Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ιδεολογία...
«Βεβαίως είναι αναγκαία η εναλλαγή στην εξουσία. Τι να πει όµως εναλλαγή; Ποια είναι
η εναλλαγή;…∆εν άλλαξε πολύ το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια αυτά; ∆εν άλλαξε στην πορεία του από το ’81 και
µετά σε πολλά θέµατα από τον τρόπο αντιµετώπισης της σχέσης µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες,
του κόσµου; Από τον τρόπο αντιµετώπισης των οικονοµικών προβληµάτων; ∆εν άλλαξε το ΠΑΣΟΚ ως
προς την ιδεολογία του;»
Κ. Σηµίτης, Συνέντευξη στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών
3 ∆εκεµβρίου 2003
Μετέτρεψαν το κόµµα σε εµποροπανήγυρη...
«Θα πρέπει να ξεφύγουµε από τον κρατισµό και να ξαναγίνουµε ένα ζωντανό
κοινωνικό κίνηµα. Πρέπει να ξαναβρούµε τις ρίζες µας... Οι διαδικασίες για την επιλογή των
υποψηφίων βουλευτών για το συνέδριο, αλλά και τις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές
µετέτρεψαν το κόµµα σε εµποροπανήγυρη.»
Θ. Πάγκαλος, Ηράκλειο Κρήτης
7 Φεβρουαρίου 2003
Πρόβληµα στο ΠΑΣΟΚ, ο κακός εαυτός του...
«Έχω υποστηρίξει δηµοσίως ότι το πρόβληµα του ΠΑΣΟΚ είναι ο κακός του εαυτός. Για
την ακρίβεια, η δυνατότητα που έχουµε να αντιµετωπίζουµε δύσκολες καταστάσεις και την επόµενη
στιγµή να πνιγόµαστε σε µία κουταλιά νερό.»
Κ. Σκανδαλίδης, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
30 Νοεµβρίου 2003
Εναλλαγή στην εξουσία κάνουµε µόνοι µας...
«Εναλλαγή στην εξουσία ναι, αλλά δείξαµε ότι µπορούµε να την κάνουµε εµείς και
πετυχηµένα και έτσι θα συνεχίσουµε.»
Κ. Σηµίτης, Συνέντευξη στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών
3 ∆εκεµβρίου 2003
H ηγετική οµάδα µακριά
από τα προβλήµατα των πολιτών...
«Είναι η τελευταία µεγάλη προειδοποίηση προς την ηγετική οµάδα του ΠΑΣΟΚ ότι κάτι δεν
πάει καλά… Αν στους επόµενους µήνες η ηγετική οµάδα δεν εγκύψει στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι πολίτες, το ΠΑΣΟΚ θα αντιµετωπίσει µεγάλο πρόβληµα στις
εκλογές.»
K. Παπούλιας
19 Νοεµβρίου 2003
Αθλιότητες φασιστικής µορφής...
«Μου πήραν την πινακιδίτσα µε το όνοµά µου και την έβαλαν στη δεξιά πτέρυγα για να πείσει
η προπαγάνδα, φασιστικής βάσεως, ότι είχα συνεννοηθεί µαζί σας (υποδεικνύοντας την πτέρυγα της
Ν.∆.) για να έλθω στο σεβαστό κόµµα σας. Αθλιότητες φασιστικής µορφής.»
Κ. Σπυριούνης, ΒΟΥΛΗ
24 Νοεµβρίου 2003
Πληθαίνουν πολύ οι καραγκιόζηδες...
«Τα τελευταία 20 χρόνια στην πολιτική και στη Βουλή εισέρχονται όλο και λιγότεροι σοβαροί
και υπεύθυνοι άνθρωποι, που έχουν προηγουµένως καταξιωθεί µέσα από αγώνες και από κοινωνική
και επαγγελµατική προσφορά.»
