμία των δύο κυρίαρχων πολιτι
κών και κομματικών πόλων (του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.) να σηματοδο
τήσουν αυτόνομα και αυτοδύναμα πλειοψηφικά ρεύματα.
Αυτή η «συγκυριακή;» αδυναμία επέδρασε καταλυτικά τόσο για
την εντυπωσιακή διπλή πτώση των δύο κομμάτων εξουσίας, όσο
και για το πρωτόγνωρο άθροισμα των απωλειών τους που ανήλθε
σε 15,9%. Αυτό το 15,9% αντιπροσωπεύει τη θέληση 1 εκατομμυ
ρίου 392 χιλιάδων 61 πολιτών (1.392.061).
Το άθροισμα των ποσοστών των δύο κομμάτων εξουσίας είναι
εντυπωσιακά χαμηλό (το χαμηλότερο ποσοστό από το 1981 και με
τά) και αποτέλεσε μια «έκπληξη», γιατί τα κόμματα (ΠΑΣΟΚ +
Ν.Δ.) συγκέντρωσαν μόλις 70,3%.
(Για να έχουμε όλοι στη μνήμη μας σε διαχρονική κλίμακα την μεταβλητικότητα αυτού του «κρίσιμου πολιτικού μεγέθους» παραθέ
τω τα εξής στοιχεία).
Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει μιά σημαντική απόκλι
ση στο ποσοστό του αθροίσματος ανάμεσα στις Βουλευτικές Εκλογές και

Άθροισμα ψήφων ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Βουλ. 81 Ευρ/βουλή 81 Ευρ. 84
83,94

Βουλ. 85

Ευρ. 89
76,4

71,46

79,7

Βουλ. 89 (Νοεμ.)

Βουλ. 90

Βουλ. 93

Ευρ. 94

85,5

86,2

70,3

86,8

86,66

Βουλ. 89
83,4

τις Ευρωεκλογές. Αυτή η απόκλιση συνδέεται άρρηκτα με το διαφορετικό
χαρακτήρα και με την ιδιαιτερότητα των δύο Εκλογικών αναμετρήσεων,
όπως και με τη διαφορετική αίσθηση που έχουν οι πολίτες για την κρισιμό
τητα και το νόημα της ψήφου τους. Πάντως τον Ιούνιο του 1994 παρατη
ρούμε το χαμηλότερο ποσοστό (70,3), όσο και τη μεγαλύτερη ψαλίδα
(15,9).
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Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και σε όλες τις κοινωνίες,
υπάρχουν οριοθετημένα δύο αντίπαλα ρεύματα με διαφορετικές κοι
νωνικές, πολιτικές και ιστορικές αναφορές, με διαζευκτικούς ιδεολο
γικούς Λόγους, με διαφορετικές προγραμματικές ιεραρχήσεις.
Έτσι οριοθετούνται, αρκετά σχηματικοί, σε κάθε χώρα, ο «προο
δευτικός» και ο «συντηρητικός» χώρος. Είναι αυτονόητο ότι ο κάθε
χώρος δεν έχει μία ενιαία ταυτότητα και η έκφρασή του δεν είναι
ενιαία και μοναδική. Αντιθέτως, σε κάθε χώρο υπάρχουν πολλές
ταυτότητες, πολλές φωνές, πολλά κόμματα, πολλά προγράματα.
Θα χρησιμοποιήσουμε -έστω σχηματικά- αυτή την κατάταξη και
θα οριοθετήσουμε το χώρο της Δεξιάς - Συντηρητικής Παράταξης
και το χώρο της Δημοκρατικής - Προοδευτικής Παράταξης, για να
δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις και μεταβλητές από το
1981 και μετά.
Από το 1981 και μετά παρατηρούμε ότι σε κάθε εκλογική αναμέ
τρηση ο «Ζωτικός χώρος» της Δημοκρατικής - Προοδευτικής Πα
ράταξης (ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα ποσοστά του κάθε κόμμα
τος), βαθμιαία συρρικνώνεται.
Παραθέτω ορισμένα αθροιστικά ποσοστά που δείχνουν αυτή την εξέλιξη.
Πιο συγκεκριμένα:

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1981 περίπου 62%
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1985 περίπου 58%
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1993 περίπου 54,5

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1984 περίπου 57%
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1989 περίπου 53%
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1994 περίπου 50,5

Αυτά τα αθροιστικά ποσοστά, όσο σχηματικά και αν είναι, περικλείουν αρ
κετά χρήσιμες ενδείξεις τόσο για το περιεχόμενο των αντιπαραθέσεων,
όσο και για τις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές διεργα
σίες, που καθορίζουν τελικά όχι μόνο την ψήφο και την εκλογική συμπερι
φορά των πολιτών, αλλά και τη σχέση τους με την πολιτική, με τα κόμματα
και την κοινωνική δράση. Στη χώρα μας, μέσα σ’ αυτή τη 15 ετία, παρατη
ρούμε ότι, ενώ έχει εκλείψει εντελώς η πολιτική και κομματική έκφραση
του παλιού Φιλελεύθερου Κέντρου, αναπτύσσεται ανάμεσα στα κόμματα
εξουσίας (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) ένας χώρος-σύνορο, ένα «κοινωνικό κέντρο» με
πολυσήμαντες αναφορές. Κάθε φορά, ο προσανατολισμός και η «εκλεκτική συγγένεια» αυτού του χώρου, αναδεικνύονται σε καταλύτες για τη δια
μόρφωση των πλειοψηφικών ρευμάτων και των κομμάτων εξουσίας.
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Στις εκλογές του Ιουνίου σημείωσαν μια σαφή αύξηση των δυνά
μεων τους τα τρία μικρότερα κόμματα (ΠΟΑ. ΑΝ., ΣΥΝ. και ΚΚΕ),
που συνθέτουν και προσδιορίζουν το σημερινό πενταπολικό σκηνι
κό.
Είναι όμως αναμφισβήτητο γεγονός ότι, ενώ η συρρίκνωση των
δύο μεγάλων κομμάτων ήταν εντυπωσιακή, δεν αναδείχθηκε κανέ
να κόμμα σε ένα αξιόπιστο τρίτο πόλο, που με τη δυναμική του θα
«απειλούσε» και θα «ανέτρεπε» τις ισορροπίες, τους δικομματισμούς» και τους «διπολισμούς»
*
*

Γ6

*

Είναι γνωστό ότι η δημιουργία του κόμματος της Πολιτικής Άνοι
ξης δεν κυοφορήθηκε, δεν ήρθε μέσα από την Ιστορία, τις ιδέες,
τις κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις, αλλά ουσιαστικά μέσα
από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ήταν μία «μεντιογένεση».
Ανάλογα φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και στις χώρες της Ευρώ
πης, αν και στις Ελληνικές συνθήκες είναι δύσκολη η απόπειρα δημουργίας πολιτικών σχηματισμών από τα πάνω.
Η Πολιτική Άνοιξη παραμένει αιχμάλωτη, δέσμια του φορτωμένου
με μεγάλες ευθύνες απώτερου και πρόσφατου παρελθόντος, αλ

λά και παρόντος της, παρ’ όλες τις αγωνιώδεις προσπάθειες πολι
τικού μεταμορφισμού, ιδιαίτερα του αρχηγού της. Ένα πολιτικό
φαινόμενο που αντιπροσωπεύει και εκφράζει την παλιά γνώριμη
πολιτική και οπωσδήποτε όχι την ανανέωση και την υπέρβαση.
Είναι μάλλον πολύ δύσκολο να πειστούν οι Έλληνες πολίτες και ψη
φοφόροι ότι το παλιό έγινε, μεταμορφώθηκε αυτόματα σε καινούρ
γιο, σε νέο και να εμπιστευτούν την ΠΟΛ. ΑΝ. ως κόμμα εξουσίας. Η
εμπειρία, η ιστορική τους μνήμη και η πολιτική τους παιδεία, έλεγε
ότι είναι διαφορετική η διαλεκτική του νέου και του παλιού.
Παρ’ όλα αυτά, η Πολιτική Άνοιξη αποτελεί έναν πολιτικό σχηματι
σμό με υπαρκτή παρουσία, με ξεχωριστή φυσιογνωμία και φωνή.
Κατάφερε μέσα στις δύο διαδοχικές αναμετρήσεις να περιχαρρακώσει ένα δικό της «ζωτικό χώρο». Σίγουρα διατηρεί τον ομφάλιο
λώρο με τη Δεξιά και το συντηρητικό χώρο. Είναι σίγουρο όμως,
ότι επιδιώκει τη βαθμιαία πολιτική ιδεολογική και προγραμματική
μεταμόρφωσή της, μέσα από τις ασάφειες της υπέρβασης και τις
επικλήσεις για την ιδεολογία του συγκεκριμένου, για να εισβάλει
και διεκδικήσει το μερίδιό της από τη μεγάλη «συνοριακή περιο
χή», της «μεγάλης δεξαμενής» του «κοινωνικού κέντρου» και κυ
ρίως από τις Νέες Γενιές των ψηφοφόρων.
Η άνοδος κατά 3,9% της ΠΟΛ. ΑΝ. είναι σαφής και αναμφισβήτη
τη. Όμως αυτή η άνοδος και το συνολικό της ποσοστό, το 8,7%,
απέχει πολύ από το διακυρηγμένο εκλογικό στόχο της ηγεσίας της
για διψήφιο ποσοστό. Επίσης, αυτό το ποσοστό μπορεί να δείχνει
μια δυναμική, αλλά δεν δικαιολογεί, μάλλον διακωμωδεί τις κορώ
νες για «κόμμα εξουσίας».
Το 8,7% της ΠΟΛ. ΑΝ. φανερώνει ένα όριο, μια εμφανή αδυναμία
της, να αναδυθεί σε «ανατρεπτικό» ρεύμα, σε τρίτο πόλο, σε «ρυθμι
στική δύναμη». Μέσα στις πιο ευνοϊκές για την ΠΟΛ.ΑΝ. συνθήκες,
κατάφερε να προσεταιριστεί (συγκυριακά και προσωρινά, θα δείξει ο
χρόνος) από το 16% της απώλειας των δύο κομμάτων, μόνο το 3,9%.
Είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να επισημανθεί το γεγονός, ότι η
ΠΟΛ. ΑΝ. είχε μικρή άνοδο στα αστικά κέντρα, εντυπωσιακή σε
ορισμένες περιφέρειες και μια σχετική (;) (αλλά όχι εντυπωσιακή)
αύξηση στη Μακεδονία και τους Νομούς που συνορεύουν με τα
Σκόπια.
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Οι κληρονόμοι της Παραδοσιακής Αριστερός (ΚΚΕ και ΣΥΝ) μετά
από πολλές προσπάθειες συζητήσεων, μετωπικών συνεργασιών,
διευρύνσεων, ενοποιήσεων και διασπάσεων, διεκδικούν έναν «ζω
τικό χώρο» με αντιφατικές και μεταλασσόμενες ιστορικές πολιτι
κές και κοινωνικές αναφορές. Το αθροιστικό ποσοστό (ΚΚΕ+ΣΥΝ)
των Ευρωεκλογών (11,5%) αποτελεί την πιο ισχνή καταγραφή των
τελευταίων 15 χρόνων.
Το ΚΚΕ ως παραδοσιακός πόλος είναι μεν υπαρκτός, αλλά αναντίστοιχος με την εποχή μας, με αδύναμη και απωθητική πολιτική και
κοινωνική επαγγελία.
Σ’ αυτές τις εκλογές το ΚΚΕ σημείωσε μια οριακή αύξηση των δυ
νάμεων του 0,7%. Αυτό το ποσοστό της αύξησής του, όπως και το
συνολικό του ποσοστό 5,3%, αποκαλύπτει την αδυναμία του ΚΚΕ
να πείσει τον Ελληνικό λαό ότι είναι ένας πολιτικός σχηματισμός
σύγχρονος και αξιόπιστος.
Δεν κατάφερε να γίνει πόλος αναφοράς μιας δυσαρέσκειας και
διαμαρτυρίας, που αντικειμενικά υπάρχει μέσα στους χώρους των
εργαζομένων, των εργατών, των αγροτών και κυρίως των ανέρ
γων. Επίσης, δεν κατάφερε να «προσεταιριστεί» ή να «πείσει» έστω
στιγμιαία ορισμένα στρώματα, που έχουν αξεπέραστα προβλήμα
τα ή συνθλίβονται από τις «κατευθύνσεις και τις επιταγές» της
«κοινής πολιτικής» των «Ευρωπαϊκών Μονοπωλίων». Το ΚΚΕ ήταν
το μοναδικό κόμμα που έχει συναρτήσει το λόγο με την παρουσία,
σε μια άρνηση της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια άρνη
ση της «Εύρωπης των Ανέργων» σε μια αντι-Μάαστριχτ προπαγάν
δα.
Ο Συνασπισμός και πριν από αυτόν η ΕΑΡ και το ΚΚΕ εσωτ., που
συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό κορμό του, έχουν εγγράφει
διαχρονικά ως ο εκσυγχρονιστικός πόλος της παραδοσιακής Αρι
στερός.
Σε αυτές τις εκλογές βγήκε αρκετά ενισχυμένος. Η άνοδός του κα
τά 3,3% και κυρίως το πσοοστό του 6,27% διασφαλίζει την εκπρο
σώπησή του στο Ευρωκοινοβούλιο με δύο Ευρωβουλευτές και κα
τά κάποιο τρόπο αντισταθμίζει την έλλειψη Πολιτικής Έκφρασης
στο Εθνικό Κοινοβούλιο (άλλωστε αυτή η έλλειψη εκπροσώπησης,
που οφειλόταν στο 0,06%, ήταν και ένας ισχυρός λόγος για τη συ
ναισθηματική και την πολιτική συσπείρωση των αριστερών στον
ΣΥΝ).
Αυτός ο εκσυγχρονιστικός πόλος της Παραδοσιακής Αριστερός
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πάντα είχε (σε όλες τις διαδοχικές του εκφράσεις, ΚΚΕ εσωτ.,
ΕΑΡ, ΣΥΝ.) σημαντικές επιτυχίες σ’ όλες τις Ευρωεκλογές και ση
μαντικές αποκλίσεις ποσοστών ανάμεσα στις Εθνικές Εκλογές και
τις Ευρωεκλογές.
Παραθέτω ορισμένα στοιχεία:
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1981 περίπου 1,34
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1984 περίπου 3,42
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1993 περίπου 2,94

