
Η Ελληνική Προεδρία έληξε με τη σύνοδο της 
Θεσσαλονίκης. Μια προεδρία που τα αποτελέσματα της και 
οι δράσεις της μας επιτρέπουν να την ονομάσουμε 
ιστορική.

Αυτό το τελευταίο εξάμηνο αποτέλεσε τη συνέχεια μιας 

μακράς διακυβέρνησης της χώρας από την παράταξη μας 
και με την πολιτική μας.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ βεβαιώθηκε γι' 

άλλη μια φορά με τρόπο που έδειξε την αναγκαιότητα της 
ίδρυσης και ύπαρξης του μέσα στον ιστορικό

μεταπολιτευτικό χρόνο.

Είναι αλήθεια χωρίς αμφισβήτηση πως είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ 
που άλλαξε την οικονομική και κοινωνικο-πολιτική 
πραγματικότητα της Ελλάδας. Το όραμα που πρόσφερε 
στον ελληνικό λαό και πήρε την έγκριση του για να το 
πραγματώσει, είναι αυτό της όσο το δυνατόν πιο 

συγχρονισμένης με τα πλανητικά δεδομένα και 

ταυτόχρονα πιο ισχυρής Ελλάδας.
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Η ελληνική κοινωνία μετέχει με δυναμισμό και 

παρακολουθεί ταυτόχρονα να σχηματίζεται και να παίρνει 

σάρκα και οστά το όραμα της ισχυρής Ελλάδας.

Η Ελλάδα αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Η χώρα μας 

γίνεται κάθε μέρα που περνά πιο ισχυρή σε όλους 

τους τομείς. Και αυτό μας αφορά όλους.

Σήμερα, είναι πια αντικείμενο του ιστορικού η Ελλάδα των 
τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού και 
πολιτικού αποκλεισμού, της έλλειψης προστασίας των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και της αναξιοπρέπειας των 

πολιτών που δεν μπορούσαν να κάνουν σχέδια για το 

μέλλον.

Μια χώρα εξαγωγής ανθρώπινου δυναμικού, είναι σήμερα 
μια χώρα που έχει ανάγκη εισαγωγής και φιλοξενεί υπό το 
καθεστώς της οικονομικής μετανάστευσης αλλοδαπούς 
εργάτες. Είναι μια χώρα με ισχυρή και ευημερούσα μεσαία 
τάξη, χώρα με αναπτυσσόμενο κοινωνικό κράτος, μια 

χώρα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.



Τι σημαίνει όμως ότι άλλαξε στη χώρα μας η κοινωνική 
διάρθρωση;

Σημαίνει μήπως πως αφού λύθηκαν ουσιώδη προβλήματα 
πως δεν υπάρχουν άλυτα ή δεν ανέκυψαν νέα; Κάθε άλλο. 

Αν το ΠΑ.ΣΟ.Κ ως πολιτικός σχηματισμός χαρακτηρίζεται 
έντονα από κάτι, αυτό είναι η καθαρή ανάγνωση των 
πραγματικοτήτων και η ειλικρινής συζήτηση γΓ 

αυτές με τους πολίτες. Αυτή μας την κατάκτηση δεν 

προτιθέμεθα να την ανταλλάξουμε με κανενός είδους 
πολιτικαντισμό, εθελοτυφλία ή εγωκεντρική επανάπαύση. 
Όλα αυτά δεν αφορούν το ΠΑ.ΣΟ.Κ Το ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν θα 

αφεθεί με κανένα τρόπο στην παρακμή και στον 
εξοβελισμό του στα αζήτητα της ελληνικής 

πολιτικής ιστορίας. Θα αγωνισθούμε όλοι και εγώ 
προσωπικά με την μεγαλύτερη ένταση και πίστη για τον 
υψηλότερο βαθμό της πολιτικής μας υγείας που μας 
χαρίζει την διαρκή πολιτική μας νεότητα.