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«Ξεχείλισε το ποτήρι και που αφορά το σύνολο της πολιτικής ζωής είναι ότι πληθαίνουν
πολύ οι καραγκιόζηδες, σ’ όλη τη χώρα, στην πολιτική, τη δηµοσιογραφία, στους ακαδηµαϊκούς
κύκλους κ.λπ… Αυτό δεν το ανέχοµαι. ∆εν δέχοµαι να µε εξοµοιώνουν µε απατεώνες, µε αριβίστες κάθε
είδους, µε κακοήθειες και ιδιοτέλειες άλλων.»
«Η απόφασή µου αυτή (το ότι δε θα είµαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές…) οσοδήποτε
οδυνηρή, είναι µια πράξη διαµαρτυρίας για τον ευτελισµό της πολιτικής ζωής.»
«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων.»
Φ. Ιωαννίδης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
23 Νοεµβρίου 2003
∆εν µε εκφράζει...
«Η πολιτική έχει καταντήσει δηµόσιες σχέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί αυτή τη στιγµή δεν µε
εκφράζει συγκεκριµένα.»
Φ. Ιωαννίδης
19 Νοεµβρίου 2003
Κόµµα µεταλλαγµένο, ηγεσία µε λογική φατρίας,
στελέχη που έγιναν κατεστηµένο...
«Το σηµερινό ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον ΠΑΣΟΚ. ∆εν έχει καµία σχέση µε το ΠΑΣΟΚ των
κοινωνικών και πατριωτικών οραµάτων του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι ένα καθ' ολοκληρίαν
µεταλλαγµένο κόµµα. ∆ιατηρεί απλώς υπολείµµατα σοσιαλιστικής ρητορείας...
Η εξουσιαστική οµάδα κυβερνά µε µεθόδους, αντιλήψεις και συµπεριφορές ξένες προς την
ιδεολογία και τις θεµελιώδεις αρχές του Κινήµατος…Τα στελέχη της εξουσίας έγιναν κατεστηµένο
στη θέση του κατεστηµένου που υποτίθεται φιλοδοξούσαν να θέσουν υπό έλεγχο και αισθάνεται
προδοµένη.
Η ηγεσία λειτουργεί µε τη λογική της φατρίας. Όσοι δεν ανήκουν σ' αυτήν, είναι
αµετακλήτως στον «µαύρο πίνακα». Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ΠΑΣΟΚ όλων µας.»
Σ. Παπαθεµελής, Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
16 Νοεµβρίου 2003
Φαινόµενα αλαζονείας...
«Συνεχώς χτυπάω το καµπανάκι. Και αυτό είναι, θεωρώ, υποχρέωση των πολιτικών
στελεχών. Εκτιµώ ότι το πιο εύκολο πράγµα στην πολιτική είναι να σιωπάς…
Σε όλες τις εποχές και µε όλες τις κυβερνήσεις, υπάρχουν φαινόµενα αλαζονείας ή
ελλείµµατος πολιτικού ήθους. Πρέπει να παρθούν από την ηγεσία πρωτοβουλίες για να
εξαλειφθούν όπου και αν υπάρχουν τέτοια φαινόµενα.»
Γ. ∆ασκαλάκης, ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
19 Οκτωβρίου 2003
Εκτροχιασµός του ΠΑΣΟΚ...
«∆εν θα µπορούσε η ευαισθησία του κ. Παπαθεµελή να ενσωµατώσει τον εκτροχιασµό του
ΠΑΣΟΚ.»
Κ. Σπυριούνης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Παπαθεµελή
16 Νοεµβρίου 2003

Παρακµιακά φαινόµενα αλαζονείας, κουλτούρα κλειστής
παρέας και αποκλεισµός της άλλης άποψης...
«Υπάρχουν πράγµατι πολιτικές διαφορές αναµεταξύ µας (ΠΑΣΟΚ) σε µια σειρά από θέµατα,
όπως π.χ. ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουµε. Όπως σας είπα, διάλογος γι’ αυτά τα θέµατα δεν έχει γίνει και τώρα
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δεν υπάρχει χρόνος για να επιλυθούν πριν τις εκλογές. Η απονεύρωση της πολιτικής µας λειτουργίας
άνοιξε αποστάσεις αναµεταξύ µας, δηµιούργησε ένα πολιτικό κενό που εξέθρεψε παρακµιακά
φαινόµενα οµαδοποίησης και αλαζονείας και προώθησε την κουλτούρα της κλειστής παρέας
και τον αποκλεισµό της άλλης άποψης.»
