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Σύντροφοι και Συντρόφισσες

Η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής αποτελεί ένα ορόσημο: 

καλούμαστε σήμερα να δώσουμε το πρώτο δείγμα γραφής για μια νέα 

εποχή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για μια νέα εποχή της πολιτικής ζωής της χώρας. 

Βρισκόμαστε εδώ ως ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, μας δίνει δύναμη 

το Συνέδριό μας. Ένα Συνέδριο που ξεπέρασε ήδη, κατά πολύ, τα όρια 
του κόμματός μας. Τόνισα στο Συνέδριο - και το επαναλαμβάνω σήμερα 

εδώ - ότι το 4° Συνέδριο, ήταν μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες 

της μεταπολεμικής μας ιστορίας.

Στο Συνέδριο δεν εκφράστηκαν μόνον τα 150,000 μέλη μας. Είναι 

φανερό για όλους, ότι για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, τα 
εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας, μετέφεραν την φωνή της κοινωνίας μέσα 

στις κομματικές διαδικασίες. Σπάσαμε το φράγμα ανάμεσα στις 

κοινωνικές δυνάμεις και τα κομματικά στεγανά. Ξαναδώσαμε στο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. την ιδρυτική δυναμική του. Καθένας από εμάς, καθένας από 

τους συνέδρους, μετέφερε μαζί του τους προβληματισμούς, τις αγωνίες 

και τις ελπίδες των κοινωνικών δυνάμεων, που προσδοκούν από το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια νέα εποχή για την χώρα.

Είπα ότι το Συνέδριό μας είναι η πιο σημαντική μεταπολεμική πολιτική 

διαδικασία. Είναι για δυο λόγους. Για πρώτη φορά ένα κόμμα εξουσίας, 

προσδιορίζει την πορεία του όχι ακολουθώντας μια χαρισματική ηγεσία, 

αλλά μέσα από επεξεργασίες, που το ίδιο σηματοδοτεί μέσα από 

ακηδεμόνευτες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, από επιλογές για 

πρόσωπα που συνδέονται με θέσεις και ιδέες. Ο δεύτερος λόγος, είναι 

ότι το Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άνοιξε δυναμικά, πρώτο από όλα τα 

ελληνικά κόμματα, την σελίδα του 21ου αιώνα. Εμείς δεν 

προσδιοριστήκαμε με το παρελθόν.



Αναμετρηθήκαμε με το μέλλον και δώσαμε θετικές απαντήσεις στις 

προκλήσεις του. Είδαμε τα προβλήματα και πραγματοποιήσαμε τις 

επιλογές μας σε τρόπο ώστε να απαντήσουμε στις προκλήσεις. Εμείς 

ανοίξαμε με το Συνέδριό μας τους δρόμους μιας νέας εποχής, τους 

δρόμους του εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Ανοίξαμε τον 

δρόμο για μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή, σεβαστή σε φίλους και 

αντιπάλους, μια Ελλάδα ισότιμο εταίρο της Ευρώπης, μια Ελλάδα που 

όχι απλώς θα ανήκει στους Έλληνες, αλλά θα φροντίζει και θα μεριμνά 

για τους Έλληνες.

Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία πράξη ενός νέου ξεκινήματος του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αποτελεί μια πρόκληση μίμησης για τις άλλες πολιτικές 

δυνάμεις. Ξεκινάμε μια νέα εποχή στο πολιτικό σύστημα, 

εκσυγχρονίζοντας το κόμμα μας, δημιουργώντας νέους δεσμούς και 
νέες σχέσεις της κοινωνίας με την πολιτική. Τα δημοκρατικά κόμματα 

δεν μπορούν να είναι «δίπλα» στην κοινωνία ή «πάνω» από τη 

κοινωνία αμέτοχα στις αναζητήσεις της κοινωνίας. Το «δίπλα» και το 

«πάνω» από την κοινωνία είναι απόρροια μιας γραφειοκρατικής 

αντίληψης της κομματικής λειτουργίας, με την οποία πρέπει να 

κλείσουμε οριστικά τους λογαριασμούς μας. Το «δίπλα» και το «πάνω» 

των κομμάτων από την κοινωνία, το κόμμα που επιβάλλει τη γραμμή 

του χωρίς διάλογο, χωρίς ευαισθησία για τους προβληματισμούς του 

λαού οδηγεί στην αποξένωση του πολίτη από τα κόμματα, στην 

αποξένωση του πολίτη από την πολιτική. Το «δίπλα» και «πάνω» από 

την κοινωνία, έχει επίπτωση και στο εσωτερικό των κομμάτων. Τα 

κόμματα αγκυλώνονται, γίνονται μηχανισμοί νομής της εξουσίας που 

αποξενώνονται σταθερά από τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις ελπίδες 

των πολιτών. Με όλα αυτά να τελειώνουμε. Κλείσαμε εμείς πρώτοι τον 

κύκλο της μεταπολίτευσης με το Συνέδριό μας. Ανοίγουμε εμείς πρώτοι



τον νέο κύκλο, της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Ανοίγουμε τον δρόμο για 
την ανανέωση και εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Ζήσαμε, στη διάρκεια της συνεδριακής διαδικασίας ένα βαθιά αισιόδοξο 

μήνυμα. Η κοινωνία δεν είναι σιωπηλή. Δεν είναι αδρανής. Δεν είναι 

αδιάφορη και εχθρική στην πολιτική. Παρακολουθούσε, είχε γνώμη, 

εκφραζόταν. Ζήσαμε ένα μήνυμα ελπίδας, ένα αίτημα συμμετοχής. Απ' 

άκρο σε άκρο της Ελλάδας, καθένας από εμάς ξέρει ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

βρέθηκε στο επίκεντρο του αιτήματος ανανέωσης της πολιτικής, του 

αιτήματος της συμμετοχής. Ζήσαμε όλοι, απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας 

το αίτημα για ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

Σ' αυτό το αίτημα ανταποκριθήκαμε και με την λειτουργία και με τις 

αποφάσεις του Συνεδρίου μας. Πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι για 

τις διαδικασίες μας. Για τον ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο. Να είμαστε 

υπερήφανοι για τις αποφάσεις μας.

Το Συνέδριο είναι η πρώτη πράξη του νέου ξεκινήματος μας. Δεν ήταν 

μόνο πρωτόγνωρο γεγονός η συμμετοχή των 5.000 συνέδρων. 

