
Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

^Ριιχπριστώ^ όλους που με τίμησαν 

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που 

συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής μου στο Συνέδριό μας.

Κι αυτούς που με χεΗ9Θκρότησαν_κι αυτούς που -δε υε ríe-με- Οίαφορ&Μα 
Ανω .

^ετρσίφότΗησβντ Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι 

εκείνη που μας έδωσε δύναμη, μετέβαλε το Συνέδριο σ’ ένα / 

πολιτικό γεγονός ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας. Η παρουσία

και η συμμετοχή όλων είναι εκείνη που θα μας δίνει και στο 

μέλλον δύναμη. Έχω συναίσθηση της μεγάλης μου ευθύνης.

Της ευθύνης που απορρέει απο το 5° Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

το Συνέδριο της μεγάλης στροφής. Της γέννησης μιας νέα 

συλλογικότητας, που στηρίζεται και τροφοδοτείται από αυτή 

την πρωτοφανή συσπείρωση που αφυπνίστηκε αυτές τις 

μέρες. Ήταν το συνέδριο της αυτογνωσίας των αδυναμιών 

μας, αλλά και της δύναμής μας. Της θέλησής μας να 

υπερβούμε τις αδυναμίες μας Να γυρίσουμε την πλάτη μας 

στην εσωστρέφεια και τη μεμψιμοιρία. Να δώσουμε πνοή στο 

ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την ισχυρή Ελλάδα. Να κάνουμε τη——  

δάναμι^φίο^^πό^ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σε όλα αυτά πρέπει 

να ανταποκριθώ με τη δίκιά 0ας βοήθεια και συμπαράσταση.

Να ανταποκριθούμε. Αυτούς τους στόχους πρέπει να πετύχω



με τη συνεργασία όλων. Να πετύχουμε. Ο. τόπος περιμένει
γ 4Χ(ΰ€ ' Ο ό ϋ ΐ ί ία , Λ

δρόμος είναι πιεΓανσιχτόςτ^' ^  ^αττο μας, περιμενει απο μένα, (υ ορομος είναι πια ανοΓχτσςτΌΤη
0 ^ ο Γ̂  μ (ο ^  ο^ίΛυρίί'υε!

ορίζοντες ξεκάθαροι. Α^α+α και η ευθύνη μας, συλλογικά ’^ 5  Λοοαχ

και ατομικά, για το-ρεγάλο^ενΜίσ; ισχυρό ΠΛ.ΣΟ.Κττ για να ®
•0)0 ω ^οοοχ^α  Κα(\ς<£οπ \ΐΕ  ( «α ϋ̂ο .

αξιοποιήσουμε (^ίά την πορεία της χώρας. ^Στεκόμαστε ^ π
& ;α α ό

πρόσωπο με πρόσωπο, απέναντι στην πρόκληση, τ-ο—5° 

Σ^£ρτσ~~μ«ς να σηματοδοτήσΟυ^τη νέα εποχή. Να 

ανταποκριθούμε με τόλμη, υπερηφάνεια και φιλότιμο σε τούτη 

την ευθύνη.

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Για τον ελληνικό λαό.

Για την Ελλάδα πάνω απ’ όλα.