Γ. Αρσένης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
19 Οκτωβρίου 2003
Το κόµµα να βρει την ταυτότητά του...
«Το κόµµα ΠΑΣΟΚ είναι ανάγκη να βρει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του
ταυτότητα παραγωγής πολιτικής και προπαντός παρέµβασης στην κοινωνία. Το κόµµα δεν
είναι εξάρτηµα της κυβέρνησης. Και στην εποχή του Α. Παπανδρέου, και στην εποχή του Κ. Σηµίτη,
στο Εκτελεστικό Γραφείο πάντοτε λέγαµε ότι στο κόµµα πρέπει να βρούµε διαδικασίες παραγωγής
πολιτικής σε όλους τους τοµείς. ∆εν υποστηρίζω, όµως, ότι αυτό το κάναµε πάντοτε µε επιτυχία.»
Α. Τσοχατζόπουλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
27 Ιουλίου 2003
Φαινόµενα προσωποπαγούς αυταρχισµού...
«…Κάθε προσπάθεια διαιώνισης του παπανδρεϊσµού χωρίς τον Παπανδρέου δεν
είναι απλώς καταδικασµένη σε αποτυχία, αλλά και αυτόχρηµα κωµική. ∆υστυχώς, αυτό είναι το
βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής κρίσης που περνάµε σήµερα. Έχουµε την εµφάνιση φαινοµένων
προσωποπαγούς αυταρχισµού και αλαζονείας στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς ηγετική έµπνευση και
επιβολή.»
Θ. Πάγκαλος, περιοδικό ΚΡΑΜΑ
Ιούλιος 2003
Κλειστή παρέα... µε πρόβληµα αξιοπιστίας...
«Ζητάµε από το λαό να επιβραβεύσει τις αρχές και τις ιδέες µας που ήταν πάντα κοντά στα
προβλήµατα του πολίτη… Με ποια αξιοπιστία θα µιλήσουµε γι’ αυτά; Ποιοι θα µπορέσουν να
µιλήσουν πειστικά; Όχι, βέβαια άτοµα που µε τη στάση τους έχουν προκαλέσει το κοινό αίσθηµα. Ούτε
βέβαια, το έργο αυτό µπορεί να το επωµισθεί µια κλειστή παρέα. Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι
έχουµε πρόβληµα αξιοπιστίας.»
Γ. Αρσένης, Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ
14 Οκτωβρίου 2003
Οµάδα πρόθυµη για εξευτελισµούς
χάριν της εξουσίας...
«Ο πολίτης έχει την αίσθηση ότι παρακολουθεί µια οµάδα που είναι πρόθυµη για τα
πάντα, για όλους τους συµβιβασµούς, τους εξευτελισµούς, τις παραποιήσεις της αλήθειας, για
να διατηρήσει τη νοµή της εξουσίας…»
Θ. Πάγκαλος, περιοδικό ΚΡΑΜΑ
Ιούλιος 2003
Κρατικίστικα σύνδροµα...
«Κρισιµότερο στοιχείο τοµής του ΠΑΣΟΚ είναι η εκ βάθρων αναδιοργάνωση του
κοµµατικού µηχανισµού, ώστε να απαλλαγεί από κρατικίστικα σύνδροµα και από
γραφειοκρατικές και πελατειακές αγκυλώσεις.»
Γ. Παπαντωνίου, ΗΜΕΡΗΣΙΑ
28-29 Ιουνίου 2003
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Συγχρωτιστήκαµε µε τους νεόπλουτους
του παρασιτισµού...
«Ένα σηµαντικό κοµµάτι του λαού που στήριξε το ΠΑΣΟΚ σ’ όλη του την πορεία, σήµερα
προβληµατίζεται. Αισθάνεται ότι αποµακρυνθήκαµε από τον πολίτη, γαντζωθήκαµε στην εξουσία,
συγχρωτιστήκαµε µε τους νεόπλουτους του παρασιτισµού, γίναµε τµήµα του κατεστηµένου.»
