
Αυτή η στιγμή είναι στιγμή θλίψης και οδύνης. Όχι μόνον για το 

ΠΑΣΟΚ, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παττανδρέου έχασε την 

μόνη μάχη που δεν μπορούσε να κερδίσει, την μάχη με τον φυσικό 

θάνατο. Η Ελλάδα σήμερα πενθεί ένα μεγάλο ηγέτη. Το ΠΑΣΟΚ 

σήμερα πενθεί τον ιδρυτή του, τον εμπνευστή της πορείας του, τον 

άνθρωπο των μεγάλων νικών και των μεγάλων οριζόντων. Σήμερα η 

χώρα γίνεται φτωχότερη, το ΠΑΣΟΚ γίνεται φτωχότερο. Ηγέτες σαν τον 

Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι ούτε συνήθεις, ούτε τυχαίοι. Γεννιούνται 

σε μεγάλες στιγμές, αγαπιούνται ξεχωριστά από τον λαό και 

καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία για το έργο τους και την 

προσωπικότητά τους.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο ηγέτης, που έδωσε και πάλι πολιτική 

υπόσταση στην προοδευτική παράταξη. Η δημιουργία του ΠΑΣΟΚ 

υπήρξε το μεγάλο του έργο. Το κόμμα μας, αποτέλεσε επί εικοσιδύο 

ήδη χρόνια, έναν από τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατικής 

ομαλότητας στην χώρα μας. Ως κόμμα της Αντιπολίτευσης συμβάλλαμε 

αποφασιστικά στην εδραίωση και διεύρυνση των δημοκρατικών 

θεσμών. Ως κόμμα εξουσίας μεταβάλλαμε τον κοινωνικό χάρτη της 

χώρας.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ο εμπνευστής αυτής της μεγάλης 

πορείας που άλλαξε τη μορφή της ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό ο 

Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνουν ήδη επάξια έναν 

κεντρικό ρόλο στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Είμαστε σήμερα συγκλονισμένοι. Σήμερα πενθούμε έναν μεγάλο ηγέτη.

Αλλά είμαστε και περήφανοι για το έργο που ο Ανδρέας Παπανδρέου 

επέτυχε, είμαστε υπερήφανοι ως παράταξη για όσα μαζί του επιτύχαμε.

Ο ιστορικός απολογισμός του Ανδρέα Παπανδρέου και της παράταξής



μας έχει να δώσει κορυφαίες στιγμές της σύγχρονής μας πολιτικής και 

κοινωνικής ιστορίας.

Γι’ αυτό εμείς το ΠΑΣΟΚ μαζί με το πένθος αισθανόμαστε και μια βαθιά 

περηφάνια που ταυτιστήκαμε μαζί του σε ένα μεγάλο έργο για την 

Ελλάδα.

Αισθανόμαστε ταυτόχρονα και μία βαθιά ευθύνη να συνεχίσουμε, στην 

κυβέρνηση και στο κόμμα το έργο του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε 

ο κατ’ εξοχήν πολιτικός των μεγάλων οριζόντων. Είχε απόλυτη 

συνείδηση, ότι η παράταξη που δημιούργησε έρχεται από πολύ μακριά, 

για να συνεχίσει για πολύ καιρό. Το έργο του αυτό είναι χρέος μας και 

ευθύνη να το συνεχίσουμε. Είναι χρέος μας και ευθύνη και απέναντι του 

και απέναντι του ελληνικού λαού. Και αυτό θα κάνουμε. Όλοι εμείς, 

στελέχη, μέλη και οπαδοί του ΠΑΣΟΚ με τιμή και σεβασμό στην μνήμη 

του θα κάνουμε πράξη την ενότητα και τη προοπτική του ΠΑΣΟΚ, για να 

προωθήσουμε ακόμα περισσότερο όσα εκείνος οραματίστηκε και να 

αναδείξουμε το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη ελπίδας και ευθύνης για τον τόπο 

μας.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει στο έργο του. Εμείς οφείλουμε -και θα το 

πράξουμε- να δώσουμε σ’ αυτό το έργο συνέχεια και προοπτική. Είναι 

χρέος τιμής. Είναι η μεγάλη συμβολή μας στην άσβεστη μνήμη του.