Ακούστηκε η φωνή των εκατομμυρίων πολιτών, που ακόμα και αν δεν 

μας ψήφισαν ποτέ, είδαν ότι τολμούμε. Και τολμήσαμε πρώτοι. Είδε σε 

εμάς ο ελληνικός λαός, ότι μας συνείχε η αγωνία για τη χώρα και τις 

ανάγκες της, για τις κατευθύνσεις πολιτικής έστω και αν κυριάρχησαν 

ζητήματα λειτουργίας του κόμματος. Δώσαμε στην πολιτική, με τις 

διαδικασίες που ακολουθήσαμε, πάλι, αξιοπρέπεια και δύναμη.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,



Αυτή η απαίτηση συμμετοχής της κοινωνίας, αυτή η νέα ελπίδα που 

γέννησε το Συνέδριό μας, είναι η καθοδηγητική γραμμή της δράσης μας. 

Το νέο ξεκίνημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ήδη δρομολογηθεί. Το νέο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

είναι όχι μόνον ο δικός μας στόχος, αλλά η ελπίδα της κοινωνίας. 

Έφοδος στο μέλλον είναι το σύνθημά μας. Η νέα ελπίδα για τη χώρα 

είναι το όπλο μας. Το μεγάλο, το ενιαίο, το δυνατό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η 

δύναμη που θα γυρίσει την σελίδα του 21ου αιώνα. Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

νικητή των εκλογών του 1997, η ισχυρή Ελλάδα θα είναι η εγγύηση των 

εθνικών μας συμφερόντων, η εγγύηση του κοινωνικού κράτους, η 

εγγύηση ενός νέου πολιτισμού, η εγγύηση μιας νέας δημόσιας ηθικής.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Το Συνέδριό μας ήταν μια νίκη της ενότητας. Μιας ενότητας που 

κατακτήθηκε όχι τεχνητά, όχι με παραχωρήσεις και συμβιβασμούς, από 

κανέναν προς κανέναν. Μιας ενότητας που κερδήθηκε από τις καθαρές 

λειτουργίες και τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας. Δώσαμε με το 

Συνέδριό μας ένα μεγάλο παράδειγμα διαυγούς πολιτικής λειτουργίας, 

λειτουργίας, η οποία διαμορφώνει και αποφασίζει πάνω σε πολιτικές 

γραμμές. Οι αποφάσεις μας για τούτο δεν έχουν μόνον το τυπικό κύρος 

της αποδοχής από μια πλειοψηφία. Έχουν το ουσιαστικό κύρος που 

δίνει η ευρύτερη αποδοχή. ΓΓ αυτό και δεν έχουν μια μειοψηφία 

απέναντι τους. Στις αποφάσεις μας είμαστε όλοι μαζί, για το νέο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., την νέα πορεία της χώρας. Οι αποφάσεις μας έχουν το 

ουσιαστικό κύρος θέσεων, θέσεων που αντιστοιχούν σε ζωτικές 

προσδοκίες εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι εμπνέονται από τον 

στόχο μιας νέας, ισχυρής και σύγχρονης Ελλάδας. Αυτούς τους 

ανθρώπους, όλοι μαζί, πρέπει να συστρατεύσουμε στις γραμμές του 

νέου ΠΑ.ΣΟ.Κ., του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νίκης.



Στο Συνέδριό μας δεν υπήρξαν νικητές και ηττημένοι. Θα στρατευθούμε 

όλοι μαζί, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις στην έφοδο για το μέλλον. 

Έχουμε μπροστά μας πριν απ' όλα την πρόκληση της αποτελεσματικής 

διακυβέρνησης.

Ο ελληνικός λαός περιμένει πολλά από εμάς. Έχουμε μπροστά μας 

δεκαπέντε μήνες γόνιμου κυβερνητικού έργου. Το κόμμα μας, με τις 

πολιτικές αποφάσεις του Συνεδρίου, ενδυναμώνει την κυβέρνηση στο 

έργο της. Χωρίς ταλάντευση, με την γλώσσα της αλήθειας, με συνέπεια 

και σταθερότητα, πρέπει να δρομολογήσουμε τις τομές στην Οικονομία, 

τη Διοίκηση, την Παιδεία, τους θεσμούς, την Κοινωνική Πρόνοια, ώστε 

να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος.

Το κόμμα μας πρέπει να είναι η δύναμη που θα στηρίζει αλλά θα κρίνει 

και θα κατευθύνει το κυβερνητικό έργο. Από σήμερα, το κόμμα μας 

πρέπει να εισέλθει σε μια νέα εποχή σύνθεσης της πολιτικής μας 

δράσης. Η συλλογική λειτουργία των οργάνων πρέπει να κατακτηθεί, σε 

όλα τα επίπεδα. Εγγύηση της συλλογικότητας είναι η ανοιχτή 

δημοκρατική διαδικασία, από την βάση ως την κορυφή του Κινήματος. 

Αυτή η νέα συλλογικότητα, η δημοκρατική διαδικασία από την βάση ως 

την κορυφή, ο νέος λόγος του Κινήματος και μια νέα συλλογική 

πρακτική, είναι και η πρότασή μας προς την κοινωνία. Να ανοίξει η 

οργάνωσή μας στους πολίτες. Να συνδεθεί με τα νέα Κινήματα και τις 

νέες αναζητήσεις που διατρέχουν τις πρωτοπόρες δυνάμεις της 

κοινωνίας. Να ανανεώσει τους δεσμούς με την αγροτιά, τις δυνάμεις της 

εργασίας, την διανόηση και τη νεολαία. Να δώσει νέα πνοή στην 

οργάνωση βάσης.



Αυτή η έφοδος στο μέλλον, πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε διαυγείς, 

διαφανείς και αποτελεσματικές λειτουργίες των καθοδηγητικών 

συλλογικών οργάνων του Κινήματος. Το Ε.Γ. πρέπει να αποτελεί το 

ενιαίο κέντρο διαμόρφωσης πολιτικής και καθοδήγησης του Κινήματος. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν πλέον, ούτε κανένας μας θα 

επιτρέψει, να υπάρξουν παράλληλα και μη εμφανή κέντρα λήψης 

αποφάσεων. Η βούληση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαμορφώνεται μέσα στο 

Όργανο. Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι ο καθοδηγητής και εκφραστής 

του Εκτελεστικού Γραφείου. Ο συγκεντρωτισμός, οι υπερεξουσίες στην 

κορυφή, ο αρχηγισμός, οι διακρίσεις σε εχθρούς και φίλους, οι φανείς 

ηγετικές ομάδες και ο εμφανής εξοστρακισμός ορισμένων, θα είναι 

πλέον, οριστικά, φαινόμενα του παρελθόντος. Θα εργαστώ για να 

αποτελέσουν παρελθόν. Θα εργαστώ για να εμπεδώσουμε την 

πραγματική δημοκρατική λειτουργία των οργάνων. Στο πλαίσιο των 

οργάνων, μέσα από την παραγωγική συλλογική λειτουργία μπορούμε 

να διαμορφώσουμε όλα εκείνα τα σχήματα που θα επιτρέψουν τη 

μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων των δυνάμεών μας, την συνεργασία και 

την αποτελεσματικότητα.