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1981 περίπου 5,3
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1985 περίπου 1,84
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1994 περίπου 6,27

•

Συνολικά ο χώρος της Παραδοσιακής Αριστερός, αν και είναι
υπαρκτός, ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία. Τα αθροιστικά ποσο
στά του (παρόλο που παρεπέμπουν σε αντιδιαμετρικές θέσεις τό
σο για τα Εθνικά και Εσωτερικά θέματα, όσο κυρίως και για την Ευ
ρώπη και την εξέλιξή της) περιγράφουν αυτή τη φθίνουσα πορεία,
αλλά και τις μεταβολές των ποσοστών ανάμεσα στις Βουλευτικές
και τις Ευρωεκλογές.
Απ’ αυτή την ανάλυση αυτών των ποσοστών είναι πασιφανές, ότι αυτό το
ιστορικό και κοινωνικό ρεύμα έχει μια εγγύτητα, μια συγγένεια, μια ώσμω
ση και μια ταύτιση με το ΠΑΣΟΚ. Οι αυξομειώσεις της δύναμης της Παρα
δοσιακής Αριστερός ανάμεσα στις διαφορετικές στιγμές των εκλογικών
αναμετρήσεων αποδεικνύουν ότι ο ομφάλιος λώρος του ΠΑΣΟΚ με τμή
ματα της Αριστερός υπάρχει πάντα, δεν έχει κοπεί ποτέ.
Παραθέτω ορισμένα στοιχεία:
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1981 περίπου 12,3%
-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1981 περίπου 18,2%
-Α'ρΊ ΣΤΕΡΑΕΥ ΡΩΕΚΛΟΤ"ΕΫ1984 περίπουΊ_5% ...................
-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1985 περίπου 11,7%
- ΑΡΙΣΤΕΡΑΒόΫΛΕΥΤΓΚΕΣ Ίϊδϊπ ερίπ όϋ“ΐ3“3%..................." ...............”
-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1989 περίπου 14,3%
- ΑΡ'ι ΙΤ ΕΡΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ" Ί'993 περίπου 7_,5%"................
-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1994 περίπου 11,5%
★
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Στην πρόσφατη αναμέτρηση των Ευρωεκλογών είναι ανάγκη να
κάνουμε ειδική μνεία σε τρία γεγονότα, που μπορούν να αποτελό
σουν το «προμήνυμα» ορισμένων πρωτόγνωρων για τη χώρα μας

εξελίξεων.
Για τούτο πρέπει να συσχετίσουμε:
- τ η μεγάλη απώλεια του ΠΑΣΟΚ. και της Ν.Δ. κατά 16%.
- τη μερική απορρόφηση (από το 16% μόνο το 8%) από τα 3 κόμ
ματα του πενταπολικού σκηνικού (ΠΟΛ.ΑΝ., ΚΚΕ, ΣΥΝ.).
- τ η μεγάλη διασπορά των ψήφων περίπου 8% (ΔΗΑΝΑ 2,8%) σε
κόμματα, σχηματισμούς και κινήσεις, που βρίσκονται «εκτός παι
χνιδιού» και αμφισβητούν έντονα το «πολιτικό και το κομματικό
κατεστημένο».
Το ποσοστό αυτό, το 8%, εμφανίζεται για πρώτη φορά με τέτοια
ένταση και σε τέτοια έκταση και αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός
ρεύματος «πολιτικής δυσπιστίας» και «κοινωνικής δυσαρέσκειας»,
που παίρνει αποστάσεις από το σύνολο, των Μεγάλων και των Μι
κρών, των Παλιών και Νέων, των Δογματικών και Ανανεωτικών
Κομμάτων.
Δ. ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ
Δ1

•

•

Δ2

Σε αυτές τις εκλογές 796 χιλιάδες 446 πολίτες, που είχαν ψηφίσει
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κρίσιμη αναμέτρηση του 1993, έστειλαν τα μηνύματά τους, τα προειδοποιητικά τους σήματα προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μέσα από χιλιάδες αιτίες και ΓΙΑΤΙ διαφοροποιήθηκαν πολιτικά και
μας αρνήθηκαν την ψήφο τους. Η ψήφος τους εκφράζει τη Δυσα
ρέσκεια και τη Δυσπιστία τους, τη Δυσφορία και τη Διαμαρτυρία
τους για το περιεχομένο και τους ρυθμούς της πολιτικής μας, για
τη φυσιογνωμία και τη στάση μας, τόσο στο επίπεδο του Κινήμα
τος, όσο κυρίως και στο επίπεδο της Κυβέρνησης.
Όλοι μας, τόσο στην Κυβέρνηση, όσο και στο Κίνημά μας, οφεί
λουμε να αναλύσουμε με οξυδέρκεια και νηφαλιότητα τα μηνύμα
τα των πολιτών και να διδαχτούμε από αυτά. Σε κάθε περίπτωση,
δεν μπορούμε και δεν πρέπει είτε να ξεχάσουμε,ε ίτε να απωθή
σουμε, είτε να αναγνώσουμε ευκαιριακά και αποσπασματικά τα
πολυσήμαντα μηνύματα των εκλογών.
Κάθε φορά οι εκλογές συμπυκνώνουν την αντιπαράθεση διαφορε
τικών πολιτικών και κοινωνικών ρευμάτων. Κάθε φορά τα αποτελέ
σματα αποτελούν μια αυθεντική καταγραφή των διαθέσεων και
των αξιολογήσεων των πολιτών. Αποτελούν μια «ακτινογραφία»
των σκέψεων και των επιλογών τους. Επιλογών του Ελληνικού Λα
ού, όπως αυτές διαμορφώνονται και αποτυπώνονται αριθμητικά

σε ψήφους, μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες και τη συγκεκρι
μένη στιγμή.
•
Πίσω όμως από τους αριθμούς και τα ποσοστά, υπάρχουν ανά
γκες και επιθυμίες, αισθήματα και ευαισθησίες, βιώματα και συ
νειδήσεις, απαιτήσεις και προσδοκίες Ανθρώπων, Πολιτών, Κοι
νωνικών Ομάδων και Τάξεων, Γενιών, Τοπικών Πληθυσμών.
•
Γι’ αυτό προβάλλει ως επιτακτική και ζωτική ανάγκη, να ανιχνεύσουμε αυτή την πραγματικότητα, γιατί κάθε ψήφος είναι η έκφρα
ση μιας προσπάθειας, μιας αγωνίας, μιας ελπίδας ενός Προσώ
που, η συλλογική απαίτηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τα
μηνύματα, που περιέχει κάθε ψήφος, είναι επιτακτική ανάγκη να
τα συσχετίσουμε με το σχεδίασμά και τις επιλογές μας, με τη φυ
σιογνωμία και το Λόγο μας, με τους ρυθμούς και τις πρωτουβουλίες μας. Το μεγάλο ζητούμενο, το αναπάντητο ερώτημα συνοψί
ζεται στο πώς μπορεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να απαντήσει θετικά. Πώς μπο
ρεί να πείσει τους πολίτες για την αλλαγή της πλεύσης του προς
την ορθή πορεία. Πως μπορούμε να αναστρέψουμε ριζικά αυτό το
διάχυτο σκεπτικισμό και αρνητισμό των πολιτών, τόσο για την ει
κόνα, όσο και για το περιεχόμενο της πολιτικής μας.
Δ3
Η μείωση της δύναμης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά 9% είναι συνυφασμένο
κυρίως με μηνύματα κριτικής τόσο για ορισμένες αρνητικές πτυ
χές της πολιτικής μας, όσο κυρίως γι’ αυτά που περίμεναν (χωρίς
καμία πίστωση χρόνου) οι πολίτες και δεν έγιναν.
Παραθέτω ορισμένες ενότητες, όπου μπορούν να έχουν τις βασικές ανα
φορές τα μηνύματα των ψηφοφόρων.
•
Μηνύματα κριτικής από τους πολίτες που το 1993 μέσα από τα
αμείλικτα διλήμματα ψήφισαν ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να φύγει η Ν.Δ. και ο
κ. Μητσοτάκης. Ψήφισαν ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την προσδοκία, ότι το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αμέσως τα οικονομικά
και τα κοινωνικά προβλήματα του τόπου.
•
Μηνύματα κριτικής για τις απαιτούμενες ουσιαστικές διαφορές
ανάμεσα στην πολιτική και τη φυσιογνωμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της
Κυβέρνησης του με εκείνη της Ν.Δ.. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγάλο
πλεονέκτημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ήταν απόλυτο, αλλά συγκριτικό. Η
υπεροχή του σε όλους τους τομείς αναφερόταν και πριν και μετά
τις εκλογές του 1993, αλλά και σήμερα, σε σχέση με τη σύγκρισή
του με το Νεοφιλελευθερισμό, τον ιδιότυπο αυταρχισμό, το ύφος
και το ήθος, τον ενδοτισμό, τις τραγικές αποτυχίες της Ν.Δ. και
του κ.Μητσοτάκη. Όσο ξεθωριάζει αυτή η σύγκριση και ατονεί η

μνήμη, τόσο οι πολίτες γίνονται πιο απαιτητικοί, πιο «ανυπόμονοι»
και πιο «επιθετικοί» προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί θεωρούν ότι το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν πρέπει να είναι και δεν πρέπει να φαίνεται σαν μια
προέκταση ή σαν μια παραλλαγή της Ν.Δ. σε βασικούς τομείς της
διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Κυβέρνηση και Κίνη
μα) οφείλει να πείσει για την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα και την
προοπτική, των προτάσεων και των επιλογών του με απόλυτο και
θετικό τρόπο, όπως και για τις ουσιαστικές διαφορές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τη Ν.Δ. και τα άλλα κόμματα.
Μηνύματα κριτικής από τα κοινωνικά στρώματα και από τις περιο
χές που είναι οι βασικοί αποδέκτες (τα θύματα) της ανεργίας, της
περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής, της ανυπαρξίας ή της έλ
λειψης δικτύων κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Μηνύματα κριτικής από εκείνους τους πολίτες, που προσδοκούν
εδώ και τώρα λύσεις και διευθετήσεις στα ατομικά τους αιτήματα,
από εκείνους τους πολίτες, που, διαπαιδαγωγημένοι για δεκαετίες
στο ρουσφέτι και συναρτημένοι με πελατειακά δίκτυα, αρνούνται
την κατοχύρωση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων, τα
ανοιχτά και διαφανή συστήματα, τόσο για τις προσλήψεις, όσο και
για την ανέλιξη στη Δημόσια Διοίκηση.
Μηνύματα κριτικής από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. Γυναίκες) και ηλικιακές ομάδες (με αιχμή τη Νέα Γενιά), που πιστεύουν
και απαιτούν πολιτικές σύγχρονες με ευαισθησία και ανοιχτούς
ορίζοντες. [Ειδικότερα, το πρόβλημα των σχέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
με τις νέες γενιές είναι πρόβλημα ζωτικής σημασίας].
Μηνύματα κριτικής για την εικόνα, τις ιεραρχήσεις και τους ρυθ
μούς της Κυβέρνησης, για την πολιτική και κοινωνική συμπεριφο
ρά των στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για την απουσία του μαχόμενου
και δημιουργικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τους κοινωνικούς χώρους, τους
θεσμούς και τους Νόμους.
Μηνύματα κριτικής από τους προοδευτικούς πολίτες, που απαι
τούν ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και ριζοσπαστικό Κίνημα, που ξέ
ρει να σκέπτεται, να σχεδιάζει, να διαλέγεται και να παρεμβαίνει.
Ένα Κίνημα, που σέβεται τους πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς
και το λαό, ένα Κίνημα, που ξέρει να αφουγκράζεται και να επικοι
νωνεί.
Μηνύματα κριτικής για υφέρπουσες εντάσεις, τις ανοιχτές εσω
κομματικές διαμάχες και τον πόλεμο χαρακωμάτων μέσα στο
ΠΑ.ΣΟ.Κ., που υπονόμευσαν την εικόνα και τον χαρακτήρα του Κι

νήματος, τόσο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, κορυφαίας δημο
κρατικής έκφρασης του Κινήματος, όσο και μετά. Μηνύματα κριτι
κής για την πολιτική αδράνεια και αφασία του οργανωμένου
ΠΑ.ΣΟ.Κ., για την πολυδιασπασμένη του έκφραση, καθώς και για
την απουσία ορισμένων τομέων και οργάνων σε κρίσιμες περιοχές
και την «αποχή» των οργανώσεων από κάθε πρωτοβουλία, παρεμ
βάσεις και δράσεις.
Μηνύματα κριτικής για την πολιτική άπνοια, για τις διαχειριστικές
ψευδαισθήσεις, για τις ανεξήγητες ολιγωρίες, τόσο στο επίπεδο
της Κυβέρνησης, όσο και σε επίπεδο Κινήματος.
Μηνύματα κριτικής για το σύνδρομο του πολιτικού εφησυχασμού,
για το σύνδρομο της εσωκομματικής αυτάρκειας και της κομματι
κής εσωστρέφειας.
Μηνύματα κριτικής για την κατακερματισμένη κεντρική έκφραση
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τους βασικούς τομείς της κυβερνητικής πολιτι
κής και για τα ζωτικά θέαμτα φυσιογνωμίας και στρατηγικής του
Κινήματος μας.
*
★ *
Όλες αυτές οι βασικές αρνητικές καταγραφές ενδημούν σε αρκε
τούς τομείς και χώρους της κυβέρνησης και του Κινήματος μας.
Έτσι δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό φαί
νεται και από την ομοιογενή πρώτση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε όλους τους
Νομούς , σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλες τις ηλικίες, αν
και υπάρχουν διαφορές στις κλίμακες των ποσοστών της μείωσης.
[Παραθέτω χρήσιμους πίνακες στο παράρτημα]
Στον έναν από τους πίνακες φαίνεται η απώλεια της δύναμης του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά Νομό και κοινωνική ομάδα.
Στον άλλο φαίνεται η πτώση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόσο στις αμιγείς Αστι
κές, όσο και στις αμιγείς εργατικές περιοχές.
Οι πολίτες μας έκριναν και μας αμφισβήτησαν, αλλά δεν μας αρνήθηκαν και δεν μας τιμώρησαν με ολοκληρωτικό τρόπο. Από βασι
κές ελλείψεις στον σχεδίασμά επικοινωνίας της στρατηγικής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., τόσο ως Κυβέρνηση, όσο και ως Κίνημα, δεν μπόρεσε
να αναδείξει ένα πλούσιο και θετικό έργο, όπως π.χ. στη Δικαιοσύ
νη, στη Δημόσια Διοίκηση, στους Θεσμούς Αποκέντρωσης, στο
Περιβάλλον, στην Αγροτική Πολιτική, στην Απασχόληση, στην