Σας καταθέτω τη βαθιά μου πεποίθηση πως το ΠΑ.ΣΟ.Κ 
και για το νέο κύκλο που ανοίγεται μπροστά μας την 

τετραετία 2004-2008, θα συνεχίσει να είναι η 
κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας. Και η
πεποίθηση μου αυτή εδράζεται στην αλήθεια πως γνωρίζει



το ΠΑ.ΣΟ.Κ να δίνει τις ζητούμενες πολιτικές απαντήσεις 
στα προβλήματα, όσο εδράζεται στην πραγματικότητα που 

θέλει την πολιτική να σχετίζεται περισσότερο με το 
προσδοκώμενο παρά με το βιωμένο και άρα περασμένο. 
Δεν μπλέκουμε τη δουλειά του πολιτικού με εκείνη του 
ιστορικού.

Σήμερα, θα πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε το μήνυμα της 

ευρύτερης συσπείρωσης και της αντεπίθεσης σε όλα τα 
μέτωπα των προβλημάτων.

Μέχρι τις εκλογές του 2004 πρέπει αφενός να 

ολοκληρώσουμε το Κυβερνητικό έργο και να είμαστε 
έτοιμοι για την μεγάλη συνάντηση των Ολυμπιακών 

αγώνων και αφετέρου να καταθέσουμε την πρόταση μας 
για τη νέα τετραετία.
Η πρόταση μας θα απαντά στις προτεραιότητες του 

Ελληνικού λαού, θα ναι μια πρόταση προοδευτική, θα ναι 
η πρόταση της ευημερίας όλων, γι' αυτό πιστεύουμε πως 

θα μας εμπιστευθούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες.
Η διάταξη μάχης Κόμματος και Κυβέρνησης απαιτεί 
αναδιάταξη των δυνάμεων μας, αφού στόχο μας έχουμε 
τη νίκη στις εκλογές.

Η Κεντρική Επιτροπή θα κληθεί να εκλέξει νέο Εκτελεστικό 
Γραφείο και νέο Γραμματέα.



Είναι πεποίθηση μου πως τα μέλη του νέου Εκτελεστικού 

Γραφείου και ο Γραμματέας επιβάλλεται να επικεντρωθούν 
αποκλειστικά στη δουλειά μέσα στο κίνημα όπως τα μέλη 
της Κυβέρνησης αντίστοιχα στο Κυβερνητικό έργο.
Η πολιτική εντολή στο νέο Εκτελεστικό Γραφείο και στο 

νέο Γραμματέα είναι να διευρύνει τα όρια επιρροής του 
Κινήματος μας, παίρνοντας όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες 
που θα πολλαπλασιάσουν την ελκυστικότητα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ, θα το φέρουν πιο κοντό στους πολίτες, τις 

τοπικές τους κοινωνίες και τα σύγχρονα κοινωνικά 
κινήματα.

Είπαμε πως η δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ έγκειται στο γεγονός 

της ακριβούς ανάγνωσης της πραγματικότητας, αλλά και 
της ειλικρινούς συζήτησης με τους πολίτες. Το Κίνημα μας 
διέρχεται περίοδο καχεξίας. Αυτό θα το σταματήσουμε. 
Θα ξα να γίνει χώρος συνάντησης ρευμάτων και νέων 
αναζητήσεων. Θα ξαναγίνει καθαρά πολιτικός χώρος. Η 
κληρονομιά είναι βαριά για να αφεθεί μόνον στους 

πολιτικούς κληρονόμους. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν ανήκει σε 

κανέναν μας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ανήκει στους Έλληνες.
Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι υπερ-αρκετοί για να ξαναδούμε 
καθαρά τι ακριβώς θέλουμε από το Κίνημα μας. Για το



λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα ήθελαν να είναι 

μέλη του Επόμενου Εκτελεστικού Γραφείου ότι εφόσον 
εκλεγούν δεν θα μπορούν να μετάσχουν στην Κυβέρνηση. 
Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε πως έχω αποφασίσει να 

προτείνω για τη θέση του Γραμματέα το σύντροφο........

Σταθερός στόχος μας είναι να οδηγήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ την 
Ελλάδα και στην νέα τετραετία. Θα εξαντλήσουμε γΓ αυτό 
όλα τα αποθέματα των δυνάμεων μας, της φαντασίας μας 

και της αγέραστης ικανότητας του ΠΑ.ΣΟ.Κ να συνομιλεί 
με το μέλλον.

Σας καλώ στην κοινή προσπάθεια με συστράτευση.