Γ. Αρσένης, Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ
14 Οκτωβρίου 2003
Ο βασιλιάς είναι γυµνός...
«…ο βασιλιάς είναι γυµνός. Ο κόσµος δεν µας αποδέχεται πια και κάποιος πρέπει να του το
πει. Ο ανασχηµατισµός είναι περιττός, εάν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή σχέσεων σε ιδιωτικό επίπεδο
µεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ, µε τη συγκρότηση νέας ηγετικής οµάδας που θα βασίζεται σε µία
εκτίµηση των λαθών και των αδυναµιών του παρελθόντος.»
Θ. Πάγκαλος, εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ
17 Ιουνίου 2003
«∆εν κουράζουν τα πρόσωπα, κουράζουν οι πολιτικές... Να δείξουµε ένα καλύτερο
πρόσωπο. Να προσπαθήσουµε απ’ αυτή τη γενική πρόοδο να δηµιουργήσουµε το κεφάλαιο εκείνο που
θα δώσει ένα κοινωνικό µέρισµα στην κοινωνία. Τα εργαλεία πολιτικής πρέπει να αλλάξουν.»
Κ. Γείτονας, Συνέντευξη στη ΝΕΤ
24 Ιουνίου 2003
Καµία σχέση µε την πραγµατικότητα...
«Φοβούµαι ότι θυµίζουµε, η Κυβέρνηση αναµφισβήτητα και ως ένα µεγάλο βαθµό δυστυχώς
και το Κόµµα, τα “Τείχη” του Καβάφη “Α, όταν έχτιζαν τα τείχη πώς να µην προσέξω, ανεπαισθήτως µε
έκλεισαν από τον κόσµο έξω” και δεν επικοινωνούµε µ’ αυτόν τον κόσµο. Εποµένως µπορεί µέσα στο
µυαλό µας να στήνουµε διάφορα πράγµατα, αλλά αυτά δεν έχουν σχέση µε την
πραγµατικότητα.»
Σ. Παπαθεµελής
6 Ιανουαρίου 2003
Το κόµµα έχασε την επαφή του µε την κοινωνία...
«Το κόµµα έχει συρρικνωθεί σε έναν µηχανισµό που έχει χάσει την επαφή του µε την
κοινωνία… Αν δεν αλλάξει το ΠΑΣΟΚ δεν έχει µέλλον… Έχω αναλάβει ευθύνες στη ζωή µου και θα
πρέπει αν έλθει µια τέτοια στιγµή να αναζητήσω µέσα µου το πώς βλέπω πιο υπεύθυνα ότι θα χειριστώ
µια τέτοια κρίσιµη απόφαση. Θα αναλάβω τις ευθύνες µου όταν έλθει η κρίσιµη στιγµή. Αλλά δεν
λεω ούτε ναι ούτε όχι.»
Γιώργος Παπανδρέου, συνέντευξη στο ΒΗΜΑ
2 Σεπτεµβρίου 2001
Η άνοδος της ασηµαντότητας...
«Εγώ θα ήθελα να συστήσω και στα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στα µέλη της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας να διαβάσουν µε εξαιρετική προσοχή το βιβλίο του Κορνήλιου Καστοριάδη
“Η άνοδος της ασηµαντότητας”. Όσα µπορεί να διδαχθεί κανείς για την περίπτωσή µας απ’ αυτό το
βιβλίο, δεν µπορεί να τα βρει σε καµία άλλη ανάλυση, µια ανάλυση που ο φιλόσοφος κάνει πιθανώς για
άλλη εποχή, ίσως και για άλλους τόπους, αλλά που θα βρει κανείς οµοιότητες µε τα καθ’ ηµάς. Κάθε
οµοιότητα είναι εντελώς συµπτωµατική!…»
Σ. Παπαθεµελής
6 Ιανουαρίου 2003
Να προσγειωθούµε...