Θέλω να τονίσω όμως εδώ, ότι αυτή η αποστολή δεν είναι, ούτε μπορεί 

να είναι έργο μόνον δικό μου. Είναι έργο και ευθύνη όλων μας. 

Περιμένω από όλους να ξεπεράσουμε μαζί εμπεδωμένες νοοτροπίες και 

συμπεριφορές. Δεν το περιμένω μόνον εγώ. Το απαιτεί ο λαός του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., το επιβάλλει η απαίτηση του λαού για μια νέα λειτουργία των 

κομμάτων, για μια νέα ποιότητα σχέσεων των κομμάτων με την πολιτική 

ευθύνη. Σ' αυτό όλοι θα κριθούμε, και θα κριθούμε σκληρά.

Η επεξεργασία της πολιτικής μας είναι μια νέα πρόκληση, στην οποία 

πρέπει να απαντήσουμε θετικά. Η αναντιστοιχία προγραμμάτων και 

πολιτικής είναι συνέπεια του γεγονότος, ότι τα λεγάμενα προγράμματά



μας, δεν πέρασαν από το κόσκινο μιας συνολικής επεξεργασίας, στην 
οποία να συμμετέχουν, πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο 

πρόβλημα και εκείνοι που μπορούν να αναδείξουν και άλλα σημεία, 

ιδιαίτερης σημασίας, όπως το οικονομικό κόστος, ή τις διεθνείς 

υποχρεώσεις. Έως σήμερα, κάθε πολιτική μπορεί να εμφανιζόταν 

δυνατή, γιατί δεν υπήρχε νομιμοποιημένη από διαδικασίες σε 

θεσμοθετημένα όργανα δεσμευτική πολιτική. Ήλθε η ώρα να 

αποκαταστήσουμε την πολιτική αξιοπιστία των προγραμματικών μας 

διακηρύξεων. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να ταυτίσει τον πολιτικό του λόγο με 

την αξιοπιστία. Δεν θα αφήσουμε χώρο στην ρητορική, δεν θα δίνουμε 

υποσχέσεις που χαϊδεύουν τα αυτιά αλλά παραποιούν την αλήθεια. Η 

γλώσσα της αλήθειας να είναι η γλώσσα των κομματικών και 

προγραμματικών μας αποφάσεων. Με αυτή θα μας εμπιστευθεί ο λαός. 

Με την γλώσσα της αλήθειας να εγκαινιάσουμε την νέα πορεία του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό του κόμματός μας.

Για τη νέα μας πορεία θα πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα και 

αποτελεσματικά θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω την οργανωτική 
προετοιμασία μέσα στον Ιούλη. Το Ε.Γ. θα συνέλθει την Τετάρτη 10 

Ιουλίου σε μία πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση της Πολιτικής 

Γραμματείας. Θα προετοιμάσουμε μετά την πρόταση για την 

αναδιάρθρωση των οργάνων πάνω στην οποία θα κληθεί να 

αποφασίσει η Κ.Ε. μέχρι τέλος του μήνα.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται σήμερα σε μια προνομιακή θέση. Απέναντι του 

έχει έναν πολιτικό αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος δεν είναι σε 

θέση να προσφέρει νέες πολιτικές, νέες ιδέες, νέες προοπτικές για τον



τόπο. Αλλοτε αναμασά νεοφιλελεύθερες θέσεις, άλλοτε προβάλλει 

λαϊκίστικα συνθήματα, άλλοτε θυμάται την εθνικοφροσύνη, ανάλογα με 

τις περιστάσεις. Έχουμε μια αντιπολίτευση χωρίς ειρμό, χωρίς 

κατεύθυνση, χωρίς άποψη, με βαθιά και διαρκή κρίση ως προς τις 

κατευθύνσεις της πολιτικής και τα θέματα των προσώπων. Για να 

ξεφύγει από όλα αυτά, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας καταφεύγει σε 

προσωπικές επιθέσεις, ελπίζοντας ότι τα υβρεολόγια συγκαλύπτουν την 

πλήρη φτώχια ιδεών και προτάσεων. Πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία 

αυτογελοιοποιείται κατά τρόπο ανάρμοστο για κόμμα της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης.

Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς είναι ανοιχτές στα νέα μηνύματα των 

καιρών. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς, είναι ο ζωτικός χώρος της 

παράταξής μας. Οπότε αποκοπήκαμε ως παράταξη από τον χώρο της 

κεντροαριστεράς, διακυβεύσαμε την πολιτική και εκλογική μας 

ακτινοβολία. Με το Συνέδριό μας κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα 

διεμβολισμού του συνόλου του πολιτικού σκηνικού. Αποκαταστήσαμε το 

ενδιαφέρον για την πολιτική, την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στη 

δύναμη των κομμάτων να ανανεώνονται, να ακούν τα μηνύματα των 

καιρών και να προπαρασκευάζουν το μέλλον. Οι ζωντανές δυνάμεις της 

κοινωνίας είναι ο χώρος αναφοράς μας. Και θα γίνει ο χώρος της 

συστράτευσής μας για μια νέα νίκη, για την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα 

της δημιουργίας.

Σήμερα ξεκινάμε για ένα ισχυρό κόμμα, με ισχυρή και διαυγή 

εσωκομματική δημοκρατία, έναν κομματικό οργανισμό με στέρεους 

δεσμούς με την κοινωνία και τους πολίτες. Ξεκινάμε για μια ανανέωση 

των δομών και λειτουργιών του Κινήματος μας. Για το μεγάλο, δυνατό 

και ενιαίο ΠΑ.ΣΟ.Κ. που χτίσουμε όλοι μαζί, χωρίς διαχωρισμούς και 

διακρίσεις.



