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«Για μια δίκαιη κοινωνία»
Από την Ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, 

Γιώργου Α. Παπανδρέου, 

για τα 32 χρόνια από την ίδρυση του Κινήματος. 

Πάτρα, 3 Σεπτέμβρη 2006

Η ΝΔ χτίζει μια κοινωνία της αδικίας

1. Η κυβέρνηση της ΝΔ χτίζει μια κοινωνία της αδικίας. Μια κοινωνία της 
ρουσφετολογίας. Μια κοινωνία της ανισότητας. Μια κοινωνία της 
αδιαφάνειας.

2. Διότι δεν είναι δίκαιη μια κοινωνία στην οποία:
■ Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι
■ Το κύριο βάρος των φόρων το σηκώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι
■ Καταλύονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οξύνονται οι 

αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους
■ Τα κέρδη των τραπεζών κινούνται σε ιλιγγιώδη ύψη και τα υπερχρεωμένα 

νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια από τα ευρωπαϊκά
■ Τα νέα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με το πολιτικό τους πιστεύω, αντί να 

ενώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο αξιοκρατίας
■ Η δημόσια διοίκηση καταντά κομματικό φέουδο και η υποτέλεια προϋπόθεση 

για προαγωγή
■ Οι ελεύθεροι χώροι του λαού αντιμετωπίζονται σαν μελλοντικά εμπορικά 

κέντρα
■ Γίνονται αποκρατικοποιήσεις ή κρατικοποιήσεις με γνώμονα τα συμφέροντα 

κάποιου ευνοούμενου επιχειρηματία και όχι το συμφέρον του λαού και του 
δημοσίου

■ Προσλαμβάνονται χιλιάδες αγροφύλακες ενώ χρειαζόμαστε νοσοκόμους στα 
νοσοκομεία, καθηγητές στα σχολεία, οικονομολόγους κοντά στον αγρότη

■ Κομματικοποιείται ο στρατός και επανέρχονται εκατοντάδες απόστρατοι πίσω 
στο στράτευμα, με βασικό κριτήριο την κομματική τους αφοσίωση

3. Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη δημοκρατική κοινωνία, όταν:
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■ Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατά όμηρους τους καναλάρχες για τις 
αδειοδοτήσεις τους, για να τους εκβιάζει κομματικά

* Κόβονται οι κρατικές διαφημίσεις στα περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης μόλις 
κάνουν την παραμικρή κριτική στην κυβέρνηση

■ Η ΝΔ επιδοτεί μόνο εκείνους τους Δήμους που σκύβουν, που υποκύπτουν στα 
κελεύσματά της

■ Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων έχουν σοβαρές οικονομικές δοσοληψίες με τα 
Υπουργεία της κυβέρνησης

■ Χειραγωγείται η δικαιοσύνη από τη ΝΔ.

Η δεξιά δεν έχει αλλάξει. Απλώς έμαθε νέες τακτικές για να ελέγξει και να 
υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και την κοινωνία της δικαιοσύνης. 
Η κυβέρνηση Καραμανλή γκρεμίζει κατακτήσεις, διευρύνει τις κοινωνικές 
αδικίες.

Όραμα και λαϊκή απαίτηση: Η δίκαιη κοινωνία

1. Εμείς λέμε, σήμερα, εδώ, υπάρχει άλλος δρόμος. Λέμε όχι στη λογική που 
θέλει τον Έλληνα όμηρο της εξουσίας. Λέμε ναι στην κοινωνία που 
διασφαλίζει τα δικαιώματα κάθε πολίτη.

2. Εια μας, το όραμά μας, είναι η δίκαιη κοινωνία.
Σήμερα εκφράζουμε τη λαϊκή απαίτηση. Την απαίτηση κάθε Έλληνα, κάθε 
Ελληνίδας, για μια δίκαιη κοινωνία. Όραμά μου είναι η δίκαιη κοινωνία. 
Όραμά μας είναι η δίκαιη κοινωνία που θα διασφαλίζει την ασφάλεια, 
την εργασία την αναδιανομή του πλούτου.