«Εκείνο που έχει σηµασία είναι να προσγειωθούµε, να καταλάβουµε ότι η
πραγµατικότητα είναι πολύ άσχηµη και η αλλαγή αυτής της πραγµατικότητας δεν γίνεται ούτε
µε εξωραϊσµούς ούτε µε ξόρκια.»
Σ. Παπαθεµελής
6 Ιανουαρίου 2003
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Μόνο µε θαύµα...
«Έχω πει ότι αυτή η ανατροπή µπορεί να γίνει µόνο µε ένα θαύµα. Και εξακολουθώ να
πιστεύω στα θαύµατα. Το ΠΑΣΟΚ µπορεί να ανατρέψει την κατάσταση αν γίνει συνείδηση σε
όλους και κυρίως στην ηγεσία του η κρισιµότητα της κατάστασης. Όσοι ωραιοποιούν την
πραγµατικότητα και υποστηρίζουν ότι όλα πάνε πολύ καλά, ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα στην
κοινωνία αλλά απλώς κάποιοι γκρινιάζουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, έχουν µεγάλη ευθύνη γιατί
ουσιαστικά µας οδηγούν σε ήττα…»
Θ. Πάγκαλος, Εφηµερίδα ΠΡΩΤΗ
4 ∆εκεµβρίου 2002
Να αποµακρύνουµε τα παράσιτα...
«Καλύτερα να προσέξουµε. Να οργώσουµε βαθειά και να αποµακρύνουµε τα παράσιτα.
Να βάλουµε έγκαιρα το λίπασµα νέων ιδεών και να κλαδέψουµε σωστά. Και για το κορφολόγηµα ας
θυµηθούµε αυτά τα λόγια: όχι οπορτουνισµούς, φιγούρες και δηµόσιες σχέσεις. Μας γνωρίζουν
µέχρι αηδίας.»
Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3 Νοεµβρίου 2002
Ο Κώστας Σηµίτης δεν είναι αυτοκράτορας...
«Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ, όπως συνήθως ασχολείται µε την εσωτερική του κρίση, το επαγγελµατικό
ασυµβίβαστο και τις νέες προσπάθειες διάλυσης του κόµµατος και υποδούλωσής του στα
φιλοκυβερνητικά (sic) δίκτυα.»
«Χάνουµε τις εκλογές και για µένα ηγεσία και κόµµα που χάνει τις εκλογές και µάλιστα µε
αυτογκόλ δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ήττα στις εκλογές σηµαίνει αναζήτηση ευθυνών και ανάληψη ευθυνών
από την ηγεσία… Ο Κώστας Σηµίτης δεν είναι αυτοκράτορας, άρα κρίνεται και εκείνος.»
Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
15 Ιουνίου 2002
Αναρριχητές...
«Έχω πει επανειληµµένα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόµµα εξουσίας. Ότι, εάν χάσουµε
την εξουσία, θα µας κακοφανεί πολύ και κυρίως θα κακοφανεί πολύ σε όλη την κοµµατική δοµή
που συνδέεται µε θέσεις εξουσίας. Αν πάρετε την Κεντρική Επιτροπή και κάνετε µια στοιχειώδη
εξέταση των επαγγελµάτων που ασκούν τα µέλη της, θα δείτε ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν
συνδέονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µε την άσκηση της εξουσίας. Έστω και µε τον πιο
έµµεσο τρόπο που είναι η εκλογή, όπως είναι οι βουλευτές και οι δήµαρχοι. Οι υπόλοιποι είναι
κανονικοί δηµόσιοι υπάλληλοι σε διάφορες πολιτικές θέσεις. Όλος αυτός ο κόσµος, λοιπόν, θα
στεναχωρηθεί πάρα πολύ αν απωλεσθεί η εξουσία… Εγώ δεν
ενδιαφέροµαι γι' αυτόν τον κόσµο. ∆εν µε ενδιαφέρουν οι αναρριχητές.»
Θ Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
10 Φεβρουαρίου 2002
Πνεύµα αφελούς παιδίσκης...