Ας είναι οι σημερινές αποφάσεις μας, η πρώτη πράξη της νέας 

εκκίνησης του Κινήματος μας, η απαρχή μιας νέας πορείας του νέου 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον λαό. Ενότητα - Ανανέωση - Νίκη. Εμπρός για το νέο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εμπρός να δώσουμε τον πρώτο ρόλο στην Ελλάδα της 

δημιουργίας. Εμπρός για την αναγέννηση της χώρας. Για μια Ελλάδα 

σύγχρονη και ισχυρή. Για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

του 21ου αιώνα. Η νίκη θα είναι δική μας.



Σύντροφοι, κατ συντρόφτσες . 1

.1
Η Σύνοδος της Κεντρτκής Επττροπής αποτελεί ένα ορόσημο: καλούμαστε σήμερα να

δώσουμε το πρώτο δείγμα γραφής γτα μτα νέα εποχή του ΠαΣοΚ, γτα μτα νέα εποχή

της πολτττκής ζωής της χώρας. Βρτσκόμαστε εδώ ως ανώτατο καθοδηγηττκό όργανο, 
ραι §{\)ί\ οο'να^η τ,ο ΓϋυΐίΓριο μαί ·

έχοντας··’πίσω-μας -την προωθηττκή δύναμη -τ-ου ■ Συνεδρίου μας. Ενα Συνέδρτο που 

ξεπέρασε ήδη, κατά πολύ, τα όρτα του κόμματος μας. Τόντσα στο Συνέδρτο -κατ το 

επαναλαμβάνω σήμερα εδώ- όττ το 4ο Συνέδρτο, ήταν μτα από ττς σημανττκότερες 

δταδτκασίες της μεταπολεμτκής μας τστορίας.1 
.1
Στο Συνέδρτο δεν εκφράστηκαν μόνον τα 150,000 μέλη μας. Είνατ φανερό γτα όλους, 

όττ γτα πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόντα, τα εκατοντάδες χτλτάδες μέλη μας, 

μετέφεραν θργαΛίτχα. την φωνή της κοτνωνίας μέσα σττς κομματτκές δταδτκασίες. 

Σπάσαμε το φράγμα ανάμεσα σττς κοτνωντκές δυνάμετς κατ τα κομματτκά στεγανά. 

Ξαναδώσαμε στο ΠαΣοΚ την τδρυττκή δυναμτκή του. Καθένας απο εμάς, καθένας από 

τους συνέδρους, μετέφερε μαζί του τους προβληματτσμούς, ττς αγωνίες κατ ττς 

ελπίδες των κοτνωντκών δυνάμεων, που προσδοκούν από το ΠαΣοΚ μτα νέα εποχή γτα 

την χώρα.1 
.1
Είπα όττ το Συνέδρτο μας είνατ η πτο σημανττκή μεταπολεμτκή πολτττκή

-του^ττς επεξεργαστες Γ μέσα απο ακηδεμόνευτες ανοτχτες δημοκραττκες οταοτκαστες, 

από επτλογές γτα πρόσωπα που συνδέοντατ με θέσετς κατ τδέες, οτ οποίβς--

ετνατ οττ το



Συνέδριο χου ΠαΣοΚ άνοχξε ϋυναμχκά, πρώχο από όλα χα ελληνχκά κόμμαχα, χην

σελίδα χου 21ου αχώνα. Εμείς δεν προσδχορχσχήκαμε με χο παρελθόν.

Αναμεχρηθήκαμε με χο μέλλον καχ δώσαμε θεχχκές απανχήσεχς σχχς προκλήσεχς χου.
X  ύ α γ ι  οα  ωροβ.ι η ο-ΐο.  ωρα^αχοοοοίΓ>όοτ ρ π ι ς ο ι^ ο ^  υα
Εμείς ανοίξαμε με χο Συνέδρχο μας χους δρόμους μχάς νέας εποχής, χους δρόμους

Οροϋιη'όίΐ^
χου εκσυγχρονχαμού χης ελληνχκής κοχνωνίας. Ανοίξαμε χον δρόμο γχα μχα Ελλάδα ν 

σύγχρονη, χσχυρή, σεβασχή σε φίλους καχ ανχχπάλους, μχάς Ελλάδα χσόχχμο εχαίρο 

χης Ευρώπης, μχα Ελλάδα που όχχ απλώς θα ανήκεχ σχους Ελληνες, αλλά θα 

φρονχίζεχ καχ θα μερχμνά γχα χους Ελληνες.1

όυο'ι οέοϋ{¿αιυπ'ρα
Το Συνέδρχο αποχελεί χην κορυφαία ιΐμ'Γη μιμ ίΠριιπιμ χου ΠαΣοΚ. Αποχελεχ μχα 

πρόκληση μίμησης γχα χχς άλλες πολχχχκές δυνάμεχς. ρόζοι ιμ^μχα νέα εποχή σχο

πολχχχκό σύσχημα, εκσυγχρονίζονχας χο κόμμα μας, δημχουργώνχας νέους δεσμούς
οοιUteupcn ¡Lia

νακαχ νέες σχέσεχς χης κοχνωνίας με χην πολχχχκή. Τα/κόμμαχα δεν μπορούν a
p̂ dvjíí/crcoo co αοιυωυνα eti£ αοοήοίηοαι coi ̂ ©ιυωοι

είναχ «δίπλα» σχην κοχνωνία. Q»xc μπορούν, va cívax ·. Το
oupefppotcc *

«δίπλα» καχ χο «πάνω» από χην κοχνωνία είναχ μχα γραφεχοκραχχκή^ ανχίληψιφ χης
¿iiLocjpji'aj

κομμαχχκής δομής, με χην οποία πρέπεχ να κλείσουμε ορχσχχκά χους λογαρχασμούς , r
XJo α-ο'ρ a cupo écot oq QuuotOt *

μας . Το «δίπλα» καχ χο «πάνω» χων κομμάχων απο χην κοχνωνία,/&χ&%—ως ~1 <Ι-Η'*ί1*π 1
P<W

αποχ έ λ·£·σραφΐην αποξένωση χου πολίχη από χα κόμμαχα, Οϊην αποξένωση χου πολίχη

από χην πολχχχκή. Το «δίπλα» καχ «πάνω» από χην κοχνωνία, έχεχ επίπχωση καχ

σχο εσωχερχκό χων κομμάχων. Τα κόμμαχα αγκυλώνονχαχ, -χα κόμμαχα.