Το Συνέδριό μας αρχίζει σε μια στιγμή θλίψης και οδύνης. Όχι μόνον για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά για όλη την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παττανδρέου έχασε τη μόνη 

μάχη που δεν μπορούσε να κερδίσει, τη μάχη με το θάνατο.

Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. μαζί με το πένθος αισθανόμαστε μια βαθειά υπερηφάνεια. 

Υπερηφάνεια για το έργο που συντελέστηκε με ηγέτη τον Ανδρέα 

Παπανδρέου, γιατί άλλαξε η μορφή της Ελλάδας, γιατί κυριάρχησαν νέες 

ιδέες, γιατί οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, που αποτελούσαν τη μεγάλη 

πλειοψηφία του ελληνικού λαού παίζουν πια καθοριστικό ρόλο στη ζωή της 

χώρας.

Το έργο αυτό του Ανδρέα Παπανδρέου είναι χρέος μας και ευθύνη να το 

συνεχίσουμε. Είναι χρέος μας και ευθύνη και απέναντι του και απέναντι του 

ελληνικού λαού. Και αυτό θα κάνουμε. Όλοι εμείς, στελέχη, μέλη και οπαδοί 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τιμή και σεβασμό στη μνήμη του θα εργαστούμε για το 

μεγάλο και ενιαίο ΠΑ.ΣΟ.Κ., για να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο όσα 

εκείνος οραματίστηκε.

Αυτή την υπόσχεση δίνουμε, αυτή τη δέσμευση αναλαμβάνουμε. Το Συνέδριό 

μας θα είναι το πρώτο Συνέδριο με τον Ανδρέα Παπανδρέου απόντα. Αλλά θα 

είναι επίσης το Συνέδριο της μεγάλης δικαίωσης του Ανδρέα Παπανδρέου, 

όταν όλο το ΠΑΣΟΚ, ενωμένο και δυνατό θα του δώσει την υπόσχεση μιας 

νέας νίκης. Νίκης που ο ίδιος προπαρασκεύασε και εμείς αποτελεσματικά θα 

προωθήσουμε.

Η μοίρα, η ζωή απρόβλεπτη και αδυσώπητη μας έθεσε προ των ευθυνών 

μας. Σ' αυτές τις ευθύνες θα ανταποκριθούμε.
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Θέλω να είμαι σαφής απέναντι μας. Δεν χρειαζόμαστε προσωπικούς 

συμβιβασμούς, ισορροπίες, μια προσεγμένη δοσολογία εξουσιών για να 

λειτουργήσει το Κίνημα. Όλα αυτά είναι ενδείξεις παρακμής.

Πολύπλοκοι κανόνες περιπλέκουν τα πράγματα, πιστοποιούν και 

οδηγούν σε αδυναμία. Αν σηματοδοτήσουμε τώρα, με μια προσπάθεια 

να κατανείμουμε αρμοδιότητες εξουσίες έτσι ώστε να είναι όλοι 

ικανοποιημένοι, ότι κυρίαρχο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι οι θέσεις και 

τα αξιώματα θα δώσουμε τη χαριστική βολή στην αξιοπιστία μας. Θα 

προτάξουμε την εσωστρέφειά μας και τις προσωπικές ανησυχίες για 

ρόλους, θα υποβαθμίσουμε τις πολιτικές και τις ιδέες.

Συνεργασίες, συνεννόηση, κοινή προσπάθεια προκύπτουν από κοινή 

βούληση, κοινές αντιλήψεις, από τη κοινή αγωνία για το μέλλον του 

τόπου, από διαδικασίες ομογενοποίησης όπου υπάρχει η θέληση για 

μια κοινή πορεία. Η συνεργασία ούτε διατάσσεται ούτε εκβιάζεται με 

κανόνες.

Χρέος μου και υπόσχεσή μου είναι, ότι θα εργαστώ ώστε τα όργανα του 

ΠΑΣΟΚ, η Κ.Ε., το Ε.Γ. να αποκτήσουν αυτή την κοινή στάση που δένει, 

ότι θα δώσουμε το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν στελέχη δύο ταχυτήτων και 

διαχωριστικές γραμμές, ότι δεν είμαστε ηγεσία που διακρίνει σε εχθρούς 

και φίλους σε κολλητούς και αντιπάλους.