«Ορισµένοι στο ΠΑΣΟΚ αντιµετωπίζουν τις συνθήκες στασιµότητας και κρίσης µε το
πνεύµα αφελούς παιδίσκης, που αρέσκεται να παίζει µε συνθήµατα του τύπου : ανανέωση, εξέλιξη,
αλλαγή συµβόλων κ.ο.κ. Προβάλλουν το αίτηµα της ανανέωσης, χωρίς πειστικά να εξηγούν ποιος τους
εµπόδισε µέχρι σήµερα να το πραγµατοποιήσουν. ∆ιατυπώνουν µε τέτοιο τρόπο τις φιλόδοξες
προθέσεις τους, ώστε εξαρχής να δηµιουργείται η καχυποψία ότι οι σκοποί είναι διαφορετικοί.
Είτε φιλολογούν ακατάσχετα περί ανανέωσης για να σκεπάσουν, µε µεγαλύτερη επιτηδειότητα, την
πραγµατική τους επιθυµία να παραµείνουν όλα ίδια, είτε χρησιµοποιούν την ανανέωση για να ελέγξουν
καλύτερα τους µηχανισµούς εσωτερικής εξουσίας.»
Χ. Καστανίδης, ΤΟ ΒΗΜΑ
11 Μαρτίου 2001
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Σαν ταχυδακτυλουργοί στα προβλήµατα
που οι ίδιοι δηµιούργησαν...
«Με τέτοια τεχνάσµατα δεν καταλύονται αδιέξοδα της πολιτικής και της κοινωνίας... Το
αξιοπερίεργο, µάλιστα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία των προβληµάτων εµφανίζονται
συνήθως και ως οι ταχυδακτυλουργοί για την επίλυσή τους.»
Χ. Καστανίδης, ΤΟ ΒΗΜΑ
11 Μαρτίου 2001
«Αρκετά ταλαιπωρήθηκε ο χώρος µας µε τη λογική των εσωκοµµατικών στρατών. Αρκετά
ταλαιπωρήσαµε τους εαυτούς µας µε τη λογική των µηχανισµών.»
ο
Β. Παπανδρέου, 6 Συνέδριο ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001
Το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του...
«Είµαι υπέρ της καταργήσεως του κόµµατος. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ταµπού θρησκευτικού
τύπου. Λένε ότι τι ΠΑΣΟΚ δεν είναι εκλογικός µηχανισµός. Εάν δεν είναι εκλογικός µηχανισµός, πώς
ανατρέπει αυτό το κόµµα είκοσι τώρα χρόνια, όλες τις προγνώσεις, όλες τις δηµοσκοπήσεις; Τσακίζει
τον αντίπαλο και την τελευταία στιγµή κατακτά την εξουσία. Γίνεται αυτό χωρίς εκλογικό µηχανισµό;
Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Αλλά πέραν αυτού, το κόµµα προφανώς πρέπει να κάνει κι άλλα
πράγµατα. Γιατί αλλιώς θα χάσει την ψυχή του.»
Θ. Πάγκαλος, ΕΘΝΟΣ
19 Νοεµβρίου 2000
Ενότητα από τα συγκολλητικά υλικά της εξουσίας...
«Την ψυχική ενότητα την ψάχνουµε ακόµη. Την πολιτική ενότητα την διασφαλίζουµε κάθε
φορά, ανάλογα µε τις περιστάσεις, από τα συγκολλητικά υλικά της εξουσίας. Για την ιδεολογική
ενότητα είµαστε αδιάφοροι καθώς, αµήχανοι εδώ και πολύ καιρό, δεν παράγουµε νέες ιδέες.»
Χ. Καστανίδης, ΕΘΝΟΣ
4 ∆εκεµβρίου 2000
Μεγαλόστοµες διακηρύξεις,
προσχηµατική εργασιοθεραπεία...
«Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ είναι δυστυχώς, εδώ και πολύ καιρό ένας παράλυτος οργανισµός.