3. Μια οικονομία που θα παράγει, θα είναι ανταγωνιστική. Με έναν ιδιωτικό 
τομέα, αλλά και με ένα κράτος επιτελικό που θα σχεδιάζει, θα ρυθμίζει και θα 
ελέγχει.

4. Δίκαιη κοινωνία είναι για μας μια δημοκρατική κοινωνία.
■ Με πολιτικό πλουραλισμό, ελευθερία και δημοκρατία. Με διαχωρισμό των 

εξουσιών. Πολυκομματική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ισχυρούς 
δημοκρατικούς θεσμούς

■ Με Μέσα Ενημέρωσης ανεξάρτητα και ελεύθερα, που δε θα χειραγωγούνται 
από καμία εξουσία

■ Με σεβασμό στον πολίτη. Έναν πολίτη που θα ελέγχει δημοκρατικά και 
κοινωνικά κάθε είδους εξουσία

■ Με σχεδίασμά αποκεντρωμένο σε επίπεδο περιφέρειας, νομού και δήμου. Με 
αυτοδύναμες περιφέρειες. Με εμπιστοσύνη στις τοπικές κοινωνίες, με 
καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, κοντά στην Αυτοδιοίκηση. Μια νέα σχέση 
κράτους-πολίτη, με μια νέα μεγάλη αλλαγή στο κράτος, με την Αποκέντρωση

■ Με ένα κράτος-στρατηγείο ανάπτυξης που θα απομακρύνει τις παρεμβάσεις 
του γραφειοκρατικού κατεστημένου των δημοσίων υπηρεσιών. Θα εγγυάται 
την ισότιμη πρόσβαση όλων στην παιδεία, στην απασχόληση, στην υγεία. 
Θέλει τον πολίτη χειραφετημένο, ελεύθερο και όχι χειραγωγημένο και 
όμηρο

■ Με ένα νέο σύμφωνο εμπιστοσύνης, βασισμένο σε κοινές αξίες και κοινούς 
στόχους. Προτείνουμε μια νέα Εθνική και Κοινωνική Συμφωνία, ανάμεσα



στους κοινωνικούς εταίρους, για τις μεγάλες αλλαγές, αλλά και τις νέες μας 
αμοιβαίες υποχρεώσεις

■ Με νέες παραγωγικές συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

5. Μια δίκαιη κοινωνία, είναι μια κοινωνία της αξιοπρέπειας.
■ Αξιοπρέπεια για το συνταξιούχο, για τον άνεργο, το άτομο με αναπηρία, για 

τη μάνα, για τον ασθενή, για το μετανάστη, για τον εξαρτημένο από 
ναρκωτικά, για κάθε πολίτη

■ Μια κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πολίτη στο περιθώριο. Μια κοινωνία, 
όπου δημιουργούμε ένα κοινωνικό κεφάλαιο, το άυλο κεφάλαιο μιας 
κοινωνίας αλληλεγγύης. Που δεν αισθάνεται ο πολίτης απομόνωση, 
περιθωριοποίηση. Που δεν αισθάνεται αδυναμία, που δεν αισθάνεται το φόβο, 
τη βαριά και την απρόσωπη γραφειοκρατία.

6. Μια δίκαιη κοινωνία, είναι μια κοινωνία όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα 
είναι αδιαπραγμάτευτα.

■ Είναι δίκαιη και συμπεριφέρεται ισότιμα σε όλους, όποια και αν είναι η 
καταγωγή, η θρησκεία τους, η φυλή τους

■ Ο πολυπολιτισμός είναι ο πλούτος μας. Στην ομάδα που λέγεται Ελλάδα 
θέλουμε και την Νέρι Νιαγουάρα και τον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη.

7. Μια δίκαιη κοινωνία, είναι μια κοινωνία που προωθεί μια παγκόσμια 
κοινωνία αξιών.

■ Με συμμαχίες που διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο
■ Με έναν νέο διεθνισμό που θα αντιπαλεύει το δημοκρατικό έλλειμμα που θα 

προάγει την ειρήνη, θα απαντά στα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα.