•

•

•

•
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Υγεία και την πρόνοια, για τη μάχη της δραχμής, τις επιτυχίες της
εξωτερικής πολιτικής και τις Παρεμβάσεις μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η διαφοροποίηση των 796.446 πολιτών πέρα από το μήνυμα της
αμφισβήτησης μπορεί να κρύβει ένα ενδιαφέρον, μια έγνοια, έναν
πόνο για το ΠΑΣΟΚ και την πορεία του. Η διαφοροποιημένη ψήφος
σίγουρα κρύβει μηνύματα διεκδίκησης, μηνύματα αναζητήσης,
μηνύματα απαίτησης για μια ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ του ΠΑΣΟΚ, για μια
δημιουργική και αγωνιστική προσπάθεια με οράματα, με μεγά
λους στόχους, με εγερτήριες ιδέες, με χειροπιαστά βήματα, με
ορατές παρεμβάσεις.
Δεν είναι τυχαίο ότι, αυτοί που διαφοροποίησαν την επιλογή τους,
μπορεί να μην ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μπήκαν στον πειρασμό
να ενισχύσουν δυναμικά τη Ν.Δ. και να εγείρουν το αίτημα της άμε
σης αλλαγής του πολιτικού σκηνικού και να σηματοδοτούν λύσεις
με νεοφιλελεύθερο και νεοσυντηρητικό προσανατολισμό.
Δεν είναι τυχαίο ότι, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς, που
δεν ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, δεν πριμοδότησαν την ΠΟΑ. ΑΝ.και δεν την
ανέδειξαν σε μια κυρίαρχη και δυναμική ρυθμιστική δύναμη, μια
δύναμη ανατροπής των δεδομένων και των συσχετισμών, που
προέκυψαν τον Οκτώβριο του 1993.
Δεν είναι τυχαίο ότι, μετατοπίστηκε προς το ΚΚΕ μόνο ένα οριακό
ποσοστό, αν και το ΚΚΕ ασκούσε μια ριζικά διαφορετική και μια
έντονη και μηδενιστική αντιπολίτευση ως προς την Ευρωπαϊκή πο
λιτική του ΠΑΣΟΚ.
Μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ αντλεί τη δύναμή του, από τα απόλυτα
αλλά και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα τόσο από το ποσο
στό του 37,64%, όσο και από την τριπλή άρνηση των πολιτών:
- να ενισχύσουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
-ν α αναδείξουν έναν τρίτο πόλο με ρυθμιστική, με ανατρεπτική
δύναμη.
-ν α πριμοδοτήσουν άκριτα μια σχηματοποιημένη Αντι-Ευρωπαϊκή πρόταση.
Το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να δημιουργήσει τις κατάλ
ληλες συνθήκες και να πείσει τους πολίτες για την αναγκαιότη
τα και τη χρησιμότητα της πολιτικής σ’ όλους τους τομείς, για
τους ορίζοντες και τις ελπίδες των σημερινών θυσιών, για τη σι
γουριά και την προοπτική μιας συντεταγμένης και αγωνιστικής
προσπάθειας του Ελληνισμού.

Όλες αυτές οι δυνατότητες του ΠΑΣΟΚ προκύπτουν από τα
εξής δεδομένα:
-Τ ο ΠΑΣΟΚ παραμένει ένα μεγάλο και πλειοψηφικό ρεύμα, που
μπορεί να εμπνεύσει, να πείσει μια εν δυνάμει υπαρκτή πολιτι
κή και κοινωνική πλειοψηφία.
-Τ ο ΠΑΣΟΚ παραμένει το πρώτο κόμμα με «απόσταση ασφαλεί
ας» και με αναμφισβήτητη διαφορά (5%) από το δεύτερο κόμ
μα.
-Τ ο ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί την πολιτική και την ιδεο
λογική ηγεμονία του, την προγραμματική του υπεροχή, την
κοινοβουλευτική του ισχύ και την πρωτοβουλία των κινήσεων.
-Τ ο ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να κατέχει και να κυριαρχεί στην κε
ντρική, στη δεσπόζουσα, θέση στο πολιτικό και το κοινωνικό
φάσμα. Αυτή η θέση είναι στρατηγική και προνομιακή, γιατί το
ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνθέσει και να προβάλει μια στρατηγική,
ένα πρόγραμμα, μια πρόταση με ευρύτατη κοινωνική αποδο
χή, με ευρύτατη πολιτική συναίνεση. Από αυτή τη θέση είναι το
μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα, που μπορεί να επικοινωνεί «με
ευρύτατες συνοριακές περιοχές» των όμορων πολιτικών και
των κοινωνικών ρευμάτων και να επιδρά καταλυτικά στις επι
λογές τους.
*
* *
Μέσα στις συνθήκες του τέλους του 20ου χρόνου μεταπολιτευτι
κού κύκλου, οι δυνατότητες, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν εξαντλούνται στα στενά όρια μιας απλής Διακυβέρ
νησης, μιας «καλής» και «συνετής» διαχείρισης της κρίσης. Το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τις δυνατότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις,
να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις, τα δεδομένα,
τις πολιτικές και τις κοινωνικές ισορροπίες, για να μπει η Ελλάδα
και ο Ελληνισμός με Όραμα, με Σχέδιο και Ελπίδες, σε ένα Νέο
Ιστορικό Κύκλο.
Με σταθερό σημείο αναφοράς ένα ενωμένο, δυνατό και πλειοψη
φικό ΠΑ.ΣΟ.Κ., με πατριωτικούς, σύγχρονους, ευρωπαϊκούς και
προοδευτικούς προσανατολισμούς, σίγουρα μπορεί να αποτελέσει την εγγύηση και τον κορμό για ένα πολιτικό και κοινωνικό το
πίο, όπως και για τη συντεταγμένη πορεία της Ελλάδας για τις επό
μενες δεκαετίες.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τις πρωτοβουλίες του, μπορεί να συμβάλει θετικά
στον επανακαθορισμό της στρατηγικής και της φυσιογνωμίας των
κομμάτων και της Δεξιάς και της παραδοσιακής Αριστερός. Κυ
ρίως όμως, έχει χρέος, με εμπνευσμένες πρωτοβουλίες και πρά
ξεις, να αναζωογονήσει τη σχέση των πολιτών με την πολιτική, των
Ελλήνων με την πατρίδα και τον Ελληνισμό, των «ιδιωτών» και των
«συντεχνιών» με την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, με το συλ
λογικό όραμα μιας δίκαιης και δημιουργικής κοινωνίας.
Η «Νέα Μεταπολίτευση» για τη χώρα και η ανάταση όλων των
Ελλήνων για την πορεία μας σε έναν άλλο ιστορικό κύκλο έχει ως
προ-απαιτούμενο τη θετική υπέρβαση και την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του
ίδιου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και τούτο γιατί, ένα Πατριωτικό, Δημοκρατικό,
Σύγχρονο και Ριζοσπαστικό Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι ένα Κίνημα
ιδεών και ευαισθησιών Οραμάτων, Σχεδίων και Προτάσεων, που
αντλεί τη δύναμη του από την Κοινωνία, από το Λαό και τους πολί
τες. Ένα Κίνημα που δεν έχει ως αυτοσκοπό την ταύτισή του με το
Κράτος και την Κυβερνητική διαχείριση. Ένα κίνημα που μπορεί να
κυβερνά, χωρίς να χάνει τις αρχές του, τις αξίες του και την ψυχή
του.
Οι καιροί ου μενετοί.
Οι προκλήσεις είναι παρούσες και αμετάθετες.
Το μεγάλο ζητούμενο, αυτό που απουσιάζει, είναι οι απαντήσεις
σ’ αυτές τις προκλήσεις.
Δεν πρέπει να αφεθούν τα πάντα στην τύχη. Και δεν πρέπει να
λειτουργήσει ακυρωτικά ως προς τις δυνατότητες, τις ευνοϊκές
συνθήκες και τις προοπτικές, ο γνωστός στην ιστορία νόμος
των χαμένων ευκαιριών.
Αυτά τα θέματα της Φυσιογνωμίας, της Στρατηγικής και του Σχεδίου
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά στις επικείμε
νες Συνδιασκέψεις του Κινήματος μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ για τις
εκλογές του 1981,1984,1985,1989,1993,1994.

ΠΙΝΑΚΕΣ, που δείχνουν με συγκριτικά στοιχεία τη μείωση
της εκλογικής δύναμης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά Νομό.

ΠΙΝΑΚΕΣ, που δείχνουν με συγκριτικά στοιχεία την εξέλιξη
της εκλογικής δύναμης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των άλλων κομμά
των σε ορισμένες ενδεικτικές περιοχές (Αμιγώς Αστικές Πε
ριοχές - Αμιγώς Εργατικές Περιοχές).

1981
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
%

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
%

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

48,07

40,12

Ν.Δ.

35,87

31,34

ΚΚΕ

10,93

12,84

ΚΚΕ εσωτ.

1,34

5,29

ΚΟΔΗΣΟ

0,7

4,25

ΕΔΗΚ

0,4

1,12

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

0,15

1,14

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

1,68

1,95

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

-

1,04

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

Γενιχές παρατηρήσεις:
α. Το 1981 η Κοινότητα για τους Έλληνες ήταν μια «άγνωστη» υπόθεση,
β. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε μια θετική θέση για την «Ευρώπη των Λαών», αλλά με
έντονο και ισχυρό λόγο για Επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας
Ένταξης (Ελληνικό Μνημόνιο). Αυτή η θέση προβλημάτιζε και «φόβιζε»
τα μεσαία στρώματα, που είχαν μια σαφή και απόλυτη φιλοευρωπαϊκή
τάση.
Σχόλια:
α. Τόσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσο και η Ν.Δ., έχουν σαφείς αποκλίσεις στα δύο %ο
και οι συνολικές τους απώλειες είναι 12,5%.
β. Μια μεγάλη διασπορά προς τα μικρά κόμματα με αιχμή το ΚΚΕ εσωτ.
και το ΚΟΔΗΣΟ, που έχουν καθαρά «φιλο-Ευρωπάίκή» θέση,
γ. Μια οριακή άνοδος του ΚΚΕ.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1984
%

ΕΚΛΟΓΕΣ
%

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

41,6

45,82

Ν.Δ.

38

40

ΚΚΕ

11,64

9,89

ΚΚΕ εσωτ.

3,42

1,84

ΚΟΔΗΣΟ

0,8

-

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1984
Γενικές παρατηρήσεις
α. Η αναμέτρηση αυτή είχε μετεξελιχθεί σε Δημοψήφισμα με πρωτοβου
λία της Ν.Δ. (Δήλωση ΑΒΕΡΩΦ: «Με τη Νίκη μας θέλουμε να λύσουμε
τα χέρια του Ανωτάτου Άρχοντα»). Είχε χαρακτήρα Εθνικών Εκλογών
και όχι Ευρωεκλογών.
β. Οι Συνθήκες, η Ατμόσφαιρα και τα Διλήμματα ήταν ίδιες και ίδια με εκεί
νες και εκείνα των Εθνικών Εκλογών (βασικό σύνθημα της Ν.Δ.: Εκλο
γές, Εδώ και τώρα Απαλλαγή κ.λ,π.).
Σχόλια:
α. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα (ανάμεσα στο 48% και 40%
του ’81), κράτησε μια διαφορά ασφαλείας 3,5% από τη Ν.Δ., διατήρησε
την πρωτοβουλία των κινήσεων και ολοκλήρωσε περίπου την 4ετία και
κατάφερε το 1985 να εκφράσει και πάλι μια μεγάλη πλειοψηφία (46%).
β. Η Ν.Δ. είχε μια σαφή άνοδο από τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 1981.
Διαμόρφωσε και δυναμική ρεύματος πλειοψηφίας. Ηττήθηκε όμως, για
τί δεν μπόρεσε «Εδώ και τώρα» και ανατρέψει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
γ. Το Κ.Κ.Ε. εσωτ. κατέγραψε σχετικά υψηλό ποσοστό (3,42).
δ. Το Κ.Κ.Ε. διατήρησε ένα ενδιάμεσο ποσοστό σε σχέση με το 1981, το
οποίο συρρικνώθηκε κατά 2% το 1985.

1989
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
%

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
%

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

39,1

35,96

Ν.Δ.

44,28

40,4

13,3

14,3

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
ΚΚΕ+ΚΚΕεσωτ.-Η-...
ΔΗΑΝΑ

1,01

1,36

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

1,2

ΚΚΕ εσωτ. Α.Α. (Μπανιάς)

0,63

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

0,41

Γενικές παρατηρήσεις:
α. Οι συνθήκες της «σκανδαλολογίας» ήταν αρνητικές για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και
η λάσπη καλύτιτε και τον πολιτικό λόγο και το θετικό έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
β. Ελάχιστο ενδιαφέρον υπήρχε για το «γίγνεσθαι» της Ευρώπης.
Σχόλια:
α. Τα δύο μεγάλα κόμματα (ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ.) είχαν μια εμφανή διαφο
ρά στα ποσοστά τους (Βουλευτικές - Ευρωεκλογές), με συνολικές
απώλειες 7%.
β. Ο Συνασπισμός είχε μια οριακή άνοδο.
γ. Υπήρξε εμφανής η τάση της διασποράς στα μικρά κόμματα, σε πολύ μι
κρά όμως ποσοστά.

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1993
%

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1994
%

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

46,88

37,64

Ν.Δ.

39,3

32,65

ΚΚΕ

4,54

5,28

ΣΥΝ

2,94

6,27
2,79

ΔΗΑΝΑ
ΠΟΑ. ΑΝ.