¥Ρ^ΤΓ 1 ̂ ρ ^ τ 1 ^~1 ~111 ·" *̂ |. χ€τ- κόμμα^ο- γίνονχαχ μηχανχσμοί νομής χης εξουσίας που

αποξενώνονχαχ σχαθερά από χχς ανάσες χης κ^^νωνίας^ χχς ανησυχίες καχ χχς
να /

ελπίδες χων πολχχών. Με όλα-αχ|χά ¿χελεχώνουμε . Κλείσαμε εμείς πρώχοχ χον κύκλο
ίο ¿ον^ύριομο(·

χης μεχαπολίχευσης. Ανοίγουμε εμείς πρώχοχ χον νέο κύκλο, χης Ελλάδας χου 21ου 

αχώνα. Ανοίγουμε χον δρόμο γχα χην ανανέωση καχ εκσυγχρονχαμό χης ελληνχκής

κοχνωνίας. τυ μ τ-τρ? .ιγγπ ςτ,νΓητι πτρ>-»■.< ι ι η ιι'ι ι ΜΙ I ~ΤΤΗΤί ιΓ Γ 1X1 ΐην α̂ α̂ έωΟη-

χης -ουμμεχοχής καχ-χης ελπίδας__ΑνηίγηυμΓ την, δρόρη γι π την πνπνέωπη χου-

πολ-χχχκού συ σχήματος σχην χώρα.1
η η ^ραρά'δ' Gdc)

éáctt ©θτ,β-ιία y a  ró q i  
(Ορο βμγααχ to^oój eco 
/a<o<5



.1
Ζήσαμε, στην διάρκεια χης ^β^συνεδρχακής δχαδχκασίας ένα βαθιά αχσχόδοξο

μήνυμα. Η κοχνωνία δεν εχναχ σχωπηλή. Δεν είναχ αδρανής. Δεν εχναχ αδχάφορη
[lap q u o ; ooOoooi i tu t{pa (o c a  ú

καχ εχθρχκή σχην πολχχχκή./'Ζήσαμε ένά μήνυμα ελπίδάς-; ένα αχχημα συμμεχοχής.

Απ άκρο σε άκρο χης Ελλάδας, καθένας από εμάς ξέρεχ όχχ χο ΠαΣοΚ βρέθηκε σχο 
coo αι en ρ α  coi

επίκενχρο "Β^^άνανέωσης χης πολχχχκής, της -aw nim  ιπη~ χου αχχήμαχος χης

συμμεχοχής. Ζήσαμε όλοχ, απ άκρη ο ά^ρη χης Ελλάδας χο αχχημα μ%άς νέας,
,μ α  € υ α  o¿o

........ . illii'lL i i 111"ΓΓΜλ j '.η στοι,Λχοχνωνχκό καχ πολχχχκό γίγνεσθαχ.1
.1
Σ αυχό χο αχχημα ανχαποκρχθήκαμε καχ με χην λεχχουργχα καχ με χχς αποφάσεχς χου 

Συνεδρίου μας. Πρέπεχ να εχμασχε όλοχ υπερήφανοχ γχα χχς &ιαυγ·κ4=ξ- δχαδχκασίες 
μας. Γχα χον ανοχχχό δημοκραχχκό δχάλογο. Να εχμασχε υπερήφανοχ γχα χχς 

αποφάσε χς μας.1
.1 to o  υ too ̂ ¿ut υπ^ρ roj poi

, , , ί < · ΐ α χ υ |  Í.UI 4<*υ n c a y  μ © ο ο  CúBooro'lutopo ί έ Γ ο ϋ ύ
Το Συνέδρχο< εχναχ η πρώχη πράξη -χηςρπανίδβυσηςήμας. JAxaxx δεν ήχαν- μχαν· ■ J J J 
Π A u.odmr>ix¿
δ^,αάχκααίά χων 5.000 συνέδρων, Ifeav(τ \ φωνή χων εκαχομμυρχων πολχχών που

/4u-OUOXr)lJX¿
εμπχσχεύχηκαν χο ΠαΣοΚ. -Hxcpt (τ\ φωνή χων εκαχομμυρχων πολχχών, που ακόμα καχ αν

f
δεν μας ψήφχσαν ποχέ, είδαν 8£--μάς όχχ &μ^4ς χολμφ^ίμε. Καχ χολμήσαμε πρώχοχ.

ρας ο υ ν έ ϊχ έ  η  ο^ωυι'ο j  i d  m ^uSper ^ α ι ο 1j  
Είδε σε εμάς ο ελληνχκός λαός, όχχ δεν μβξ&υχήκαμε να-μεχρήσουμε χα τκουκχα» 
q o c * (u é i e n j j  ¿ ia ' ci¿ a a t t u D u u d ) « !  coo ^ txtun 'i Loloí uxxi o v  uop icíp^ iftoo ϋ 
nvápPrtn μπς >7Ufrá μι ιίή^αρτ yi i  "η·· ΐΓ,ίφη Kg'· ~"-ς της Πιή["Ίμ·~ π π ·χ ,í rr'~·' ς
ifoxn'potcA ¿ f c t c o o p j t a¿  Coo u o ' y y a c o j ·

ran γ χ α μάς ειλλή γ τ _ ’’’T 7 ν λ λ ^ η ^ax χην προοπχχκίι iric. Σπρπ'ΐΓπμ" τη-- κπ-π π Γψΐ π

tn v  κτινχπ μο. χη ν  μ ι κρπ τητπ  Km τη ν  ΠΙτΑππ rrmi m w n ñ n ’i n  , 
ιοοο a u o jo ü u iÁ ó c x v f

π ο λ χ χ χ κ ή ά Δώσαμε. *  ̂ .c p .
p t  cfy & ( p 0 l U C U 9 t * (  LOCO Q U Q H

σχην πολχχχκή, ρπάλχξ αξχοπρέπεχα καχ δύναμη, ^ω^αμε στην-κοχνωνία φωνή καχ στις, 

δχαδχκαοχες μας κύρος,— αντάξχο·-των ■ προσδοκιών της κοινωνίας από-εμάς.·̂

.1
Σύνχροφοχ καχ συνχρόφχσες.1

.1
Αυχή η απαίχηση μχός— συμμεχοχής χης κοχνωνίας, αυχή η νέα ελπίδα που



γέννησε το Συνέδριο μας, είναι, η καθοδηγητική γραμμή της δράσης μας. 4 ο ο ¿ο

δυνατό ΠαΣοΚ είνατ η δύναμη που θα γυρίσει την σελίδα του 21ου ατώνα. Με το 

ΠαΣοΚ ντκητή των εκλογών του 1997, η τσχυρή Ελλάδα θα είνατ η εγγύηση των 

εθνικών μας συμφερόντων, η εγγύηση του κοινωνικού κράτους, η εγγύηση ενός νέου 

πολιτισμού, η εγγύηση μιάς νέας δημόσιας ηθικής.1 
.1
Σύντροφοι και συντρόφισες.1