Η πληγή δεν θεραπεύεται µε τις κατά καιρούς µεγαλόστοµες διακηρύξεις περί "αναγέννησης",
"ανασυγκρότησης" κλπ. του κόµµατος, που δεν είναι τίποτε άλλο, παρά µια ανούσια και
προσχηµατική εργασιοθεραπεία επιβαλλόµενη από µιαν ηγεσία, που ελάχιστα επιθυµεί τη
σοβαρή αναδιάταξη του οργανωµένου ΠΑΣΟΚ.»
Χ. Καστανίδης, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 Οκτωβρίου 2000
∆εν αναζητούµε πολιτική στα πρόσωπα...
«Η πολιτική µας ευθύνη δεν επιµερίζεται πάντοτε, δεν την αναζητούµε µόνο στα
πρόσωπα. Αλλά την αναγνωρίζουµε στην παράταξη, στην πορεία της, στην κυβέρνηση που
τόσα χρόνια κυβερνά αυτό τον τόπο.»
η
Χ. Παπουτσής, 6 Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
7 Οκτωβρίου 2000
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«Το ΠΑΣΟΚ... πρέπει να αποκαταστήσει οριστικά την τραυµατισµένη αξιοπιστία του,
αυτή που προκάλεσε τη φθορά και την κρίση.»
«Ας µην κλείνουµε τα µάτια. Οι αναλυτές, τα δηµοσιεύµατα, οι εκτιµήσεις, λένε ότι, ακόµη και
τώρα, πάµε να λύσουµε λογαριασµούς…»
Κ. Σκανδαλίδης, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ
6 Οκτωβρίου 2001
Κόµµα αξιωµατούχων...
«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει ριζικά, γιατί το εγχείρηµά µας αφορά τη
χώρα και τη νέα εποχή και δεν εξυπηρετείται πια από ένα Κόµµα αξιωµατούχων και
αντιπροσώπων. ∆εν εξυπηρετείται από ένα Κόµµα καθοδηγητή που απλώς ψηφίζει για να εκλέξει
αντιπροσώπους.»
Κ. Σκανδαλίδης, Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
11 Οκτωβρίου 2001
Πρόβληµα πολιτικού στίγµατος...
«Υπάρχει πρόβληµα πολιτικής έκφρασης και πολιτικού στίγµατος του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει µια
δυσαρµονία.»
ο

Γ. Αρσένης, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
18 Ιανουαρίου 2001
Άλλη ηγεσία...
«Χρειαζόµαστε, λοιπόν, ηγεσία πιο απαιτητικών προδιαγραφών.»
ο
Σ.. Βαλυράκης, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001
Αποστασιοποίηση της κοινωνίας...
«Μετά τις εκλογές διαµορφώθηκε και κλίµα αποστασιοποίησης µέρους της κοινωνίας
από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκείνων των στρωµάτων που πλήττονται από την κρίση και
περιθωριοποιούνται. Και επιτρέψτε µου να κάνω µία έκκληση σε όλους µας από την ηγεσία µέχρι τη
βάση. Είναι πολιτικό λάθος να υποβαθµίζουµε τη σοβαρότητα αυτής της αποστασιοποίησης… Αν η
διαµαρτυρία παγιοποιηθεί, µπορεί να µετατραπεί σε άρνηση και σε απόρριψη και τότε πολύ φοβούµαι
ότι µπορούν να µας απαντήσουν “κύριοι, µαζί σας ήµασταν, δεν µας προσέξατε. Ας προσέχατε”.»
Ο

Α. Τσοχατζόπουλος, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
12 Οκτωβρίου 2001
Κόµµα κρατικών αξιωµατούχων...
«∆εν θέλουµε ένα κόµµα του κράτους. ∆εν θέλουµε ένα κόµµα ηγετικών κρατικών
αξιωµατούχων… ∆εν θέλουµε ένα κόµµα που λειτουργεί γραφειοκρατικά.»
Ο

Α. Τσοχατζόπουλος, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
12 Οκτωβρίου 2001
∆υσφορία και απογοήτευση...
«Το ΠΑΣΟΚ αντιµετωπίζει τις δυσµενείς δηµοσκοπήσεις, τη δυσφορία και την απογοήτευση
των πολιτών.»
Ο

Σ. Βαλυράκης, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
11-14 Οκτωβρίου 2001
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Αστείες ταµπέλες...