4,87

8,64

ΕΠΕΝ

0,14

0,8

ΛΕΒΕΝΤΗΣ

0,23

1,2

ΚΟΛΛΑΤΟΣ

-

0,7

ΚΥΝΗΓΟΙ

0,63

Γενικές παρατηρήσεις:
α. Για πρώτη φορά οι εκλογές αυτές είχαν απόλυτη ομοιότητα, ως προς τις
συνθήκες και το κλίμα, με τις Ευρωεκλογές στις χώρες της Ευρώπης.
β. Οι Ευρωεκλογές αυτές έχουν ουσιαστική σημασία για το παρόν και το
μέλλον της Ευρώπης (Συναπόφαση Κοινοβουλίου, Διαδικασίες Πολιτικής
Οικονομικής Ένωσης, Σύγκλισης Επιπέδων Ανάπτυξης, Διεύρυνση κ.λ,π.)
Σχόλια:
α. Σημειώθηκε μια εντυπωσιακή και ομόλογη πτώση και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και
της Ν.Δ. Για πρώτη φορά υπήρξε τόση μεγάλη διαφοροποίηση και μετακί
νηση ψήφων (16%). Το άθροισμα ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. (70%) είναι το μικρό
τερο μετά το 1980.
β.Επιβεβαιώθηκε ο κανόνας της ενίσχυσης των μικρών κομμάτωντου πολιτι
κού φάσματος (ΠΟΑ. ΑΝ., ΣΥΝ).
γ.Παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη διασπορά ψήφων 8% σε κόμματα εκτός του
«κατεστημένου» πολιτικού παιχνιδιού.
δ.Κατεγράφη το μικρότερο άθροισμα της απήχησης στα 20 χρόνια της Με
ταπολίτευσης του Δημοκρατικού Προοδευτικού χώρου (50,5%).

ΠΑΣΟΚ’93

ΠΑΣΟΚ’94

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΧΙΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

31,05%
61,69%
54,94%
36,96%
63,13%
54,59%
42,47%
47,25%
43,47%
45,47%
50,11%
46,74%
47,56%

35,74%
55,40%
48,86%
32,83%
55,46%
47,92%
37,13%
41,30%
37,23%
38,72%
42,14%
39,30%
39,98%

+ 15,10%
-10,20%
-11,07%
-11,17%
-12,15%
-12,22%
-12,57%
-12,59%
-14,35%
-14,84%
-15,91%
-15,92%
-15,94%

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ

49,97%
46,72%
46,24%
45,16%
36,57%
56,33%
45,09%
46,57%
35,91%
48,86%
52,89%
45,48%
38,06%
50,79%
46,33%
46,02%
49,62%
49,10%
48,69%
47,65%

41,88%
39,02%
38,53%
37,52%
30,34%
46,49%
37,11%
38,20%
29,32%
39,88%
43,10%
36,99%
30,88%
41,13%
37,32%
36,93%
39,79%
39,37%
39,02%
38,16%

-16,19%
-16,48%
-16,67%
-16,92%
-17,04%
-17,47%
-17,70%
-17,97%
-18,35%
-18,38%
-18,51%
-18,67%
-18,86%
-19,02%
-19,45%
-19,75%
-19,81%
-19,82%
-19,86%
-19,92%

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΣΟΚ’93

ΠΑΣΟΚ’94

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ

46,77%
48,49%
41,74%
42,84%
41,25%
53,91%
45,39%
48,94%
51,46%
43,13%

37,36%
38,73%
33,22%
34,08%
32,75%
42,79%
35,98%
38,73%
40,48%
33,89%

-20,12%
-20,13%
-20,41%
-20,45%
-20,61%
-20,63%
-20,73%
-20,86%
-21,34%
-21,42%

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΑΜΟΥ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΆΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡΤΗΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ

46,11%
55,09%
47,91%
43,56%
44,48%
44,33%
46,25%
46,03%
46,97%
49,04%
45,99%
52,09%
44,32%

36,20%
43,23%
37,57%
34,08%
34,73%
34,46%
35,67%
35,44%
36,00%
37,49%
35,09%
38,98%
32,72%

-21,49%
-21,53%
-21,58%
-21,76%
-21,92%
-22,26%
-22,88%
-23,01%
-23,36%
-23,55%
-23,70%
-25,17%
-26,17%
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ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1994-1993

Ν.Δ.
1994-1993

ΠΟΑ. ΑΝ.
1994-1993

ΣΥΝ
1994-1993

ΚΚΕ
1994-1993

ΔΗΑΝΑ
1994-1993

7«—8,1
6,6«-8,2
7,14-7,4

10,14-6,1
10,4—>6,1
7,74-4,8

2,44-2,2
1,54-1.,4
0,9<—0,6

10,3
9,2
9

9,54—5
9,44-5,1
8,34-4
9,74-4,8

10,74-8,5
1,14-8,5
9,94—7,8
13,54-10,6

2,6
2,6
2,4
2,4

Α. Αμιγώς Αστικές Περιοχές (Δήμοι)
ΨΥΧΙΚΟ
ΦΙΛΟΘΕΗ
ΠΑΠΑΓΟΥ

14,5·«—19
13«—17,5
13,8«—17

494—62
52,9«—65,6
53,3«—69

Β. Αμιγώς Εργατικές Περιοχές (Δήμοι)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΝΙΚΑΙΑ

38,94-51,8
39,84—52,7
40,14-53,9
38,74-52,5

22,44—26,6
22,94-26,8
23,54-27,1
21,54—25,6

9,24-6,1%
8,44—5,6
8,54—6
7,84-5,4

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε.
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΣΤΑ ΣΚΑΝΛΑΛΙΔΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θα ήθελα από την αρχή να πω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις, που
αφορούν γενικότερα θέματα και να τα συνδέσω με το κύριο θέμα της δι
κής μου παρέμβασης, που ασφαλώς δεν είναι άλλο από την προσπάθεια
που κάνουμε να προχωρήσουμε στην αποκέντρωση και στο δεύτερο βαθ
μό αυτοδιοίκησης σ’ αυτή τη συγκεκριμένη φάση.
Έχω μια βασική αρχή που θεωρώ ότι καμιά φορά χαρακτηρίζει ρομα
ντικούς της πολιτικής. Μετά από κάθε απογοήτευση ή μετά από κάθε ήτ
τα, χωρίς να καταργεί κανείς την αυτογνωσία, να χάνει τη μνήμη του και να
απογοητεύεται γιατί πολλές φορές προτάσεις τολμηρές δεν γίνονται πρά
ξη. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά.
Να κοιτάμε μπροστά συγκεφαλαιώνοντας ό,τι προηγήθηκε, επανα
λαμβάνοντας αυτά που τα έχουμε πει πολλές φορές«και δεν έγιναν και βέ
βαια προτείνοντας και κάποια καινούργια, που πιθανά όταν ένα κίνημα χα
ράζει μια πορεία, να τα πάρει υπόψη του και βήματα πιο γρήγορα και πιο
αποφασιστικά να οδηγούν τα πράγματα προς τα εμπρός.
Είναι βέβαιο ότι έχουμε μια μεγάλη ευθύνη όταν διαπιστώνουμε ένα
βασικό συστατικό της μέχρι τώρα συνολικής μας πορείας. Δεν καταφέρα
με να το υπερβούμε, δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε μια πορεία ανα
σύνταξης και ανασυγκρότησης πάνω σε μια σταθερή στρατηγική που να
απαντά στα σύγχρονα προβλήματα. Προβλήματα που τα επαναλαμβά
νουμε, τα λέμε και τα περιγράφουμε συνεχώς. Από την άλλη μεριά, αυτό
το κενό μεγαλώνει από την έλλειψη ουσιαστικής εναλλακτικής πρότασης.
Εάν πάρουμε για παράδειγμα την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας χθες
και σήμερα στην υποψηφιότητα του Πάγκαλου, αλλά και την αντίδραση
των άλλων κομμάτων, η μοναξιά μας θα γίνει πιο τραγική. Γιατί κάθε μέρα
που περνά, στην ολοένα και εντονώτερη ύφεση του πολιτικού συστήμα
τος, φαίνεται ότι συνδέεται ακόμα και περισσότερο η τύχη του ελληνι
σμού με την τύχη του ΠΑΣΟΚ.
Και θα ήταν ένα τραγικό για μας λάθος, να αφεθούμε στην ατμόσφαι

ρα που δημιουργήθηκε μετά τις ευρωεκλογές στο χώρο μας. Να αφεθούμε δηλαδή σε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμιά νομιμότητα, ότι δεν
υπάρχει καμιά διαδικασία ανασύνθεσης του ρεύματός μας, ότι δεν υπάρ
χει πολιτική δυνατότητα προσανατολισμού των λαϊκών δυνάμεων που μας
ψήφισαν στις 10 του Οκτώβρη και ότι δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε
τους όρους και τις προϋποθέσεις, να υπερβούμε αυτό το κενό.
Η βαθύτερη ανακούφιση που ένοιωσε ο ψηφοφόρος της δημοκρατι
κής παράταξης ή ο κάθε δημοκράτης πολίτης από την επιλογή την προ
χθεσινή, δεν ήταν κατά τη γνώμη μου η αποτελεσματικότητα με την οποία
ο Θόδωρος θα κυνηγήσει τη νίκη στο Δήμο της Αθήνας. Ήταν γιατί ακρι
βώς ένοιωσε ότι στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα συντεταγμέ
νης πορείας καί ότι όλα τα στελέχη του μπορούν να μπουν σε μια στρατη
γική, φτάνει να νομιμοποιηθεί αυτό που το Συνέδριο απαιτεί και που πολύ
σωστά κάποιος σύντροφος από εδώ είπε ότι καταντάει κενό γράμμα. Δη
λαδή η επιστροφή στο συλλογικό ΠΑΣΟΚ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗ
Νομίζω ότι το πρόβλημα της πολιτικής είναι πρόβλημα κυρίως δημο
κρατίας. Και όταν σήμερα μιλάμε κυρίως για μια μεταρρύθμιση στο χώρο
της αυτοδιοίκησης, πιστεύω ότι η σύγκρουση δεν είναι μία σύγκρουση
ανάμεσα σε κάποιους αυτοδιοικητικούς μηχανισμούς και σε κάποιους
οπαδούς του κράτους και της διοίκησης.
Ίσως αυτή η μεταρρύθμιση θα οδηγεί σε μία κυρίαρχη αντιπαράθεση
σ’ αυτό, αλλά αλλοίμονο, αν ο καθένας έχει την ψευδαίσθηση ότι μια όαση
που αφορά την κυβερνητική πολιτική, θα δώσει και λύση στο συνολικό
πρόβλημα. Εξάλλου είναι μια μεταρρύθμιση, που έχει σχέση με όλους
τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, που έχει σχέση με όλες τις απο
φάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση, που έχει σχέση με κάθε τι, που σήμερα
μπορεί να αποφασιστεί σε οποιοδήποτε κυβερνητικό τομέα. Δεν γίνεται
μεταρρύθμιση χωρίς τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και
του Υπουργού Οικονομικών. Δεν γίνεται μεταρρύθμιση χωρίς ο προϋπο
λογισμός να αποδείξει στην πράξη ότι το Περιφερειακό Ταμείο που ψηφί
σαμε το εννοούμε και άρα να εμφανιστεί στη δομή του κρατικού προϋπο
λογισμού που θα παρουσιάσουμε σε δύο - τρεις μήνες. Δεν γίνεται μεταρ
ρύθμιση αν ταυτόχρονα το σύστημα των προσλήψεων ή ο εκσυγχρονι
σμός και η αλλαγή του κρατικού μηχανισμού, δεν συνοδευθούν με μια
αντίστοιχη και παράλληλη συντονισμένη πορεία, ανάμεσα σ’ αυτή την
προσπάθεια για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης.
Από την πίσω πόρτα, αυτή η μεταρρύθμιση εισάγει μια άλλη αναγκαιό

τητα, που είναι κεντρική στο πολιτικό τοπίο. Η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρ
νηση σχημάτων, προσώπων ή διακυβερνητικών οργάνων. Είναι κυβέρνη
ση προτεραιότητων. Και μια κυβέρνηση, που δεν μπορεί στη συλλογική
της κίνηση να πείσει το Υπουργείο Υγείας να στηρίξει τη μεταρρύθμιση,
ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πάρει αποφάσεις, για να αλλάξει και
να προσανατολίσει το δικό του μηχανισμό στο επιτελικό επίπεδο και να
αποκεντρώσει ουσιαστικά και με σωστό και προσεκτικό τρόπο αυτές τις
αρμοδιότητες που χρειάζονται, τότε δεν γίνεται τίποτε.
Τότε ούτε ο υπουργός Εσωτερικών, ούτε οι δήμαρχοι του ΠΑΣΟΚ, ού
τε οι νομάρχες του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και να πάρουμε όλους τους δήμους και
όλες τις νομαρχίες της χώρας, δεν θα μπορούν να εγγυηθούν τη μεταρ
ρύθμιση. Η προσπάθεια θα εκφυλιστεί σε μια ανακατονομή εξουσιών, στο
ίδιο πελατειακό, στο ίδιο φθαρμένο και αναχρονιστικό σύστημα που όμως
θα έχει απλά καταφέρει πράγματι, να διαλύσει και το υπάρχον πολιτικό
σύστημα ακόμα περισσότερο.
Και βέβαια αυτή η μεταρρύθμιση, δεν μπορεί παρά να διαθέτει και ένα
κόμμα συλλογικά δρών, ένα κόμμα που μπαίνει σ’ αυτή τη λογική, ένα κόμ
μα που δεν ενισχύει τις τοπικιστικές αντιθέσεις με τον πιο αναχρονιστικό
τρόπο. Υπάρχουν περιοχές της χώρας που δεν λύνονται τα χρόνια προ
βλήματα, που θα έπρεπε να λυθούν με μια απλή κίνηση και μια απλή από
φαση για να λυθεί αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Για να συμπληρώσω αυτό που είπε χθες ο Πρόεδρος για το πολιτικό
κόστος. Που τελικά είναι πολιτικό κόστος σε βάρος μας, όταν η μεγάλη
πλειοψηφία της κοινωνίας, δεν κατανοεί γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει
προς τα εμπρός. Όταν αντιστέκονται προοδευτικά κόμματα όπως το
ΠΑΣΟΚ. Ας αναζητήσουμε λοιπόν, στα αίτια της ήττας μας ένα πολύ βασι
κό παράγοντα. Η εικόνα που δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο επίπεδο της άσκησης
της εξουσίας από την τελευταία μονάδα, μέχρι την κυβέρνησή του.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η μεταρρύθμιση αυτή, έχει να κάνει με τρία σημαντικά πράγματα. Το
ένα αφορά τη Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σύμφυση εξου
σιών, δεν μπορούμε να μιλάμε για «μεντιοκρατία», δεν μπορούμε να μιλά
με για οικονομικά συ μφέροντα που απευθείας θέλουν εντολοδόχες όχι
μόνο κυβερνήσεις αλλά πολιτικούς και να μην σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρ
χει τρόπος αλλαγής αυτού του συστήματος, εάν παράλληλα δεν υπάρξει
διεύρυνση του συστήματος άσκησης της πολιτικής εξουσίας και δεν κα
τοχυρωθεί η αυτονομία της πολιτικής, δια της αποκέντρωσης των αποφά
σεων και των εξουσιών.