.1
Το Συνέδριο μας ήταν μια νίκη της ενότητας. Μιας ενότητας που κατακτήθηκε όχι 

τεχνητό, όχι με παραχωρήσεις και συμβιβασμούς, από κανέναν προς κανέναν. Μιας 

ενότητας που κερδήθηκε από τις καθαρές λειτουργίες και τις ι^θθορές αποφάσεις 

του Συνεδρίου μας. Δώσαμε με το Συνέδριο μας ένα μεγάλο παράδειγμα διαυγούς 

πολιτικής λειτουργίας, λειτουργία<ς-^>€ώνΤ--Ηάνω--σε~καθαρές πολιτικές γραμμές ή
ν > * Μ /Τ (Γ'Τ Υ'» Π ΐ  θ' Ί Γ' Π Π Γ  Λ Π  ΓΛ Τ Γ \Π Τ Γ > θ ν Γ \1 Π 7 1 1 /“"»Λ 7 /'ΛΛ 7 Τ  Γ\ Τ Ι Τ ΓΤ1 Γ\ ΙΓΊ 1 Γ\/Λ /̂

είμαστε όλοι μαζί, για το νέο ΠαΣοΚ, την νέα πορεία της χώρας. Οι αποφάσεις μας 

έχουν το ουσιαστικό κύρος θέσεων, θέσεων που αντιστοιχούν σε ζωτικές προσδοκίες 

εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι εμπνέονται από τον στόχο μιάς νέας, ισχυρής 

και σύγχρονης Ελλάδας. Αυτούς τους ανθρώπους, όλοι μαζί, πρέπει να 

συστρατεύσουμε στις γραμμές του νέου ΠαΣοΚ, του ΠαΣοΚ της νίκης.1 

.1
Στο Συνέδριο μας δεν υπήρξαν νικητές και ηττημένοι. Θα στρατευθούμε όλοι μαζί, 

χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις στην έφοδο για το μέλλον.1 
.1

ου ΠαΣοΚ έχει ήδη δρομολογηθεί. Το νέο ΠαΣοΚ είναι όχι μόνον ο

δικός μας στόχος, αλλά η ελπίδα της κοινωνίας. Εφοδος στο μέλλον είναι το
Ηλ όυσΐ οο γος ·

Εχουμε μπροστά μας πρίν απ όλα την πρόκληση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης.



Ο ελληνικός λαός περιμένει, πολλά απο εμάς. Εχουμε μπροστά μας δεκαπέντε μήνες 

γόντμου κυβερνηττκού έργου. Το κόμμα μας, με ττς πολτττκές αποφάσετς του 

Συνεδρίου, ενδυναμώνετ την κυβέρνηση στο έργο της. Χωρίς ταλάντευση, με την 

γλώσσα της αλήθετας, με συνέπετα κατ σταθερότητα, πρέπετ να δρομολογήσουμε ττς 

μεγάλες τομές στην Οτκονομία, τη£ Δτοίκηση, την Πατδεία, τους θεσμούς, τ$»ν 

ΙΙίοτνωντκ]^ Πρόνοτας, ώστε να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος. 1

.1
Το κόμμα μας πρέπετ να είνατ η δύναμη που θα στηρίζετ αλλά θα κρίνετ κατ θα ©> 

κατευθύνετ το κυβερνηττκό έργο. Απο σήμερα, το κόμμα μας πρέπετ να ετσέλθετ σε 

μτα νέα εποχή σύνθεσης της πολτττκής μας δράσης. Η συλλογτκή λεττουργία των 

οργάνων πρέπετ να κατακτηθεί, σε όλα τα επίπεδα. Εγγύηση της συλλογτκότητας 

είνατ η ανοτχτή δημοκραττκή δταδτκασία, από την βάση ως την κορυφή του 

Κτνήματος. Αυτή η νέα συλλογτκότητα, η δημοκραττκή δτϋϊδτκασία από την βάση ως 

την κορυφή, ο νέος λόγος του κτνήματος κατ μτα νέα συλλογτκή πρακττκή, είνατ 

κατ η πρόταση μας προς την κοτνωνία. Να ανοίξετ η οργάνωση μας στους πολίτες. 

Να συνδεθεί με τα νέα κτνήματα κατ ττς νέες αναζητήσετς που δτατρέχουν ττς 

πρωτοπόρες δυνάμετς της κοτνωνίας. Να αναί^ώσετ τους δεσμούς με την αγροττά, 

ττς δυνάμετς της εργασίας, την δτανόηση κατ τη νεολαία. Να δώσετ νέα πνοή στην 

οργάνωση βάσης * ηρυ θα ¡ΐΓτπτρππη'.. πγ ΓΓρ·|ΤηνΓ_Σ^ΙΔΤιλλ^ —

παραγωγής— πολτχακής. 1—

.1
Αυτή η έφοδος στο μέλλον, πρέπετ να ανττκατοπτρτζετατ σε δταυγείς, δταφανείς 

κατ αποτελεσματτκές λεττουργίες των καθοδηγηττκών συλλογτκών οργάνων του 

Κτνήματος. Το Ε.Γ. πρέπετ να αποτελεί το ενταίο κέντρο δταμόρφωσης πολτττκής 

κατ καθοδήγησης του Κτνήματος. Αυτό σηματνετ όττ δεν θα μπορέσουν πλέον, ούτε 

κανένας μας θα επττρέψετ^να υπάρξουν^ παράλληλα κατ μη εμφανή κέντρα ληψης 

αποφάσεων. Η βούληση του ΠαΣοΚ δταμορφώνετατ μέσα στο Οργανο. 0 Πρόεδρος του 

ΠαΣοΚ, είνατ ο καθοδηγητής κατ εκφραστής του Εκτελεσττκού Γραφείου. 0



συγκενχρωχνομός, οι υπερεξουσίες σχην κορυφή, ο αρχηγχσμός, οχ δχακρίσεχς σε 

εχθρούς καχ φίλους, οχ αφανείς ηγεχχκές ομάδες καχ ο εμφανής εξοσχρακχσμός 

ορχσμένων, θα είναχ πλέον, ορχσχχκά, φαχνόμενα χου παρελθόνχος. Θα εργασχώ γχα 

να αποχελέσουν παρελθόν. Θα εργασχώ γχα να εμπεδώσουμε χην πραγμαχχκή 

δημοκραχχκή λεχχουργία χων οργάνων. Σχο πλαίσχο χων οργάνων, μέσα από χην 

παραγωγχκή συλλογχκή λεχχουργία μπορούμε να δχαμορφωσουμε όλα εκείνα χα σχήμαχα 

που θα επχχρέψουν χην μεγαλύχερη κχνηχοποίηση όλων χων δυνάμεων μας, χην 

συνεργασία καχ χην αποχελεσμαχχκόχηχα.1 
.1
Θέλω να χονίσω όμως εδώ, όχχ αυχή η αποσχολή δεν είναχ, ούχε μπορεί να είναχ 

