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Οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν τη περασμένη βδομάδα έδειξαν ότι το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται σε καθοδική τροχιά. Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και του 

Κορυδαλλού έδωσαν αφορμή σε ένα νέο κύκλο κριτικής και ερωτημάτων αν επαρκεί 

αυτή η κυβέρνηση. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ, διολισθαίνει προς τον επικίνδυνο κατήφορο της 

απόρριψης. Το τέλος μπορεί να είναι η εκλογική ήττα. Η αντιστροφή της σημερινής 

αρνητικής πορείας του Κινήματος αποτελεί χρέος μας. Πρέπει να δούμε με ρεαλισμό 

τις αιτίες της φθοράς. Ποιές είναι;

α. Η κυβέρνηση έχει επιτελέσει έργο. Αλλά ο τρόπος δράσης της, τα μηνύματά της 

δημιουργούν εικόνα αντιφατικότητας, αδυναμίας, αδιαφορίας για τα σημαντικά 

προβλήματα του πολίτη και του τόπου.

Απομόνωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιφατικές στάσεις για την κοινωνική 

πολιτική. Διαμάχη μεταξύ κόμματος και κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική. 

Χρόνια προβλήματα όπως των φυλακών που δεν αντιμετωπίζονται, ο 

αμερικανός επιτετραμμένος αναγγέλει για μας την ενδιάμεση λύση για τα Σκόπια.

β. Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Απαιτεί 

συνεχή παρουσία και δραστηριότητα του πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός 
έχει επιλεκτική παρουσία. Τα όργανα, τα οποία θα έπρεπε να αποτελούν το 

κέντρο του σχεδιασμού και του συντονισμού της κυβερνητικής δραστηριότητας 

το Υπουργικό Συμβούλιο, η Κυβερνητική Επιτροπή σπάνια συνέρχονται. Οι 

αποφάσεις παίρνονται σε άλλες διαδικασίες μη ορατές και ως εκ τούτου μη 

ελέγξιμες. Το ερώτημα πως κυβερνιέται ο τόπος είναι όλο και πιο συχνά στα 

χείλη των πολιτών.

γ. Κύριες επιδιώξεις της κυβερνητικής πολιτικής παραμένουν σε συνεχή 

εκκρεμότητα. Η αποκέντρωση και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, η 

αναβάθμιση της θέσης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρουσία μας στα 

Βαλκάνια, η αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα των κοινοτικών κονδυλίων, η 

αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης.



ί

Κατά την κοινή γνώμη το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σοσιαλιστικής 

κυβέρνησής μας ήταν τα Καζίνο και οι γιορτές της Πάτμου. Γιατί να απορούμε με 

την απόρριψη που συναντούμε; Πρέπει να πάρουμε μέτρα ώστε να 

μετατρέψουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε ένα κόμμα ικανό να κερδίσει την εμπιστοσύνη και 

τη στήριξη του ελληνικού λαού. Ο Πρόεδρος και τα καθοδηγητικά όργανα του 

Κινήματος οφείλουν να δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες για τη μετάλλαξη 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από ένα αρχηγικό συγκεντρωτικό κόμμα σε ένα σύγχρονο 

δημοκρατικό, σοσιαλιστικό κόμμα που κυβερνά αποτελεσματικά. Γ ιατί μόνο έτσι 

θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το μέλλον και την προοπτική του κόμματος 

που χτίσαμε. Περιμένουμε τις προτάσεις τους στην επόμενη σύνοδο της Κ.Ε. 

Έχουν χρέος γι’ αυτές τις προτάσεις. Ας μην εθελοτυφλούμε άλλο.

Ο κανονισυός τηρ Βουλής.

Στην αντίληψή μου παραμένει ασαφές ποια θα είναι η διαδικασία έγκρισης του 

κανονισμού της Κ.Ο. Το πως λειτουργεί η Κ.Ο. ενδιαφέρει όλο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ιδίως 

τα καθοδηγητικά του όργανα. Ο κανονισμός όμως δεν μπορεί να είναι δοτός, να 

αποφασίσει άλλο όργανο για την Κ.Ο. Η τελική έγκριση ανήκει μόνο σ’ αυτήν.

Η κοινωνική πολιτική.

Διαβάσαμε ότι ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από τη Κυβερνητική Επιτροπή. 

Διερωτώμαι προς τι η συζήτηση σήμερα αφού οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί. Η 

συζήτηση μοιάζει να αποτελεί μόνο πρόσχημα για να επιδείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αφού μας 

περιέγραψε το δεσμευτικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής δεν έθεσε ούτε ένα 

ερώτημα, ούτε μια επιλογή για να μπορέσουν οι βουλευτές να κρίνουν και να 

αποφασίσουν. Ποιά θα μπορούσαν να είναι πιθανά ερωτήματα και προβλήματα; 

Θέλουμε να προβούμε σε άλλες επιλογές από εκείνες που παραδοσιακά 

κατοχυρώνονται στον προϋπολογισμό π.χ. Θέλουμε τη μείωση των δαπανών 

εθνικής άμυνας και την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών της κοινωνικής πολιτικής; 

Σε ποιές κατευθύνσεις θέλουμε να προωθήσουμε την κοινωνική πολιτική; Βελτίωση



χαμηλών συντάξεων ή βελτίωση των επιδομάτων ανεργίας ή υπηρεσίες προς 

ηλικιωμένους ή πρόληψη και υγεία ή τέλος ενισχύσεις για τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας; Τί θα γίνει με την αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης; Σε 

ποιά κατεύθυνση θα βελτιώσουμε το υπάρχον; Θα καταργήσουμε προνομιακές 

ρυθμίσεις; Θα περιορίσουμε τις συντάξεις δήθεν αναπηρίας; Θα περιορίσουμε τις 

πολλαπλές συντάξεις; Θα δημιουργήσουμε ένα ριζικά καινούργιο σύστημα του 

οποίου για παράδειγμα μια πτυχή θα είναι η εθνική σύνταξη, η οποία θα χορηγείται 

σε αυτούς που έχουν ανάγκη και θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό. 

Έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουμε ένα σύστημα 

προστασίας κατώτερου εισοδήματος. Πως θα το εφαρμόσουμε; Κανένα από τα 

ερωτήματα αυτά δεν τέθηκε. Η συζήτηση είναι χωρίς στόχο.
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