Άρα αυτό που λέμε γενικά και αόριστα και πολλές φορές μηχανιστικά,
ότι θα μπουν πιο πολλοί στο πολιτικό παιγνίδι και θα υπάρχουν και τρεις χι
λιάδες νέα στελέχη στην άσκηση των τοπικών εξουσιών με τη νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση, δεν λέει αυτό μόνο του τίποτε.
Μόνο αν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δημοκρατικό μετασχηματισμό,
όπου δεν μεταφέρει απλά αποφάσεις, αλλά μεταφέρει ολοκληρωμένες
πολιτικές πράξεις, απογυμνωμένες από το παραδοσιακό, το πελατειακό
σύστημα που σήμερα βιώνουμε. Πρώτος παράγοντας λοιπόν, η δημοκρα
τία.
Δεύτερος παράγοντας ο Πολιτικός Εκσυγχρονισμός. Χωρίς την απο
κέντρωση, τη συμμετοχή, αλλά και τον έλεγχο, δεν υπάρχει δυνατότητα
ανάπτυξης πια για τη χώρα. Μερικοί λένε «θα πάνε στην αυτοδιοίκηση τα
ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι μια κακή διοίκηση και τι θα γίνουμε».
Γιατί δηλαδή, όταν τα αφήσαμε σε χιλιάδες εταιρείες που θησαυρίζουν
και που θα «φάνε» το 80% του δεύτερου πακέτου Ντελόρ, αν συνεχίσουμε
έτσι και δεν υπάρξει αποκέντρωση του κοινωνικού ελέγχου πιο κάτω, στα
πιο κάτω επίπεδα, σημαίνει ότι θα δρομολογήσουμε ανάπτυξη στη χώρα;
Ή θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί; Ή θα έχουμε πιο παραγωγική επένδυ
ση των χρημάτων που έρχονται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Όχι βέβαια.
Αυτό το ψευτοδίλλημα, ότι από τη μια μεριά υπάρχει το «καλό κράτος»
και από την άλλη η «κακή αυτοδιοίκηση» ή αντίστροφα, ανάλογα με ποιά
οπτική γωνιά το βλέπεις, δεν μπορεί εσαεί να παγιώνει συσχετισμούς πα
ρασιτισμού και διάλυσης της χώρας και παραγωγικής αποδιάρθωσης.
Άρα η αποκέντρωση, όπως εμείς τη σχεδιάζουμε, έχει σχέση με τον
πολιτικό εκσυγχρονισμό και αποτελεί όρο επιβίωσης και στοιχειώδους
ανάπτυξης της πατρίδας μας, στοιχειώδους δηλαδή παρακολούθησης
των σύγχρονων εξελίξεων.
Και ο τρίτος παράγοντας που θέλω να επιμείνω, είναι ότι αυτή η με
ταρρύθμιση ενισχύει την εθνική συνοχή, δεν τη διαλύει. Δηλαδή για να έρ
θω κατ' ευθείαν στο κρίσιμο εθνικό θέμα, που όλοι το λέμε και δεν το λέμε
συνεχώς εδώ μέσα, το κράτος, που μέχρι τώρα συγκεντρωτικά, διαμέσου
κάποιων μηχανισμών, ασκούσε πολιτική στη Θράκη και γέννησε κυριολε
κτικά το ανύπαρκτο πρόβλημα, το επέβαλε, το κατοχύρωσε, είναι πιο
ισχυρό ή μπορεί να εγγυηθεί περισσότερο την επίλυσή του, από μια διαδι
κασία, που, χωρίς φόβο, μπορεί να αποκεντρώσει στις τοπικές κοινωνίες
τις εξουσίες και να διασφαλίσει τους όρους, ώστε να υπάρξει η Θράκη ως
Περιφέρεια της χώρας μας με το δικό της όνομα, το δικό της πολιτισμό, τη
δική της ανάπτυξη, τους δικούς της πόρους;

Άρα, η πολυκεντρική Ελλάδα -για να θυμηθώ και τον όρο που χρησι
μοποιεί συνεχώς ο Μιχάλης εδώ και πολύ καιρό -είναι στοιχείο της εθνι
κής συνοχής. Όχι, το αθηναϊκό κράτος, αυτό που το περιγράφουμε μόνο,
οι μηχανισμοί που επιβάλλονται από το αθηναϊκό κράτος, μόνο αυτοί
έχουν να χάσουν από την υπόθεση αυτή της μεταρρύθμισης και κανένας
άλλος. Αντίθετα έχει να κερδίσει η περιφερειακή συγκρότηση της χώρας
και θα υπάρξει και αναπτυξιακή πορεία στην Περιφέρεια, μόνον εάν η κά
θε Περιφέρεια αποκτήσει τη δική της οντότητα. Αυτό είναι, λοιπόν το ένα
θέμα που θα ήθελα να θίξω, σε σχέση με το γενικό προσανατολισμό της
μεταρρύθμισης.
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Το δεύτερο στοιχείο, για να μπω στα πιο συγκεκριμένα, γιατί όλα αυτά
μπορεί να πει κανείς ότι είναι θεωρητικά, είναι το πολιτικό περιβάλλον της
μεταρρύθμισης. Και θα ήθελα και εδώ για λίγο την προσοχή σας, γιατί έχω
να κάνω μερικές παρατηρήσεις.
Η πρώτη παρατήρηση είναι: Η πολιτική κουλτούρα, που τη συνοδεύει,
είναι ανεπαρκής. Είπε ένας σύντροφος πολύ σωστά, για το πώς αντιμετω
πίστηκε ο νόμος. Δεν είναι μόνο ο νόμος.
Στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στα Χανιά, υπήρξε μια ταυτότητα απόψεων
ενός ολόκληρου θεσμού πάνω στις βασικές διακηρύξεις και θέσεις που
εμείς παρουσιάσαμε.
Ο νόμος στη συνέχεια, όταν συζητήθηκε στη Βουλή σε μια κρίσιμη πε
ρίοδο, είχε μια συγκεκριμένη αντιπαράθεση και ουσιαστική συζήτηση. Δεν
πέρασε καθόλου, πουθενά. Εδώ και μέρες υπάρχει μια ψιθυρολογία που
την ξέρετε. Η αναβολή της εφαρμογής του νόμου. Χθες ο Πρόεδρος έλυ
σε πολιτικά το θέμα, λέγοντας ότι θα ψηφίσουμε Νομάρχες που είναι αιρε
τοί και έβαλε ολόκληρο το πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Είπε, τι πιο απλό,
«να γίνει με προσεκτικά βήματα».
Όλη η συζήτηση, που άρχισε χθες και θα κορυφωθεί, προβλέπω, τις
επόμενες μέρες, θα είναι γύρω απ’ αυτή τη λέξη. Τι θα γίνει με το νόμο και
εάν θα εφαρμοστεί και όχι επί της ουσίας. Άρα, να ένα θέμα σημαντικό.
Τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους, εκτός από τη Ν.Δ., έχουν μια
στάση γενικά θετική απέναντι στο θεσμό, παρ’ ότι, θέλουν να μπούν στο
πολιτικό παιχνίδι της αντιπαράθεσης ενόψει των εκλογών, ακόμα και σε
ορισμένα σημεία του νόμου.
Όμως η Ν.Δ., που κινεί ουσιαστικά για λόγους σκοπιμότητας αυτή την
αντιπολίτευση και που είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με όλους τους δη
μάρχους της που βρίσκονται στην ΚΕΔΚΕ και με όλο το μηχανισμό των

στελεχών της που υπάρχουν και δουλεύουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
κινδυνεύει να αναγάγει το θέμα σε μείζον, ενόψει των εκλογών.
Και τι σημαίνει ότι το Κίνημά μας έχει την πολιτική πρωτοβουλία; Δεν
μπορεί το Κίνημά μας να δώσει τη μάχη, ώστε να προσανατολιστεί σωστά;
Δεν μπορεί σε κάθε τοπική κοινωνία να καταλάβουν ότι η Νομαρχιακή Αυ
τοδιοίκηση είναι ένα βήμα ρηξικέλευθο και ριζοσπαστικό και πρέπει να γί
νει το επίκεντρο της αντιπαράθεσης, όχι στα πρόσωπα των Νομαρχών και
στα ψηφοδέλτια τους, όσο κυρίως στην πορεία και την εμπέδωση και κα
τοχύρωση του θεσμού; Όταν λοιπόν εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, εδώ, ερχόμαστε
και μιλάμε για τη δυνατότητα να ασκήσουμε πολιτική και να πάρουμε πρω
τοβουλία, να ένα θέμα θα είναι κυρίαρχο για τις επόμενες εβδομάδες και
μήνες, έστω και καλοκαιριάτικα. Και πρέπει από εδώ, να δοθεί η μάχη γι’
αυτό.
Γιατί διαφορετικά, σύντροφοι, να σας πω τι θα γίνει. Θα υπάρξει αδυ
ναμία κατανόησης της ουσίας των αλλαγών. Θα υπάρξει απλά μια κατανο
μή εξουσιών ανάμεσα σε πρόσωπα, στη χειρότερη περίπτωση, που είναι
και το επικρατέστερο. Ή ανάμεσα στα κόμματα που -όπως είναι τα πράγ
ματα- θα είναι η καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή θα ενισχύσει την αίσθηση
μεταβατικότητας και αυτού του θεσμού που εγκαθιδρύουμε, εάν δεν
υπάρξει μια αναστροφή αυτού του κλίματος με συντεταγμένη, προσεκτι
κή, που λέει ο Πρόεδρος, αποφασισμένη πορεία από το σύνολο των κομ
ματικών μας δυνάμεων.
Διαφορετικά η απουσία υποκειμένου, θα αφήσει το θεσμό να κρέμεται
στον αέρα και κάποια στιγμή θα ατονίσει και τότε θα έχει υποστεί πραγμα
τική πολιτική ήττα συνολικά η αλλαγή και η δυνατότητα εκσυγχρονισμού
της ελληνκής κοινωνίας.
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Τρίτο σημείο. Τα βήματα της προσπάθειάς μας. Κατ’ αρχήν δεν μπορεί
να πείσει κανείς ότι πάμε σε μια τέτοια μεγάλη αλλαγή, εάν ταυτόχρονα
σε όλα τα επιπέδα, Κυβέρνηση, Διοίκηση, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτο
διοίκηση και Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, δεν προσανατολιστούμε στους
πολιτικούς στόχους και τις προτεραιότητες, όπου θα ενισχύσουμε την κα
θολική αποδοχή από το λαό αυτής της μεταρρύθμισης και τη στήριξή της.
Ανέφερα προηγουμένως, το παράδειγμα των Περιφερειακών Ταμεί
ων. Είναι το ενιαίο της διοικητικής μονάδας της Περιφέρειας. Είναι ο απο
φασιστικός ρόλος που θα παίξει μετά τον Οκτώβριο ο Περιφερειάρχης ως
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι όλα αυτά τα πράγματα.
Εάν η κυβέρνηση δεν ρίξει το βάρος ώστε πράγματι στην Περιφέρεια,

στο κυβερνητικό επίπεδο, να υπάρξει μια αποκέντρωση της διοίκησης, τό
τε δεν μπορεί να ενισχυθεί η προσπάθεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης.
Το ίδιο σε ό,τι αφορά τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Το ίδιο σε ό,τι
αφορά τα Συμβούλια Περιοχής. Το ίδιο σε ό,τι αφορά την αποκέντρωση
των αρμοδιοτήτων. Το ίδιο σε ό,τι αφορά την προσαρμογή νομοθεσίας,
που είπα στην αρχή.
Ξέρουμε τι σημαίνει να πάρει απόφαση, όπως πήρε ο Παπαθεμελής,
να δώσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των κάθε φύσης κέντρων από
τις 14 Ιουλίου στους δήμους; Να μην προσανατολιστεί όλη η κρατική μη
χανή προς αυτή την κατεύθυνση, να ενισχύσει την προσπάθεια της Αυτο
διοίκησης να παραλάβει σωστά την αρμοδιότητα; Ότι ο κάθε πρόεδρος
κοινότητας ή ο κάθε δήμαρχος, θα αποφασίσει να δώσει σε μερικούς φί
λους του, ενόψει των εκλογών, ορισμένες άδειες, χωρίς να περάσουν από
καμία διαδικασία και τότε θα υπάρξει εικόνα διάλυσης του κράτους, που
δεν πρέπει να υπάρξει.
Άρα η προσπάθεια πρέπει να γίνει ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα και
αυτό ήταν ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Και πρέπει να υπάρξει συμπλη
ρωματικός νόμος εφαρμογής του νόμου, που θα λύσει αυτά τα συγκεκρι
μένα προβλήματα και θα επιταχύνει τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύ
θυνση.
Ταυτόχρονα, συμφωνώ απολύτως με το σύντροφο Μπένο που είπε ότι
και η οικονομική αυτοτέλεια και τα μητροπολιτικά συγκροτήματα, τα δύο
τα πολεοδομικά συγκροτήματα, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι
θέματα που πρέπει από τώρα να αντιμετωπισθούν. Ήταν βασική θέση
μου, που την είπα στην ΚΕΔΚΕ από προχθές και ήδη φτιάχτηκαν οι ομάδες
που θα αρχίσουν να λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι οικο
νομική αυτοτέλεια είναι αδύνατη, αν μείνουμε στο ότι έχουμε δύο χρόνια
περιθώριο και μετά θα αποφασίσουμε. Ενώ αντίθετα, θα πρέπει να υπάρ
ξει από τώρα και γίνεται παράλληλα η ανάληψη και της οικονομικής ευθύ
νης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν θα πετύχει η μεταρρύθμιση. Και νο
μίζω ότι είναι πολύ σημαντικά θέματα.
ΕΚΛΟΓΕΣ
Τέλος, δύο - τρία πράγματα για τις εκλογές.
Κατ’ αρχήν είναι μια πολιτική μάχη. Αυτό είναι σαφές. Δεν είναι μια
κομματική μάχη. Δεν κρίνεται η κυβέρνηση. Όμως, είναι κρίσιμης ιδεολο
γικής και πολιτικής σημασίας μάχη και όλοι καταλαβαίνουμε ότι για το
ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα πιο κρίσιμης ιδεολογικής και πολιτικής σημασίας, όχι

