
Σύντροφοι και συντρόφισσες

Η σημερινή μας Σύνοδος είναι συνέχεια μιας κομματικής 

διαδικασίας, που πρώτο και ουσιώδες τμήμα της ήταν η 

συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η 

Κοινοβουλευτική Ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή είναι δύο 

όργανα του Κινήματος μας, τα οποία επικοινωνούν πολιτικά, 

ουσιαστικά και δυναμικά.

θεωρώ λοιπόν ότι βρισκόμαστε ήδη στην συνέχεια αυτής της 

συζήτησης ώστε σήμερα— να-— προχωρήσουμε ακόμα 

παραπέί

Σας καλώ για μία συζήτηση, που πρέπει να λάβει υπόψη τη<
η υ αϋ ϊ̂ {

ως τμήματα της ίδιας ενιαίας πολιτικής διαδικασίας τα τρία

ορόσημα: Συνέδριο - Ευρωεκλογές - Εθνικές Εκλογές.{( ϊ .
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Σήμερα πpέπέΓ~W~^βε]Jελιώσouμε τις πρσϋ 11υθέοετς~~μΠάς 

ενιαίας νικηφόρας πορείας.

Ένα συνέδριο Ενότητας, Ανανέωσης, Προοπτικής και Νίκης.

• Μία σταθερή και κλιμακούμενη πορεία νικηφόρας 

αναμέτρησης στις Ευρωεκλογές και τις Εθνικές Εκλογές.



I Το Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να είναι ένα Συνέδριο 

αναγέννησης και εντατικοποίησης της κοινωνικής και 

πολιτικής μας δυναμικής.

Το Συνέδριο πρέπει να προωθεί την Ενότητα, διασφαλίζοντας 

την Ανανέωση και χαράζοντας την Προοπτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

ώστε να οδηγήσει στη Νίκη τον μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό 

συνασπισμό που εκφράζει το κίνηυά υαο.

Σ’ αυτή την πορεία θα πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα 

κεντρικά θέματα της πολιτικής μας. Όχι μόνο στο πλαίσιο των 

γενικών εισηγήσεων αλλά και ειδικά. Αναφέρω ενδεικτικά την 

\ απασχόληση, τις αναπτυξιακές, τα προβλήματα ποιότητας 

1 ζωής και βελτίωσης της καθημερινότητας και βεβαίως το 

1 πλέγμα των θεμάτων που έχουν σχέση με την κοινωνική 

\ συνοχή και αλληλεγγύη.

Σ’ αυτή την πορεία, θα ήθελα επιγραμματικά να διατυπώσω 

ορισμένους προβληματισμούς, που πρέπει να απαντηθούν 

στις συλλογικές μας διαδικασίες.

=> Πως οργανώνουμε και πως εκφράζουμε τον νέο 

κοινωνικό συνασπισμό εξουσίας, πως αποτυπώνουμε την 

νέα κοινωνική πραγματικότητα, πως αρθρώνουμε μια νέα 
κοινωνική συμμαχία.

Πως θα προσδιορίσουμε τον νέο ρόλο των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, την σχέση τους με το 
κόμμα.
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Αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του έργου, της συλλογικότητας, της 

ευθύνης και της αττοτελεσματικότητας σας—ι̂ Λώ^Α^π-τΌίνόΗ
υπηρετήσουμε ενιαία. Α4=πό-£ίναί. 

μας και η βάση της νέας νίκρ ¡"βας.

εγγύηση της προοπτικής
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