έργο μόνον δχκό μου. Είναχ έργο καχ ευθύνη όλων μας. Περχμένω από όλους να 

ξεπεράσουμε μαζί^ 1 εμπεδωμένες νοοχροπίες καχ συμπερχφορές. Δεν χο περχμένω 
μόνον εγώ. Το απαχχεί ο λαός χου ΠαΣοκ, χο επχβάλλεχ η απαίχηση χου λαού^ γχα 

μχα νέα λεχχουργία χων κομμάχων, γχα μχα νέα ποχόχηχα σχέσεων χων κομμάχων με 

χην πολχχχκή ευθύνη. Σ αυχό όλοχ θα κρχθούμε, καχ θα κρχθούμε σκληρά.1 

.1
Η επεξεργασία χης πολχχχκής μας^ είναχ μχα νέα πρόκληση, σχην οποία πρέπεχ να

απανχήσουμε θεχχκά. Η ανανχχσχοχχία προγραμμάχων καχ πολχχχκής είναχ συνέπεχα

χου γεγονόχος, όχχ, χα λεγάμενα προγράμμαχα μας, δεν πέρασαν από χο κόσκχνο

μχάς συνολχκής επεξεργασίας, σχην οποία να συμμεχέχουν, πέρα από χους άμεσα

εμπλεκόμενους σχο πρόβλημα καχ εκείνοχ που μπορούν να αναδείξουν καχ άλλα

σημεία, χδχαίχερης σημασίας, όπως χο οχκονομχκό κόσχος, ή χχς δχεθνείς

υποχρεώσεχς. Εως σήμερα, κάθε πολχχχκή μπορεί να εμφανχζόχαν δυναχή, γχαχχ δεν
οιαριο-αρίΐ^ »ε ο^αοκ

υπήρχε νομχμοποχημένη από (ψ ψ β ί ίοεσμευχΐκή πολχχχκή. Ηλθε ή ώρα να 

αποκαχασχήσουμε χην πολχχχκή αξχοπχσχία χων προγραμμαχχκών μας δχακηρύξεων.

Από 1»~11 τή-·'"1 ιγ6ιΊπ &η -.ρι η ένΟΥ,Χ X

χου^ιααύγ,μί&ίρΐ^^ίΐη σ^~ΤΤάθε βήμα |καχ -στην τελευταία λεπχομέρε-χα χης . Το ΠαΣοΚ 

πρέπεχ να χαυχίσεχ χον πολχχχκό χου λόγο με χην αξχοπχσχία. Δεν θα αφήσουμε



ί 1[α' τη vf'c' (.Of ωο^ϊ.κ Da ωρίοει uo rjcô f 'j'Ujpf Jpftjffa aei Oioectj.ioya-
aiua. Da uJ0oecoc«i)n'oo vex. ο^οίγορωοοοτΡυ opi αυοοιιδ^ΖΥΙΔΑ: 07 ,
GopoCjuxpcc^tcc μέοες « ο υ  tocy n - To r . t ( ao, ©cWyOy πηυ Tiropfto id o t^ te O

ntm utrji T2c
COOOOjUJt̂ OCj»!·« ^tocx WOO lOĈJf
a r ^ j ia  a>pcitn  oovJtopiaoa Ava tn  oojup©' m o n  tmj te in u tr ij Ιή α μ μ α .τ£ ΐ« ι · 
G o  υ ρ ο ε τ ο ιμ α ο ο υ μ ί v * i t a  r w  u ip o rao n  ¡μα' ταυ atuoctAapO^coar)t u x > Tgicr 

χώρο στην ρηχορτκή, δεν θα δίνουμε υποσχέσετς που χαχδεύουν χα αυχχά αλλά υαΛ)
s/a L iv e «  ο ¿¿cjo-otx. ο χ ^ο ω ο ι*

παραποχούν χην αλήθευα. Η γλώσσα χης αληθεχας ^ j^ jb e s 3 & ^ a ^ J f2 m X e.ι των κομμαχχκών ϋ ο  α[ ν^<·
Α] υ α η ν ο ·

καχ προγραμμαχχκών μας αποφάσεων. Με αυχή θα μάς εμπχσχευθεχ ο λαός, 'με χην η α ο ΐ ΰ ί ι
κ ΙΑ·1?.

γλώσσα χης αληθεχας >φα εγκαχνχάσουμε χην νέα πορεία χου ΠαΣοΚ ( ί α τοο {Π-̂ ρι Γ,4°1
ΖβΟ ^  Ιοο ρπ IX*

εκσυγχρονχσμό χης χώρας καχ χην ανανέωση κατήεκσυγχροντσμό χου κόμμαχος μας ,Α

.1
Η λύση σ αυχή χη ν£η λεχχουργία παραγωγής /προγραμμαχτκής πολχχχκής, θα προκύχεχ 

από μχα νέα οργάνωση καχ μχα άλλη λεχχουργία, από έναν άλλο ρόλο χης Κενχρτκής 

Επχχροπής. Η Κενχρτκή Εήτχροπή δεν μπορήτ να θεωρείχαχ χώρος συζηχήσεων, αλλά 

είναχ χο κορυφαίο όργανο \του παράγεχ κρχ συνθέχετ χην πολχχχκή μας.1 
.1
Η ποχόχηχα χων σχελεχών μας.νΚανένα ιςοχνωνχκό σύσχημα ή υποσύσχημα, όπως χο 