μόνο για τη στρατηγική του, αλλά για την πορεία του συνολικά. Για την πο
ρεία ενός ενιαίου, ενωμένου, πλειοψηφούντος ρεύματος στην ελληνική
κοινωνία, που θα κάνει πράξη αυτό που είπε χθες ο Πρόεδρος. Ότι δηλα
δή δεν μας ενδιαφέρουν οι συμφωνίες κορυφής, προκειμένου να υπάρξει
μια πορεία ενότητας και προοπτικής του ΠΑΣΟΚ και μια προοπτική σταθε
ρότητας στη χώρα. Έτσι ώστε ο ιστορικός κύκλος που άνοιξε τον Οκτώβρη και δεν πρόκεται να κλείσει τον επόμενο Μάιο, να είναι οι προεδρικές
εκλογές ένα σημείο, ένας σταθμός σ’ αυτή την πορεία. Ένα σημείο, για το
οποίο δεν θα αμφιταλαντευτεί καθόλου το Κίνημα.
Εγώ νομίζω ότι σήμερα υπάρχει μια καλή αφετηρία. Καλύτερη, τουλά
χιστον απ’ αυτή που υπήρχε μέχρι προχθές. Υπάρχει ο κεντρικός πολιτι
κός στόχος. Κανείς ουσιαστικά εδώ, από τα μέλη της Κ.Ε. που μίλησαν,
δεν αμφισβήτησε την ορθότητα της πολιτικής μας στην πορεία προς τις
δημοτικές και τις κοινοτικές εκλογές και τις εκλογές για τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση.
Η επιλογή των προσώπων. Εδώ δεν έχουμε τον κίνδυνο να μην κινητο
ποιηθεί ο μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ. Θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός του
ΠΑΣΟΚ και ένας επιπλέον τεράστιος μηχανισμός γύρω από τους υποψηφί
ους. Το θέμα είναι σε ποιά ψηφοδέλτια θα είναι οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ.
Δηλαδή, εάν έχουμε τη δυνατότητα πολιτικά και αυτό αποτελεί τον υπ’
αριθμόν ένα στόχο εσωτερικά για το Κίνημα, να δώσουμε τη μάχη ενωμέ
νοι, με τρόπο ισχυρό και με καθολική κινητοποίηση όλου του δυναμικού
μας σε κάθε Περιφέρεια. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ο καθένας από
εσάς, που ξέρει τι γίνεται στη δική του περιοχή, μπορεί να το αντιληφθεί.
Αλλά όμως, πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ από εδώ και πέρα.
Η επιλογή του Πάγκαλου βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δυνάμω
σε το κλίμα υπέρ του ΠΑΣΟΚ και κυρίως απάντησε και εσωτερικά στην αγω
νία του δημοκράτη πολίτη. Σ’ αυτό που είπα στην αρχή. Ότι υπάρχει δυνα
τότητα στράτευσης, συμμετοχής και πολιτικά συντεταγμένης πορείας.
Άρα εδώ, πρέπει να μιλήσουμε για ενωμένο και δυνατό αγώνα. Πρέπει
να μιλήσουμε -και το άνοιξε αυτό ο Πρόεδρος- σοβαρά για το κόμμα και
την πορεία του συνολικά. Και όπως είπε, μετά τις δημοτικές εκλογές, θα
πάρει θεσμικό χαρακτήρα αυτή η συζήτηση. Πρέπει να μιλήσουμε όχι σκύ
βοντας το κεφάλι στην άμμο, όπως η στρουθοκάμηλος και λέγοντας τώρα
έχουμε μια μάχη, μην συζητάμε, γιατί αύριο κάτι άλλο θα συμβεί και πάλι
θα τα αναβάλουμε. Και συνεχώς θα ανακυκλώνουμε την κρίση μας και δια
μέσου αυτής την κρίση συνολικά του πολιτικού μας συστήματος. Γιατί το
ΠΑΣΟΚ απέδειξε ιστορικά, ότι μόνο ταυτόχρονα με την πολιτική μάχη
μπορούσε να ισχυροποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενότητας

και της προοπτικής τους.
Τελειώνοντας, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, εάν κατ’ αρ
χήν εμείς οι 150 - 180 έχουμε αποφασίσει ποιές είναι οι βασικές μας προ
τεραιότητες. Τότε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Εάν αντίθετα, από εδώ μέσα βγούμε ακριβώς με την εικόνα που βγαί
νουμε τις προηγούμενες φορές, πιστεύω ότι δεν προσφέρουμε ούτε στο
ΠΑΣΟΚ, ούτε στην υπόθεση του λαϊκού κινήματος.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ

Σύντροφοι και άλλα στελέχη του Ε. Γ. θα κάνουν κάποιες προσεγγίσεις
σε σχέση ιδιαίτερα με τις νομαρχιακές και δημο-κοινοτικές εκλογές.
Αισθάνομαι όμως κι εγώ την ανάγκη να πω ορισμένα πράγματα, σχο
λιάζοντας πρώτα την υποψηφιότητα Πάγκαλου. Βεβαίως άλλαξε το πολι
τικό σκηνικό μέσα σε ένα διήμερο. Οπωσδήποτε βοήθησε και βοηθάει
κιόλας θετικά το Κίνημά μας. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να
θεωρήσουμε δεδομένη και την εκλογική επιτυχία του Πάγκαλου. Δεν πρέ
πει να είμαστε υπεραισιόδοξοι, έτσι που να μην εντοπίσουμε και να μην ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες θα είναι μεγαλύτερες για τη δεύ
τερη Κυριακή, τώρα που η κ. Δαμανάκη, (με τις πολλές προοπτικές με τις
οποίες είχε παρουσιασθεί η υποψηφιότητά της), θα έχει και προβλήματα
από τη διαφαινόμενη ήττα της.
Θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός για το Δήμο της Αθήνας με τα
καλύτερα στελέχη του μαζικού χώρου και βεβαίως της Αυτοδιοίκησης. Θα
πρέπει να διαμορφωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα και τακτική τέτοια που
να οδηγήσει τελικά στη νίκη.
Όλοι ζήσαμε χθες και απολαύσαμε την αγωνία της Ν.Δ., με τη σκυτάλη
από τον ένα στον άλλο, με τις προτάσεις του ενός προς τον άλλο, με τις
τελικές αρνήσεις. Μέχρι και στον Μητσοτάκη έφτασαν.
Η συντηρητική παράταξη στις εκλογές του Οκτώβρη, πρέπει να ηττηθεί και θα ηττηθεί για πολλούς λόγους. Πρέπει να ηττηθεί, γιατί κράτησε
υποβαθμισμένο το θεσμό για δεκαετίες ολόκληρες. Μέχρι το '81 Δήμαρ
χος, ο Κοινοτάρχης ήταν για δευτερεύοντα καθήκοντα.
Η συντηρητική παράταξη πρέπει να ηττηθεί και θα ηττηθεί στις εκλο
γές που έρχονται, γιατί την περίοδο ’81 -’89, όχι μόνο δεν ταυτίστηκε με
τους θεσμούς, τους πρωτοποριακούς και σύγχρονους, του ΠΑΣΟΚ, τον
Ν. 1416, τον Ν. 1622,' αλλά αντίθετα τους πολέμησε κατά τον πιο χυδαίο
πολιτικά τρόπο. Γιατί αρνήθηκε ό,τι το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να περάσει
για την αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Η συντηρητική παράταξη πρέπει να ηττηθεί στις εκλογές του Οκτώ
βρη και στα δύο επίπεδα και στους Δήμους και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοί
κηση, γιατί υπήρξε προσχηματική στην Οικουμενική. Δεν ξεχνάμε ότι το

'90 είπε «ναι» στο δεύτερο βαθμό, ενώ μόλις έγινε Κυβέρνηση, δύο μήνες
μετά, ανήρεσε, ανέτρεψε και κατήργησε και το θεσμό και τις εκλογές που
είχαμε προσδιορίσει για τον Οκτώβρη.
Πρέπει επίσης να ηττηθεί η παράταξη αυτή, γιατί το ’90 - ’93 στάθηκε
πάλι πέρα για πέρα εχθρική και πολέμησε και τους καινούριους θεσμούς
που είχαμε δημιουργήσει, περιόρισε τις αρμοδιότητες, περιόρισε τα οικο
νομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αντί να συνενώσει Δή
μους τους διέσπασε.
Πρέπει να ηττηθεί η συντηρητική παρατάξη, γιατί και πρόσφατα, το
'93 - '94, υπήρξε διπρόσωπη. Στα Χανιά, στο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ,
αγαπητές Συντρόφισσες και Σύντροφοι, όταν ο τότε Υπουργός Εσωτερι
κών, ο Γραμματέας της Κ.Ε. Άκης Τσοχατζόπουλος έφερε και έθεσε την
πρόταση μας, που έγινε τελικά νόμος, για το δεύτερο βαθμό, όλα τα στε
λέχη και τα κομματικά της Ν.Δ. και βεβαίως τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης
συμφώνησαν και χειροκρότησαν την πρότασή μας. Λίγο μετά όμως, είδα
με τις ενστάσεις και είδαμε τη διαφορετική αντίληψη που παρουσίασαν
στη Βουλή και παράλληλα ακούσαμε αυτά τα περίφημα περί εθνικών κιν
δύνων.
Νομίζω τελειώνοντας, ότι μπορούμε θα έλεγα και επιβάλλεται να κερ
δίσουμε εμείς αυτές τις εκλογές και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό.
Γιατί έχουμε ικανότατα στελέχη, έχουμε την προϊστορία, έχουμε την ιδεο
λογία και τις αρχές, έχουμε τους νόμους, έχουμε όλες τις δυνατότητες και
βεβαίως έχουμε και τη διάθεση να δουλέψουμε ώστε να πετύχουμε ένα
θετικό, θετικότατο αποτέλεσμα, που θα συντελέσει στην αναβάθμιση του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ίδιας της πολιτικής μας ζωής.
Σε μια πολύ κρίσιμη φάση της πορείας της ελληνικής κοινωνίας προς
τη νέα χιλιετηρίδα, πρόκειται να γίνει σημαντική ανακατανομή της πολιτι
κής εξουσίας σε όλα τα επίπεδα: Περιορισμός της Κυβέρνησης και του
Κράτους σε επιτελικά καθήκοντα, αρμοδιότητες και πόροι αναπτυξιακοί
και άλλοι στην Περιφέρεια, στο Νομό και στον πρώτο βαθμό Αυτοδιοίκη
σης.
Πρόκειται για μια πολύ - πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, που αγγίζει τα
όρια της κοινωνικής ειρηνικής επανάστασης. Στα χέρια τα δικά μας είναι
να ανοίξουμε το δρόμο, να βάλουμε τα θεμέλια για να χτίσει πάνω σ’ αυτά
η Νέα Γενιά.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Συντρόφισσες και σύντροφοι, ελπίζω να συμφω
νήσετε ότι το να κάνει κανείς μια τυπική δευτερολογία στα όσα ειπώθηκαν
από τα μέλη της Κ.Ε. είτε πάνω στην εισήγηση του Προέδρου, είτε πάνω
στον απολογισμό και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλο
γών, είτε στο περιεχόμενο της στρατηγικής ΠΑΣΟΚ για τις δημοτικές και
τις νομαρχιακές εκλογές, δεν θα ήταν επαρκές να ολοκληρωθεί η σημερι
νή συνεδρίαση της Κ.Ε., εάν δεν συνδυαστεί η όποια αναφορά στα όσα ει
πώθηκαν, με τους πολιτικούς στόχους ΠΑΣΟΚ που έχουμε μπροστά μας.
Και πρέπει με σαφήνεια να τους συνειδητοποιήσουμε και να τους διατυ
πώσουμε.
Όσο όμως και στη συμπερασματική κατάληξη μιας επαρκούς συλλο
γικής συνειδητοποίσης των πολιτικών στόχων, που πρέπει να εκφραστεί
με συγκεκριμένη διάταξη του δυναμικού του κομματικού ΠΑΣΟΚ, με συ
γκεκριμένο σχέδιο δράσης και με προτεραιότητες.
Γι’ αυτό, επιτρέψτε μου ίσως να πρωτοτυπήσω λίγο σ’ αυτή τη δευτε
ρολογία, συνδυάζοντας τις όποιες παρατηρήσεις, παράλληλα και με την
παρουσίαση της πρότασης συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων
της Κ.Ε., την οποία έχετε στα χέρια σας και η οποία καταλήγει σε μια από
φαση Προέδρου και Ε.Γ., σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κ.Ε., για τρόπο
λειτουργίας του Κινήματος, συγκρότηση Επιτροπών και διάταξή τους.
Προχωρώντας προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να θέσω τα εξής
υπόψη όλων: Ο Κώστας Λαλιώτης, νομίζω, ήταν πάρα πολύ αναλυτικός
στα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών. Τα είπε όλα και οι τοποθετήσεις
των συντρόφων που έγιναν από κάτω, και επιβεβαίωσαν την ανάλυση αυ
τών των συμπερασμάτων, αλλά συγχρόνως έβαλαν και μια σειρά από πα
ραμέτρους των εκλογών, που ήρθαν επιπρόσθετα να αυξήσουν κάποια
γενικά συμπεράσματα.
Τα συμπεράσματα αυτά νομίζω, είναι πρώτον, και ανεξάρτητα του δυ
σμενούς για το ΠΑΣΟΚ αποτελέσματος, που, με πολλούς τόνους και με
διαφορετικούς τρόπους όλοι έκφρασαν -από τον Πρόεδρο, τον Βαγγέλη
Γιαννόπουλο, τον Κώστα Λαλιώτη και πολλά μέλη της Κ.Ε.- ότι εμφανίστη
κε εκτεταμένη και μη προβλεπόμενη κοινωνική αμφισβήτηση του κατεστη

