
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την ισχυρή Ελλάδα 

Το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για την ισχυρή Κοινωνία

Καθημερινά, γίνεται συνείδηση του Ελληνικού λαού πως το 

ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εργάζεται στη βάση 

συγκεκριμένου σχεδίου για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Εφόδιά μας οι σαφείς πολιτικές - ιδεολογικές μας θέσεις, οι 

επεξεργασμένες προγραμματικές μας δεσμεύσεις αλλά και η 

πλούσια εμπειρία μιας γόνιμης πορείας 23 χρόνων.

Από το συνέδριο του 1996 ξεκινήσαμε μία νέα ελπιδοφόρα 

πορεία διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που μας ήθελαν χαμένους 

στη δίνη ανεξέλεγκτων καταστάσεων.

Με ουσιαστικές συλλογικές διαδικασίες διαμορφώσαμε και 

εφαρμόζουμε μία πολιτική συνολικών λύσεων που έχει τη 

σφραγίδα της λαϊκής εντολής της 22ης Σεπτεμβρίου 1996.

Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων που επαγγελθήκαμε με συνέπεια στους στόχους 

με σεβασμό στις ηθικές αξίες αλλά και με πλατιά κοινωνική 

συναίνεση στα βήματά μας.

Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της λαϊκής εντολής να 

ανορθώσουμε τη χώρα και να κερδίσουμε έναν ενεργό



δημιουργικό ρόλο στο διεθνές περιβάλλον, κατανικώντας το 

νεοελληνικό σύνδρομο του ημιτελούς και ανολοκλήρωτου.

Καθημερινά αναδύεται μια νέα κοινωνική δυναμική που επιδιώκει 

να εκσυγχρονίσει και να ενδυναμώσει την Ελλάδα στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 

και των υπερεθνικών συνόλων στα οποία ως χώρα μετέχουμε.

Είναι εξαιρετικά επείγον τα κόμματα στο σύνολό τους και σε ότι 

μας αφορά εμείς στο ΠΑΣΟΚ να προχωρήσουμε σε συστηματικές 

επεξεργασίες των νέων αλλαγών που σημειώθηκαν και 

σημειώνονται διαρκώς. Μόνο έτσι θα δικαιώσουμε τον τίτλο ενός 

κόμματος ανοιχτού στο κόσμο και στην κοινωνία, με νέους 

ορίζοντες, με νέες τολμηρές ιδέες, ενός κόμματος με θέσεις, 

προτάσεις, συνολικές λύσεις.

Η ριζική αλλαγή αντίληψης στις σχέσεις εξουσίας (Κυβέρνησης- 

Κομμάτων-Κοινωνίας) αυξάνει την κοινωνική εμπιστοσύνη στην 

κυβερνητική πολιτική, καθώς όλο και περισσότεροι συμμετέχουν 

στη διαμόρφωση των πολιτικών συμφωνιών και αποφάσεων.

Οι στόχοι του Κυβερνητικού προγράμματος γίνονται στόχοι της 

Ελληνικής Κοινωνίας.
Η πίστη στο σχέδιο, η αποφαστιστικότητα στην εφαρμογή, η 

κοινωνική εμπιστοσύνη είναι βασικές ιδιότητες της νέας πολιτικής. 

Ολοι μαζί θα κερδίσουμε αν επιτύχουμε στους στόχους της 

ισχυρής Ελλάδας και της ισχυρής κοινωνίας.

Ολοι μαζί θα χάσουμε αν αποτύχουμε μετρώντας άλλο ένα κρίκο 

στην αλυσίδα των χαμένων ευκαιριών.