κόμμα, δεν μπορεί να επτβτώσεχ\σχο χρόνο χωρίς γόνχμες δχαδχκασίες αναπαραγωγής 

καχ δχευρυνσης χου σχελεχτκού χσυ δυναμχκού. Η αγωντσχτκή συνεπεχα καχ χο ήθος 

είναχ δύο αποραίχηχες προϋποθέσεις.. Αλλά η δταρκής επχμόρφωση, η συνεχής 

αξτολόγηση μέσα από χην δράση, όλων \όσων έχουν θέσεχς ευθύνης, πρέπεχ να γίνουν 

πράξη. Σήμερα, όλοχ θέλουν να αναλάβο\]ν ευθύνες. Πολλοί έχουν χεχνοκραχτκή 

επάρκεχα. Αίγοχ έχουν όμως πολχχχκή, δχνευθυνχχκή καχ ανθρώπχνη επάρκεχα. Καχ 

πρέπεχ πρός αυχή χην καχεύθυνση να σχρέψσμμε αμέσως χην προσοχή μας.1 
.1
Η λεχχουργία χης Κοτνοβουλ^υχτκής Ομάδας. Πρόχωρήσαμε σχην καθχέρωση ενός νέου 

χρόπου λετχουργίας χης Κ.Ο. Τον καθορχσχχκό λόγο σχην όλη οργάνωση καχ 

λεχχουργία χης ΚΟ, έχεχ χώρα χο προεδρείο, που ηΥίδτα εξέλεξε. Πρέπεχ όλοχ να 

συμβάλλουμε, ώσχε να αξχοποχήσεχ με χον καλύχερο χ^όπο χην δυανόχηχα αυχή.1 
.1
Οχ χομείς χης Κ.Ε. αποδείχχηκαν χα καχεξοχήν όργανα συγκενχρωχχκών λεχχουργχών.

Η εχκόνα χους ως σήμερα, ήχαν η εχκόνα ενός επχλεγμένου αμό χην πλετοψηφία χου 

Εκχελεσχτκού Γραφείου εκχελεσχχκού μηχανχσμού. Οχ χομείς χής Κ.Ε. θα πρέπεχ να

/



ανασυγκροτηθούν με βάση ττς αρ^ερ της περτφερετακής αποκέντρωσης κατ της 

ορτζόνττας δτασύνδεσης των περτφερετακών οργανώσεων. Η ζωή έχετ δημτουργήσετ 

ανεξάρτητα από το αθηνατκό κέντρο, δίκτυα οτκονομτκά, πολτττσττκά, κοτνωντκά. 

Είνατ εξωπραγματτκό η δομή του κτνήματοά μας να τα αγνοεί σε πολτττκό επίπεδο.1 

.1
Σύντροφοτ κατ συντρόφτσες.1

.1
Το ΠαΣοΚ βρίσκετατ σήμερα σε μτα προνομυκζή) θέση. Απένανττ του έχετ έναν 

πολτττκό αντίπαλο, την Νέα Δημοκρατία, ο οποίος δεν είνατ σε θέση να προσφέρετ 

νέες πολτττκές, νέες τδέες, νέες προοπττκές γτα τον τόπο. Αλλοτε αναμασά 

νεοφτλελεύθερες θέσετς, άλλοτε προβάλλετ λατκίσττκα συνθήματα, άλλοτε θυμάτατ 

την εθντκοφροσύνη, ανάλογα με ττς περτστάσετς. Εχουμε μτα ανττπολίτευση χωρίς 

ετρμό, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς άποψη, με βαθτά κατ δταρκή κρίσι^ηγ-έσίας . Γτ

προσωπτκές επτθεσετς, ελπίζοντας όττ τα υβρεολόγτα συγκαλύπτουν την πλήρη 

φτώχτα τδεών κατ προτάσεων. Πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία αυτογελοτοποτείτατ 

κατά τρόπο ανάρμοστο γτα κόμμα της αξτωματτκής ανττπολίτευσης..1 
.1
Οτ δυνάμετς της κεντροαρτστεράς είνατ ανοτχτές στα νέα μηνύματα των κατρών. Οτ 

δυνάμετς της κεντροαρτστεράς, είνατ ο ζωττκός χώρος της παράταξης μας. Οπότε 

αποκοπήκαμε ως παράταξη απο τον χώρο της κεντροαρτστεράς, δτακυβεύσαμε την 

πολτττκη κατ εκλογτκή μας ακττνοβολία. Με το Συνέδρτο μας κάναμε ένα 

αποφαστσττκό βήμα δτεμβολτσμού του συνόλου του πολτττκού σκηντκού. 

Αποκαταστήσμαε το ενδταφέρον γτα την πολτττκή, την εμπτστοσύνη της κοτνωνίας 

στην δύναμη των κομμάτων να ανανεώνοντατ, να ακούν τα μηνύματα των κατρών κατ 

να προπαρασκευάζουν το μέλλον. Οτ ζωντανές δυνάμετς της κοτνωνίας είνατ ο χώρος 

αναφοράς μας. Κατ θα γίνετ ο χώρος της συστρατευσης μας γτα μτα νέα νίκη, γτα 

την τσχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της δημτουργίας.1

να ξεφύγετ από όλα αυτά, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας καταφεύγετ σε



Σήμερα ξεκινάμε γτα ένα ισχυρό κόμμα, με ισχυρή κατ διαυγή εσωκομματική 

δημοκρατία, έναν κομματτκό οργαντσμό με στέρεους δεσμούς με την κοτνωνία κατ 

τους πολίτες. Ξεκτνόμε γτα μτα ανανέωση των δομών κατ λεττουργτών του Κτνήματος 

μας. Γτα το μεγάλο, δυνατό κατ ενταίο ΠαΣοΚ που θα κτίσουμε όλοτ μαζί, χωρίς 

δταχωρτσμούς κατ δτακρίσετς.1 
.1
Ας είνατ οτ σημερτνές αποφάσετς μας, η πρώτη πράξη της επανίδρυσης του 

Κτνήματος μας, η απαρχή μτας νέας πορείας του νέου ΠαΣοΚ στον λαό. Ενότητα- 

Ανανέωση- Ντκη. Εμπρός γτα το νέο ΠαΣοΚ. Εμπρός να δώσουμε τον πρώτο ρόλο στην 

Ελλάδα της δημτουργίας. Εμπρός γτα την αναγέννηση της χώρας. Γτα μτα Ελλάδα 

σύγχρονη κατ τσχυρή. Γτα την Ελλάδα του 21ου ατώνα, γτα το ΠαΣοΚ του 21ου 

ατώνα. Η νίκη θα είνατ δτκή μας.1 

. 1

(ΛΕΞΕΙΣ : 2312 ΑΡΑΔΕΣ : 546 ΥΨΟΣ ΣΤΗΛΗΣ : 1966)