«Ας ρίξουµε αυτές τις αστείες ταµπέλες και ας καταργήσουµε τα αρνητικά πιστοποιητικά που
δίνουµε ο ένας στον άλλον, τις στείρες αντιπαραθέσεις, τις καχυποψίες. Ας κάνουµε την αυτοκριτική µας.»
«…Κάναµε λάθη, αλλά πρέπει να τερµατισθεί η λαθολογία. Γι' αυτό πρέπει να
ενισχύσουµε τον εσωκοµµατικό διάλογο, την εσωκοµµατική κριτική. Όχι όµως, για να αυξήσουµε τις
διαρροές που κάνουµε στα Μέσα Ενηµέρωσης ύστερα από κάθε Συνεδρίασή µας. Τότε θα είναι ένας
ψευδεπίγραφος εσωκοµµατικός διάλογος.»
ο
Α. Κακλαµάνης, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001
Ξεχάσαµε το κυβερνητικό πρόγραµµα µας...
«Η ελληνική κοινωνία δεν περιµένει νέες δεσµεύσεις από εµάς. Περιµένει την
υλοποίηση των προεκλογικών µας υποσχέσεων, του δικού µας κυβερνητικού προγράµµατος,
που φαίνεται ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, το ξεχάσαµε …Μεγαλύτερος αντίπαλός µας είναι ο
εαυτός µας.»
Ο

Β. Παπανδρέου, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001
Έλλειµµα συλλογικότητας και αλληλεγγύης...
«Προσωπικές µεθοδεύσεις, προσωπικές στρατηγικές, προσωπικές τακτικές ανέλιξης,
προβολή άκαιρων ζητηµάτων, έλλειµµα συλλογικότητας και αλληλεγγύης συχνά ταλαιπωρούν το χώρο
µας σε όλα τα επίπεδα…Οφείλουµε να βάλουµε τέρµα σε αυτή την παθογένεια.»
Ο
Β. Παπανδρέου, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001
Αλλοίωση φυσιογνωµίας...
«Η σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ µε κοινωνικές δυνάµεις που προέρχονται από τη σάρκα του, έχει
ως αποτέλεσµα την αλλοίωση της φυσιογνωµίας του, αλλά δυστυχώς θα οδηγηθούµε και σε
στρατηγική ήττα.»
Ο
Τ. Αντωνίου, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001

Το συντηρητικό το βαφτίζουµε εκσυγχρονισµό...
«Τα τελευταία χρόνια ζούµε ως Κόµµα και ως Κυβέρνηση, µια µεγάλη αντίφαση. Την
αντίφαση ανάµεσα στο το τι είναι πραγµατικός εκσυγχρονισµός και προοδευτικό και τι είναι
συντηρητικό, που το βαφτίζουµε εκσυγχρονισµό. Πολλές φορές µπερδέψαµε και τους εαυτούς µας
και την κοινωνία µε αυτή την αντίφαση.»
«Εκεί που έπρεπε δεν τολµήσαµε. ∆εν τολµήσαµε να προχωρήσουµε σε πραγµατικό
εκσυγχρονισµό…»
Ο

Τ. Αντωνίου, 6 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001
Στεγνός λόγος...
«Ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ ακούγεται στεγνός. Η σχεδιασµένη παρέµβαση του
Κινήµατος στα δρώµενα, στην πολιτική ζωή του τόπου είναι ανεπαρκής. Η πολιτική µας δράση ως
Κίνηµα έχει απο- ιδεολογικοποιηθεί.
Αυτή η πολιτική πρακτική επέτεινε την ιδεολογική σύγχυση, δεν επέτρεψε στην ανάπτυξη µιας
ουσιαστικής ιδεολογικής και πολιτικής συζήτησης και κατέληξε να χαράξει νέες διαχωριστικές γραµµές.
Αυτή την φορά όχι στην κοινωνία, αλλά µέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η διαπίστωση είναι κοινή, όλων µας.»
η

Χ. Παπουτσής, 6 Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
7 Οκτωβρίου 2000
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