μένου πολιτικού συστήματος.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι, για πρώτη φορά γίνονται ορατές
τάσεις αποπολιτικοποίησης της κοινωνίας και τάσεις απόρριψης της πολι
τικής.
Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι ότι, οι Ευρωεκλογές κατέγραψαν και τυ
πικά πλέον το τέλος της περιόδου ανοχής, που υποθέσαμε ότι είχε η κυ
βέρνηση ΠΑΣΟΚ. Την οποία όμως, είχαμε μόνο στη φαντασία μας. Και το
αποτέλεσμα απέδειξε πόσο δίκιο είχε το ΠΑΣΟΚ, όταν προ των εκλογών
έλεγε ότι σ’ αυτές τις εκλογές δεν θα υπάρξει ανοχή για τη νέα κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ. Κι αυτό εκφράστηκε με το αποτέλεσμα έξι μήνες μετά.
Σαφώς συνετέλεσε στην έκφραση αυτών των συμπερασμάτων, ο χα
λαρός χαρακτήρας των εκλογών και η πάγια διαφοροποίηση των επιλο
γών του εκλογικού σώματος, σε σχέση με βουλευτικές εκλογές. ΓΤ αυτό
και μπόρεσε και εκφράστηκε μ’ αυτό τον τρόπο.
Παρ’ όλα αυτά όμως, πρέπει εμείς να βγάλουμε τα σωστά συμπερά
σματα. Κι αυτά είναι: Πρώτον, για το ΠΑΣΟΚ σηματοδοτούν προειδοποίη
ση -κάποιος το είπε καμπάνα, άλλος καμπανάκι, πείτε το όπως θέλετεσοβαρότατης μορφής.
Βέβαια, έχουμε στη συνειδητοποίηση αυτού του αποτελέσματος και
μία άλλη εξίσου σοβαρή συνειδητοποίηση, έστω κι εάν δεν μας αφορά.
Και πρέπει να την πούμε, Όχι για να καλυφθούμε, διότι πήραμε το μήνυμα,
αλλά διότι αφορά όλους με πολύ πιο καταλυτικό τρόπο.
Οι Ευρωεκλογές επικύρωσαν την απόρριψη του νεοφιλελευθερισμού
και της δεξιάς πολιτικής. Πρόκειται ουσιαστικά για απόρριψη της πολιτι
κής της Ν.Δ. Και τούτο όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά γιατί το εκλογικό
σώμα δεν στράφηκε σε συντηρητικές λύσεις.
Επομένως σύντροφοι, με βάση αυτά τα αποτελέσματα, πρέπει να συ
νειδητοποιήσουμε, αξιολογώντας από την εισήγηση του Προέδρου, αλλά
και των μελών του Ε.Γ., ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι του ΠΑΣΟΚ στην
επόμενη περίοδο.
Και νομίζω, ότι πρώτο συμπέρασμα είναι ένα: Δεν υπάρχει άλλη βιώσι
μη πολιτική στρατηγική για την ελληνική κοινωνία, πέραν αυτής τ του
ΠΑΣΟΚ. Αυτής της εθνικής στρατηγικής, που κατά κόρον τα τελευταία
δυο-τρία χρόνια συζητούμε στα Εθνικά Συμβούλια, στις Κ.Ε.. Όμως, ούτε
καταφέραμε να την κάνουμε συνείδηση στον Έλληνα πολίτη, ούτε πολλές
φορές ταυτίζονται πλήρως επιμέρους ρυθμίσεις, πράξεις και επιλογές
στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο κόμμα, ή στην κυβέρνηση, με το περιεχόμενο
αυτής της στρατηγικής.
Να λοιπόν, γιατί πρώτος στόχος μας πολιτικός, είναι να αναδείξουμε

τη δύναμη και το χαρακτήρα της πολιτικής μας, ως τη μόνη διέξοδη πολι
τική απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Κι αυτό βέβαια, απαιτεί τόσο τη
συστηματική συνεπή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής από κυβέρνηση κόμμα - κοινωνικό κίνημα, όσο όμως και τη διάδοση και κατανόησή της
από την ελληνική κοινωνία.
Για να πετύχουμε στην προώθηση και στην καθιέρωση αυτής της πολι
τικής, ως αποδεκτή σε ευρύτατη βάση συσπείρωσης πλειοψηφικών ρευ
μάτων στην ελληνική κοινωνία, δεν μπορούμε παρά να ανοίξουμε μέτωπα
πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης με το συ\πηρητισμό, αλλά και
με το κλίμα αβεβαιότητας, -που είπε ο Πρόεδρος στην εισήγησή του
χθες.
Έτσι ώστε να υπάρξει ένας σταθερός προσανατολισμός της κοινω
νίας, σε συνδυασμό βέβαια και με την κομματική επανασυσπείρωση και
δραστηριοποίηση, που είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να έχει κά
ποιο υπαρκτό αποτέλεσμα η συνειδητοποίησή μας και η διαπίστωση ότι
οφείλουμε να αναδείξουμε το χαρακτήρα της πολιτικής μας, ως τη μόνη
διέξοδη πολιτική.
Δεύτερος στόχος πολιτικός για το ΠΑΣΟΚ σήμερα, δεν μπορεί παρά
να είναι η ταχύρρυθμη, κοινωνική επανασυσπείρωση πάνω σ' αυτή την πο
λιτική. Βέβαια, αποφασιστικής, αλλά και αξιόπιστης παρέμβασης.
Θα κριθούμε -είπε ο Πρόεδρος στην εισήγησή το υ - κρινόμαστε καθη
μερινά, σε μια σειρά από πράγματα. Από το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης
κερδίζουμε ή δεν κερδίζουμε αξιοπιστία. Και τότε, επιβεβαιώνεται ή δεν
περνάει η πολιτική μας προς τα κάτω και δεν γίνεται κατανοητή.
Άρα λοιπόν, έχουμε την ευθύνη να συμφωνήσουμε ότι η κατεύθυνσή
μας από εδώ και πέρα, ως πολιτικός στόχος, είναι κυβερνητικό έργο ου
σιαστικής πολιτικής με προτεραιότητες, αποτελεσματικότητα και επιτυ
χία. Με αιχμή στο δεύτερο εξάμηνο, την έντονη προώθηση των νέων θε
σμών στη βάση της στρατηγικής ΠΑΣΟΚ, που μιλάει για κοινωνικό διάλο
γο, που μιλάει για κοινωνική συμφωνία, που μιλάει για κοινωνικά συμβό
λαια. Μόνο που κάπου λόγω εκλογών, λόγω Ευρωεκλογών, λόγω άλλων
διαδικασιών, τα ξεχάσαμε στο δρόμο και έμειναν συνθήματα ο κοινωνικός
διάλογος, η κοινωνική συμφωνία και το κοινωνικό συμβόλαιο.
Άρα λοιπόν, κατεύθυνση δεύτερη, για να μπορέσουμε να έχουμε την
επανασυσπείρωση της κοινωνίας, είναι δραστηριοποίηση του κοινωνικού
κινήματος στους θεσμούς, προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και της
κοινωνικής συμφωνίας, με συγκεκριμένα θέματα, στα άμεσα κοινωνικά
προβλήματα.
Με το νέο δημιουργικό ρόλο του κόμματος ΠΑΣΟΚ και των στελεχών

μας. Με ευκαιρία τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Με ευκαιρία την
πορεία προς την Ευρώπη, αλλά και την αξιοποίηση, περιφερειακά και τομεακά, του δεύτερου Πακέτου Ντελόρ και του συγκεκριμένου επενδυτι
κού προγράμματος, που, τουλάχιστον όσοι έρχεστε από την Περιφέρεια,
γνωρίζετε, ότι αυτή τη στιγμή είναι το κυρίαρχο σημείο.
Τι θα γίνει με τα ΠΕΠ, τι θα γίνει με τα Νομαρχιακά Προγράμματα, τι
θα γίνει με τα ΕΑΠΤΑII. Σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να απορροφηθούν,
και πού θα απορροφηθούν. Είναι η τοπική και η περιφερειακή αναπτυξια
κή απάντηση της τοπικής κοινωνίας πάνω στα προβλήματα. Και στη βάση
αυτή νομίζω, μπορούμε να προωθήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής
μας για να έχουμε συσπείρωση στη βάση.
Άρα λοιπόν, τρίτος στόχος της πολιτικής μας δουλειάς δεν μπορεί πα
ρά να είναι η αποκατάσταση του μάχιμου του κόμματος ΠΑΣΟΚ. Και αυτό
δεν μπορεί να περάσει παρά μόνο από εδώ μέσα.
Εμείς συλλογικά είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι, να μπορέσουμε να
διαμορφώσουμε νέους όρους πολιτικής λειτουργίας της Κ.Ε.
Θέλουμε να την κάνουμε όργανο ουσιαστικής πολιτικής παραγωγής;
Θέλουμε να την κάνουμε όργανο επανακινητοποίησης του κόμματος, θέ
λουμε να την κάνουμε αιχμή της πολιτικής ΠΑΣΟΚ για την ανασυγκρότη
ση της χώρας; Τότε πρέπει να βρούμε τρόπο να συμφωνήσουμε για τον
τρόπο δουλειάς, στη δραστηριοποίησή μας και στην παρέμβασή μας στην
όλη κατάσταση, λειτουργία και προοπτική του κόμματος ΠΑΣΟΚ.
Σύντροφοι, με το Συνέδριό μας ολοκληρώσαμε μια περίοδο πολιτικής
και λειτουργικής ανασυγκρότησης. Κρίσιμα θέματα της οργανωτικής μας
φυσιογνωμίας τέθηκαν με έμφαση. Όμως, δεν δώσαμε σαφείς και ολο
κληρωμένες απαντήσεις. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο κομματικός μας μηχανι
σμός έχει σημαντικές αδυναμίες.
Η κοινωνική και ηλικιακή του σύνθεση αποτελούν τις πιο ορατές της
πλευρές. Η ελλιπής επικοινωνία μας με τους πολίτες, σε συνδυασμό με
την περιορισμένη παραγωγική και αποτελεσματική μας δουλειά, είναι μό
νιμα χαρακτηριστικά.
Αυτά τα ξέρουμε και είμαστε υποχρεωμένοι από σήμερα να δώσουμε
την απάντηση. Και είναι ευθύνη αυτής της Κ.Ε. Πρέπει να την μετατρέψου
με σε μία αφετηρία διαφορετικού τρόπου δουλειάς. Και εγώ χαίρομαι που
η Άννα η Διαμαντοπούλου προηγουμένως, μας είπε να σκεφτούμε, πόσο
αναλυτικοί και ειλικρινείς είμασταν στην τελευταία συνεδρίαση της Κ.Ε.
του ΠΑΣΟΚ πριν από τις Ευρωεκλογές.
Πράγματι, ειπώθηκαν με ευθύνη όλων μας, πάρα πολλά πράγματα.
Και επειδή αρχίζει σήμερα η νέα πορεία, εγώ είμαι έτοιμος να δεχτώ την

κριτική ως μέλος του Ε.Γ., μαζί με τους άλλους συντρόφους, για το γεγο
νός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε νωρίτερα την Κ.Ε. Ασκήθηκε σ’ αυτό
ουσιαστική κριτική από ορισμένους συντρόφους. Τους λόγους τους ξέρε
τε, είναι επαρκείς. Δεν πρόκειται να τους ξαναπώ, ούτε να δικαιολογηθώ
γι’ αυτούς.
Είναι πράγματι δυσάρεστο, διότι υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Σήμε
ρα όμως, που ξεκινούμε αυτή την πορεία της ολοκληρωμένης πολιτικής
δουλειάς και δράσης της Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, πρέπει πράγματι να
απαντήσουμε σ’ αυτά τα θέματα και να πάρουμε αποφάσεις.
Διότι, έτσι μόνο θα διαμορφώσουμε όρους αποτελεσματικής λειτουρ
γίας, με βάση αυτά που θέλουμε να κάνει το κόμμα ΠΑΣΟΚ. Και η εισήγη
ση, που έχετε στα χέρια σας, για την πρόταση συγκρότησης και λειτουρ
γίας των οργάνωντης Κ.Ε., είναι μια τομή.
Το Ε.Γ. συζήτησε και συμφώνησε, ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία
ενός φορέα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτή
σεις. Φιλοδοξεί μέσα από τη συλλογική μας στράτευση και τοποθέτηση,
ώστε να συγκροτηθεί ως επιτελικός, προγραμματικός και πολιτικός κρί
κος το Κίνημα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινωνία.
Να κατακτήσει τη θέση του διαμορφωτή των στρατητικών κατευθύν
σεων της κυβερνητικής πολιτικής, του επεξεργαστή συγκεκριμένων πολι
τικών θέσεων και πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και ταυτόχρονα, χώρος
διαμόρφωσης των κοινωνικών όρων υποδοχής και αποδοχής τους.
Και σ’ αυτό συμβάλλει η δημιουργία των θεματικών ενοτήτων, η δημι
ουργία Τομέων Πολιτικών και Προγραμματικών Θέσεων της Κ.Ε. του
ΠΑΣΟΚ, σε αναλογία με τις διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοι
νοβουλίου. Έτσι ώστε πλέον, το κόμμα ΠΑΣΟΚ δεν είναι αρμόδιο και
υπεύθυνο αποκλειστικά και μόνο για το υποκείμενο των κοινωνικών και πο
λιτικών αγώνων, που μπορεί να είναι η οργάνωση, ο συνδικαλισμός, τα
κοινωνικά κινήματα και όποιας άλλης μορφής υποκείμενα.
Αλλά έχουμε την ευθύνη, μέσα από σαφείς συλλογικές διαδικασίες,
όπου ολόκληρη η Κ.Ε., ή τα μέλη των ΚΤΕ και στελέχη εξειδικευμένα του
Κινήματος, θα συμβάλουν στη συνεχή, σταθερή, συλλογική και διαρκή πα
ραγωγή πολιτικών και προγραμματικών θέσεων ΠΑΣΟΚ. Έτσι ώστε να
γνωρίζει επιτέλους το ΠΑΣΟΚ, ποιά είναι η πολιτική του, ποιές είναι οι
προγραμματικές του θέσεις, ποιά είναι τα κύρια σημεία μιας πολιτικής πα
ρέμβασης, την οποία έχει ανάγκη να πράξει, για να βοηθήσει την ελληνική
κοινωνία να βγει από την κρίση και το αδιέξοδο.
Βέβαια, αυτή η επιλογή που αναφέρεται στο σύγχρονο ρόλο του Κινή
ματος, σήμερα πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο δημιουργι