Παιδεία και δίκαιη κοινωνία

1. Μια δίκαιη κοινωνία έχει στην καρδιά της την κοινωνία της γνώσης, την 
κοινωνία που επενδύει στον άνθρωπο. Δεν τον φτωχαίνει, δεν τον 
περιθωριοποιεί. Τον σέβεται, δεν τον ξεχνά, δεν τον λησμονεί.

2. Δεσμεύομαι ότι, θα κάνουμε μια νέα επανάσταση, όπως την έκανε ο 
Γεώργιος Παπανδρέου το 1963-64 για την παιδεία. Δεν θα διστάσουμε, όποιες 
κι αν είναι οι δυσκολίες.

3. Δεν είναι δίκαιη μία κοινωνία, που:
■ Αναγκάζει την οικογένεια να πληρώνει πανάκριβα φροντιστήρια
■ Αναγκάζει τον μαθητή να μάθει ξένη γλώσσα εκτός σχολείου
■ Κάνει τη μάθηση καταναγκαστικό έργο και όχι χαρά δημιουργίας, 

αποστήθιση και όχι κρατική σκέψη.

4. Εμείς θέλουμε:
■ Ολοήμερο σχολείο, εγγυημένο νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά, σχολείο με 

έμφαση την πληροφορική και τις ξένες γλώσσες
■ Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, κοντά στον γονιό, προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες του μαθητή. Ένα αποκεντρωμένο σχολείο
■ Έναν υπολογιστή σε κάθε θρανίο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δωρεάν πρόσβαση ΑϋΞΣ για τον φοιτητή



■ Όλα τα συγγράμματα και οι σημειώσεις των καθηγητών να είναι προσβάσιμα 
στο φοιτητή και μαθητή μέσα από το διαδίκτυο

■ Πλούσιες βιβλιοθήκες αντί να δίνουμε φτωχά συγγράμματα
■ Πλήρη αυτοτέλεια στα Πανεπιστήμια. Με πολλές ελεύθερες επιλογές για τον 

Έλληνα φοιτητή, να μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον του, να δημιουργεί το 
επάγγελμά του, με αξιολόγηση για όλους

■ Η χρηματοδότηση να γίνεται στη βάση της επίτευξης των στόχων που θα 
συμφωνούν η πολιτεία με τα Πανεπιστήμια και τα TEL Προγραμματικές 
συμφωνίες κράτους, περιφέρειας, Αυτοδιοίκησης, με τα Πανεπιστήμια, για 
την χρηματοδότησή τους, κάνοντας τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να 
αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να λογοδοτούν σε 
αυτήν

■ Θέλουμε την παιδεία της εργασίας κι όχι της ανεργίας. Θέλουμε ένα 
Πανεπιστήμιο που στηρίζει την εργασία και βρίσκει δουλειές για τους 
φοιτητές. Μια δημόσια παιδεία που να καθορίζει το ποσοστό των πτυχιούχων 
κάθε προγράμματος σπουδών, που βρίσκει δουλειά μέσα σε ένα χρόνο από 
την απόκτηση του πτυχίου του

■ Δεν θέλουμε την παιδεία της ψωροκώσταινας. Θέλουμε την ισχυρή παιδεία 
και την αποτελεσματική. Ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας παιδείας με 
πρόσβαση για όλους

* Θέλουμε να προικίσουμε την παιδεία με το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος. Με το 40% του Δ' Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης στους 
ανθρώπινους πόρους. Οι δαπάνες για την παιδεία να φτάσουν στο μέσο όρο 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 2015 να είναι μέσα στις πέντε 
πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

* Κεντρική προτεραιότητα των προϋπολογισμών στις κυβερνήσεις μας θα είναι 
η παιδεία. Αυτά μπορούμε και θα τα πετύχουμε.
Θα είμαστε η κυβέρνηση της παιδείας. Θα είμαστε η κυβέρνηση της 
παιδείας και του πολιτισμού.