κής ένταξης όλου του στελεχιακού δυναμικού. Είναι μια αφετηρία -όπως
είπα προηγουμένως- και από εμάς θα εξαρτηθεί εάν θα μπορέσουμε να
το ολοκληρώσουμε.
Και επειδή τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε ήδη εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ,
με το προηγούμενο Ε.Γ. κάναμε μια πρώτη προσπάθεια, για πρώτη φορά
στο ΠΑΣΟΚ, συνεπούς, συλλογικής παραγωγής πολιτικών. Και εδώ, εγώ
δεν θα ήθελα να ξεχάσω ούτε τη συμβολή του Γιώργου του Γεννηματά,
ούτε όμως να ξεχάσω τη μεγάλη συμβολή του Γιάννη του Σουλαδάκη, που
επικεφαλής μιας σημαντικότατης ομάδας δουλειάς στελεχών από τον ευ
ρύτερο κομματικό, αλλά και κοινωνικό χώρο, διαμόρφωσε προϋποθέσεις
παραγωγής πολιτικής ΠΑΣΟΚ.
Μόνο που πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ
μας όταν μιλάμε εδώ στην Κ.Ε., ότι το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς λί
γοι, ελάχιστοι σύντροφοι, θεώρησαν σκόπιμο είτε να ασχοληθούν μαζί
του, είτε να το αξιοποιήσουν, ίσως δε και να μην το διάβασαν.
Και δεν μιλώ βέβαια, σε ποιό βαθμό καταφέραμε, ως υπεύθυνος πολι
τικός φορέας, να επιβάλλουμε, να συνειδητοποιηθεί από όλους. Μέσα
στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, για μένα, είναι και οι υπουργοί. Διότι το να είσαι
υπουργός, είναι μια περίοδος που έρχεται, περνάει και φεύγει και ξαναμένεις πολιτικό στέλεχος ΠΑΣΟΚ.
Και πιστέψτε με, ότι εάν δεν ξεφύγουμε απ’ αυτή τη λογική, ότι οι
υπουργοί είναι κάτι το διαφορετικό από εμάς, τότε πραγματικά θα συνεχι
στεί αυτός ο διαχωρισμός. Και πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε. Και να κα
ταλάβουμε και εκείνοι και εμείς και οι πάντες, ότι η πολιτική ενότητα
ΠΑΣΟΚ είναι ενιαία. Και μας αφορά είτε είμαστε στην κυβέρνηση, είτε στο
κόμμα, είτε στο κοινωνικό κίνημα.
Σύντροφοι, θα είμασταν όμως ανεύθυνοι, εάν νομίζαμε ότι μ’ αυτή τη
νέα αφετηρία, μ’ αυτό τον τρόπο πολιτικής δουλειάς του ΠΑΣΟΚ, στο
οποίο καλούμε όλους εσάς να ενταχθείτε, για να παράγουμε και να δουλέ
ψουμε, ότι θα είχαμε πετύχει πολύ γρήγορα ουσιαστικά αποτελέσματα.
ΓV αυτό, δεσμευόμαστε ως Κ.Ε. από την απόφαση του Συνεδρίου, στις
3 Σεπτέμβρη να προγραμματίσουμε τη Συνδιάσκεψη την Οργανωτική του
ΠΑΣΟΚ, που αποφασίσαμε. Και μέχρι τις αρχές της χρονιάς, Γενάρη Φλεβάρη, να την πραγματοποιήσουμε. Για να έρθουμε, με βάση και την
εμπειρία αυτών των έξι μηνών, που θα έχουμε μπροστά μας, στην κατεύ
θυνση πολιτικής δουλειάς ΠΑΣΟΚ με αυτό το περιεχόμενο.
Να διαπιστώσουμε το τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε και να έρ
θουμε να πάρουμε αποφάσεις δεσμευτικές, μέσα από τη Συνδιάσκεψη
ΠΑΣΟΚ του ’95, που θα είναι η κορύφωση αυτής της μεγάλης νέας κομμα

τικής προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, επιτρέψτε μου να πω, ότι θα ήμασταν θεωρητικοί αυτή τη στιγ
μή, εάν δεν αναλύαμε την εσωκομματική κατάσταση του ΠΑΣΟΚ. Την ξέ
ρουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ποιά είναι η σημερινή της κατά
σταση.
Ένα πράγμα όμως, πρέπει να το συμφωνήσουμε σήμερα ξανά, εκ νέ
ου. Η ενωτική διάθεση και η πρακτική. Η ενωτική πρέπει να είναι ο βασικός
μας στόχος. Πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες έκαναν αναφορά σ’ αυ
τό. Πρώτα απ’ όλα ο Πρόεδρος.
Στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να χωρέσουν διαδικασίες αποκλεισμών, αλλά
χρησιμοποίηση όλου του δυναμικού στη συλλογική προσπάθεια. Κι αυτό
όχι στα λόγια, με έργα. Και στην πορεία αυτή, πρέπει να λαμβάνονται πά
ντοτε υπόψη όμως -και εδώ παρακαλώ θα ήθελα να προσέξετε και να
συμφωνήσουμε-, οι προτεραιότητες βέβαια, είναι πάντοτε οι ανάγκες του
συλλογικού υποκειμένου ΠΑΣΟΚ και όχι η ατομική ανάγκη, ή το προσωπι
κό σχέδιο.
Γιατί για εμάς, το κόμμα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πάντοτε
σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες των στελεχών και των μελών του. Και
εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σύντροφοι. Σε μια τέτοια συνεδρίαση,
εάν θέλουμε πράγματι με ειλικρίνεια να κοιτάξουμε κατάφατσα την πραγ
ματικότητα και να πούμε, πού θέλουμε να πάμε, τότε πρέπει να παραδε
χθούμε, ότι υπήρξαν και άσκοπες ενέργειες και υπερβολές στις εσωκομ
ματικές διαδικασίες.
Γι’ αυτό, όλοι μας πρέπει να παραδεχθούμε τις ευθύνες μας και να εκφράσουμε με πολιτικές ενέργειες η βάση της ενότητας ΠΑΣΟΚ είναι πολύ
σαφής. Ούτε υποκειμενικό στοιχείο προσωπικής εκτίμησης μπορεί να εί
ναι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα λέμε όλοι μας, αλλά τα λέμε
όμως εκτός συνεδριάσεων. Καλό είναι να τα πούμε και εδώ μέσα, γιατί τό
τε ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Και η
βάση της ενότητας του ΠΑΣΟΚ, όπως επανειλημμένα τονίσαμε στο Συνέ
δριο, στο πολιτικό ντοκουμέντο, που ομόφωνα αποφασίσαμε, αποτελείται
από τη στρατηγική του πρόταση, από την πολιτική του λειτουργία και την
εσωτερική δημοκρατική λειτουργία της.
Και βέβαια, αυτή την ενότητα πρέπει να την εγγυηθούμε όλοι μαζί. Γ ια
τί απειλείται αυτή η ενότητα, όταν υπάρχουν φαινόμενα και διαδικασίες
που συνδέονται με διαπραγματεύσεις άνευ αρχών, ρόλων και ισορρο
πιών. Και μόνο εάν εμείς συλλογικά συμφωνήσουμε να τις αντιμετωπίσου
με, τότε δεν θα έχουν κανένα κίνδυνο για το Κίνημά μας.

Εγγύηση σ’ αυτά υπάρχει μόνο σε ένα επίπεδο, που είναι ο Πρόεδρος,
είναι τα στελέχη, αλλά και η βάση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι εγγύηση για να
μπορέσει να υπάρξει αυτή η πορεία. Γι’ αυτό, νομίζω ότι καλούμαστε ιδιαί
τερα να αποκαταστήσουμε σε όλη της την έκταση, την ενότητα και την
κομματική νομιμότητα.
Την εγγύηση, είπαμε ποιοι μπορούν να την δώσουν. Για εμάς επομέ
νως, αυτό που μένει τώρα κυρίαρχο, είναι να δούμε, πώς από εδώ και πέ
ρα θα προχωρήσουμε. Και εδώ, επειδή υπήρξε πολύς διάλογος τις τελευ
ταίες μέρες, ξέρετε ότι συμφωνήσαμε Πρόεδρος και Εκτελεστικό Γ ρα
φείο, να υπάρξει και μια ενωτική πρόταση συγκρότησης των Γραμματέων
των Τομέων του Κινήματος.
Είχαμε μια συνεργασία στο Εκτελεστικό Γ ραφείο, όχι βέβαια τις μέρες
τις οποίες μας χρέωσαν. Προχωρήσαμε σε μία πρόταση προς την Κ.Ε.,
που θα σας διαβάσω τώρα, για τους Γραμματείς των Τομέων της Κ.Ε.
Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο, σύντροφοι. Γιατί πολλά, που ο καθέ
νας από εμάς κριτικάρει στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν σε όλους εμάς. Και υπάρ
χει και η καχυποψία και υπάρχει και ένα παρελθόν, για το οποίο ο καθένας
χρεώνει σε κάποιον άλλον κάποια ευθύνη.
Και επιτρέψτε μου να πω ότι, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμε
ρα μια υπέρβαση. Συνειδητοποιήσαμε πλήρως το μήνυμα, το οποίο υπήρ
ξε μέσα από τις τοποθετήσεις των μελών της Κ.Ε.
Επιτέλους, έστω κι αν είμαστε υποχρεωμένοι -και είμαστε-, να κάνου
με κάποιους συμβιβασμούς, κάποιες παραχωρήσεις, να μην περάσει το
δικό μας. Και έγιναν αυτές οι παραχωρήσεις και οι συμβιβασμοί για να
υπάρξει μια συμφωνημένη πρόταση του Εκτελεστικού Γ ραφείου, που να
τεθεί στην κρίση της Κ.Ε. Και βέβαια, μια τέτοια πρόταση για να μπορέσει
να υπάρξει, δεν ήταν απλά να διαλέξει κανείς ονόματα, αλλά έπρεπε να
χρησιμοποιήσει κάποια κριτήρια.
Και εκείνο το κριτήριο, το οποίο πήραμε ως βάση, είναι, ότι έχει ανά
γκη να δραστηριοποιηθεί ο πολιτικός φορέας ΠΑΣΟΚ. Όχι όμως ως οργα
νωτικός μηχανισμός κάποιων πολιτικών στελεχών που βρίσκονται στην κυ
βέρνηση, αλλά ως πολιτικός οργανισμός. Και επομένως, βεβαίως, πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας τις περιορισμένες δυνατότητες χρόνου και αξιο
ποίησης που έχουν τα στελέχη που είναι στην κυβέρνηση, και να φροντί
σουμε στην πρότασή μας να συμπεριλάβουμε συντρόφους που δεν θα
υφίστανται τις συνέπειες αυτής της επιβάρυνσης.
Χωρίς όμως αυτή η διαπίστωση να είναι και γενικός, αποκλειστικός κα
νόνας, στην όποια εξαίρεση μπορεί να υπάρξει μέσα από την πρόταση,
την οποία θα ακούσετε.

Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα ήθελα να σας πω, είναι ότι, αξιοποιώντας σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, τη δυνατότητα που προβλέπει το
Καταστατικό, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου να μπορεί να είναι Γραμματέας Τομέα, μόνο στην περίπτωση των Διεθνών Σχέσεων και εν όψει της
συνέχισης των επικοινωνιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή Προέδρου με
Ευρωκοινοβούλιο, διατηρεί το μέλος του Εκτελεστικού Γ ραφείου, ο Χρήστος Παπουτσής, την Γραμματεία Τομέα Διεθνών Σχέσεων μέχρι το φθι
νόπωρο. Ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις και σ’ αυτό τον Τομέα
να υπάρξει αλλαγή, αξιοποιώντας όμως σαφή ρύθμιση του Καταστατικού,
που προβλέπει τη δυνατότητα ότι μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφείου μπο
ρεί να έχουν την ευθύνη ενός Τομέα Πολιτικής του Κινήματος.
Και στο βαθμό που, τους Τομείς Πολιτικής και Προγραμματισμού του
Κινήματος τους διατηρούν τα μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφείου και έχου
με μια ταύτιση Τομέα Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος με τον Τομέα Πολι
τικής.
Από εκεί και πέρα, για όλες τις άλλες διακριτές θέσεις, που έχετε στα
χέρια σας στην πρότασή μας, υπάρχει μια σαφής πρόταση από τη μεριά
του Εκτελεστικού Γ ραφείου και κάποιος να την διαβάσει παρακαλώ.
Εγώ ήθελα να ολοκληρώσω εδώ, καλώντας τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες της Κ.Ε., εκ μέρους του Εκτελεστικού Γραφείου και του
Προέδρου, σήμερα να μπορέσουμε να σηματοδοτήσουμε μια νέα αφετη
ρία. Το έχουμε ανάγκη σύντροφοι, όχι εμείς ως στελέχη, το έχει ανάγκη το
ΠΑΣΟΚ.
Και η σημασία των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, νομίζω είναι
σε όλους μας πάρα πολύ καθαρή. Είναι πολιτικός αγώνας, όπως είπα
προηγουμένως. Στις δημοτικές και τις νομαρχιακές εκλογές, το αποτέλε
σμα -το είπε και κάποιος σύντροφος- μπορεί να είναι καθοριστικό, για την
ανάταση της κοινωνίας, για την ανάταση του ΠΑΣΟΚ, για την επιβεβαίωση
της πορείας της προοδευτικής κατεύθυνσης και προοπτικής, που ψήφισε
ο λαός τον Οκτώβρη, στο πλαίσιο της νέας δημοκρατικής τετραετίας.
Άλλως, εάν αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι εκείνο που περιμένει και έχει
ανάγκη ο λαός, τότε γνωρίζετε, επειδή ισχύουν όλα αυτά τα χαρακτηριστι
κά που είπα προηγουμένως, από εκεί και πέρα δεινά και μόνο, πρόκειται
να προκύψουν. Να γιατί έχει σημασία το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να πάρει την ευθύ
νη μέσα από την Κ.Ε., αυτής της πορείας και προοπτικής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΑΣΟΚ

