
Σύντροφοι και Συντρόφισσες,
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Πρώτο σημε ίο:  Ο χ α ρ α κ τ ή ρ α ς  του ΠΑ.ΣΟ.Κ .

Το £ο©(σ£ί<?ΐΛαί/ ι^ ο '^ α

Το Π Α .Σ Ο .Κ . ,  οφείλει να είναι ταυτόχρονα λαϊκό και πατριωτικό, 
εκσυγχρονιστικό^αι λαϊκό.

Τα οξυμένα εθνικά θέματα, η απουσία στη χώρα μας 
αξιόπιστων θεσμών κοινωνικής προστασίας,  λόγω της 
μακρόχρονης κυριαρχίας μιας ανάλγητης κοινωνικά δεξιάς, τα 
προβλήματα θεσμικού εκσυγχρονισμού και αλλαγής των 
νοοτροπιών μ^ς ^θέτουν όλους εμάς μπροστά σε τρία σημαντικά

' Ί^ίΟ. '< ‘ίνν'νΟ·
καθήκοντα./,Το Π Α .Σ Ο .Κ .  οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στην προάσπιση της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, στην 
ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και ακτινοβολίας της, στην 
ύπαρξη μιας ισχυρής δύναμης αποτροπής./"Γο Π Α .Σ Ο .Κ .  και
γενικότερα το σύνολο των αριστερών και κεντροαριστερών

£ϋύ̂ \δυνάμεων οφείλουν να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των 
τμημάτων του ελληνικού λαού με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και να
εξασφαλίσουν συγχρόνως τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη

I χ£}της ελληνικής οικονομίας. Οφείλουν συγχρόνως να αναλάβουν 
το δύσκολο έργο του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και του 
κράτους, να συμβάλλουν στην αλλαγή των νοοτροπιών, στο 
τέλος των πελατειακών πρακτικών.
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Το Π Α .Σ Ο .Κ . ,  συνεπώς,  καλείται να επιτύχει μια μεγάλη 
σύνθεση,  μία δύσκολη αλλά αναγκαία σύνθεση:  να συγκεράσει 
το αίτημα του εκσυγχρονισμού με το αίτημα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, και αυτούς τους δύο στόχους με το στόχο μιας 
ισχυρής Ελλάδας που θα εμπνέει σεβασμό σε φίλους και 
αντιπάλους.^Το Π Α .Σ Ο .Κ .  με όποιο τίμημα και με όποιο κόστος 
καλείται να πείσει  την κοινωνία με το λόγο και την πράξη του - 
ως κυβέρνηση και ως οργάνωση - ότι είναι μία μεγάλη 
π ατριωτική, λαϊκή, εκσυγχρονιστική δ ύ ν α μ η . ο  επαναλαμβάνω: 
όποιο και αν είναι το τίμημα και όποιο και αν είναι το κόστος το 
ΠΑ .Σ Ο .Κ .  είναι υποχρεωμένο, αν επιθυμεί να ανταποκριθεί στις 
επιταγές των δύσκολων περιστάσεων,  να είναι συγχρόνως - και 
να το αποδείξει με τις πράξεις του - κόμμα πατριωτικό, κόμμα 
λαϊκό, κόμμα εκσυγχρονιστικό.

Ο εκσυγχρονισμός αν δεν συνοδευτεί από πολιτικές
αντιμετώπισης των προβλημάτων των λαϊκών στρωμάτων,/ αν 
δεν συνοδευτεί από το ρίζωμα του Π Α .Σ Ο .Κ .  στα λαϊκά 
στρώματα θα αποτύχει .  ¡Η κοινωνική μας πολιτική αν δεν 
συνδυαστεί με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας θα αποδειχθεί μία 
ανεπαρκής πολιτική που θα στραφεί σε τελική ανάλυση 
εναντίον των ίδιων των λαϊκών στρωμάτων. Η πολιτική της 
δραστικής ενίσχυσης της διπλωματικής θέσης της χώρας θα 
μείνει μετέωρη αν δεν υποστηριχτεί από τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας και της διοίκησης. /Είμαστε υποχρεωμένοι - είμαστε 
καταδικασμένοι θα έλεγα - να προχωρήσουμε και στα τρία 
μέτωπα συγχρόνως.  Εάν αποτύχουμε σε ένα, τότε θα 
αποτύχουμε παντού.



Σύντροφοι και Συντρόφισσες

Δ εύ τερ ο  σημε ίο :  Οι δ ια χ ω ρ ι σ τ ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς  μεταξύ  π ροόδ ου  

και σ υ ν τ ή ρ η σ η ς ,  α ρ ισ τ ε ρ ό ς  και δεξ ιάς

Η διαίρεση δεξιά-αριστερά στη βάση της οποίας οργανώθηκαν 
τα πολιτικά συστήματα όλης της Ευρώπης,/γύρω από την οποία 
διαμορφώθηκαν οι μεγάλες συγκρούσεις και οι μεγάλες 
συνθέσεις που θεμελίωσαν την πολιτική κουλτούρα των 
σύγχρονων κοινωνιών,^ η διαίρεση αυτή παραμένει σήμερα
ισχυρή. I Συγκλίσεις βέβαια και συμπτώσεις ανάμεσα στην 
Αριστερά και στη Δεξιά υπάρχουν. |Άυτό υποδηλώνει ένα και 
μόνο γεγονός ότι η εξέλιξη της κοινωνίας είτε έχει λύσει 
ορισμένα προβλήματα είτε έχει οδηγήσει σε γενικά παραδεκτές 
διαπιστώσεις π χ. για την αναγκαιότητα καταπολέμησης του 
πληθωρισμού.  /'Ομως, όσο το πρ λημα της διανομής και
αναδιανομής του πλούτου υπάρχει ,  σο το χάσμα ανάμεσα σε 
ανώτερες και κατώτερες κοινωνικές τάξεις εξακολουθεί να είναι
βαθύ', όσο κάποιοι έχουν περισσότερες δυνατότητες ελευθερίας 
και ανάπτυξης,  περισσότερα δικαιώματα στην ευημερία και στη 
μόρφωση και κάποιοι άλλοι λιγότερα ή καθόλου, η διαίρεση 
αριστεράς-δεξιάς θα εξακολουθεί να χωρίζει τη κοινωνία^ Η 
σύγκρουση ανάμεσα στην πρόοδο και στη συντήρηση 
παραμένει κεντρική και είναι αναπόφευκτη.

Μας χωρίζει από τη Δεξιά μια ολόκληρη αντίληψη για το παρόν 
και το μέλλον αυτής της κοινωνίας/ για το κοινωνικά δίκαιο και 
το κοινωνικά άδικο,/για τον ρόλο και την προοπτική του ατόμου
στην κοινωνία./Η διαφορά μας με την συντηρητική αντίληψη,

/  . /
είναι διαφορά πολιτική, είναι διαφορά ευαισθησίας,  είναι



διαφορά αξιών, διαφορά πολιτισμού. /Έχουμε στο κέντρο της 
προσοχής μας την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την 
βούληση για ισχυροποίηση της κοινωνίας, ,Αυτή είναι η σημαία 
μας, αυτή η περηφάνια μας, αυτή και η αγωνία μας. Και λέω 
«αγωνία μας» γιατί όλοι γνωρίζετε ότι η διεθνοποίηση των 
οικονομιών και η οικονομική δυσπραγία και κρίση έχουν συχνά 
εμποδίσει την Αριστερά να ασκήσει αποτελεσματικές κοινωνικές 
πολιτικές.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Τρί το  σημε ίο:  Η κο ιν ων ικ ή  πολ ι τ ική

Για μας η κοινωνική πολιτική δ^ν είνται συμπλήρωμα της 
αναπτυξιακής π ο λ ιτ ικ ή ς . / Ι^ ^ 4± ^ ^ ν '>π^ρεπει να περιμένουμε 
την ανάπτυξη για να εφαρμόσουμε μετά κοινωνική π ο λ ιτ ικ ή / ϊα  
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, δεν επιδέχονται χωριστή 
αντιμετώπιση. Είναι αλληλοσυνδεδεμένα σε διαλεκτική σχέση . /  
Εάν δεν υπάρχει ένα οργανωμένα, πλατύ και αποτελεσματικό£ϋα ©ΟΟΐυψα: ςχοΟλΛ/υ ¡χί*-
σύστημα κοινωνικής πολιτικής,  το οποίο να διευκολύνει την 
ενίσχυση των όσων μειονεκτούν στην αναπτυξιακή διαδικασία 
και να αποτρέπει τον κοινωνικό εξοστρακισμό ομάδων και 
ατόμων/τότε η αλλαγή των οικονομικών δομών, η ανάπτυξη 
μπορεί να καθυστερήσει για πολύ ή να μη γίνει και ποτέ/ Θα 
καθυστερήσει γιατί οι κοινωνικές αντιθέσεις που προκαλεί  η 
οικονομική πολιτική θα εμποδίσουν την οικονομική 
προσαρμογής Η κοινωνική προστασία και η κοινωνική πολιτική 
είναι συστατικά στοιχεία της αναπτυξιακής διαδικασίας. Δεν 
είναι επιστέγασμα της ενδεχόμενης επιτυχίας της. Δεν έρχονται 
μετά. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε μια κοινωνία με
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περισσότερη συνοχή και αλληλεγγύη μια δικαιότερη κοινωνία 
που ανταποκρίνεται στα σοσιαλιστικά πρότυπά μας.

Τ έτ α ρ τ ο  σημε ίο:  Η ιδ εολογ ική  α ν α ζή τησ η

Σε ένα κόσμο, που βασανίζει το ερώτημα ποιο είναι το όραμά 
μας, οφείλουμε να συλλογιστούμε εκ νέου πάνω στο 
περιεχόμενο των εννοιών σοσιαλισμός και πρόοδος,/οφείλουμε 
να ανανεώσουμε το ιδεολογικό και προγραμματικό οπλοστάσιό 
μας, οφείλουμε να συμβάλλουμε στη ^συζήτηση για μια νέα 
σύλληψη της κοινωνικής πολιτικής,  ^ια ένα νέο κοινωνικό 
κράτος .̂ Μόνο έτσι θα γεφυρώσουμε το χάσμα που χωρίζει την 
πολιτική και τους πολιτικούς από τους πολίτες και τη κοινή 
γνώμη.

Το Π Α .Σ Ο .Κ .  έχει χρέος να ξαναδείξει το δρόμο της κοινωνικής 
προόδου, να εκσυγχρονίσει  θεσμούς και νοοτροπίες,  να 
δουλέψει με την αρχική, την ανανεωτική και μεταρρυθμιστική 
του ορμή.

Το Π Α .Σ Ο .Κ .  αποτελεί κομμάτι της ελληνικής ιστορίας,  αποτελεί 
συγχρόνως κομμάτι του παρόντος και του μέλλοντος αυτού του 
τόπου./Αυτό που διακυβεύεται σήμερα δεν είναι το μέλλον του 
ΠΑ .Σ Ο .Κ .  αλλά το μέλλον του τόπου γιατί από μας εξαρτάται η 
προοπτική που θα δώσουμε στη χώρα.^



Πέ μπτο  σημε ίο:  Η σχέση κ όμ μ α τος  και κ υ β έ ρ ν η σ η ς .

Η σημερινή κυβέρνηση της χώρας δεν θα επιτύχει στο έργο της 
χωρίς την ουσιαστική στήριξη του κόμματος, χωρίς τη δύναμη 
που αντιπροσωπεύει  μέσα στη κοινωνία το οργανωμένο 
ΠΑ .Σ Ο .Κ .  Τα χιλιάδες στελέχη και μέλη του Π Α .Σ Ο .Κ .  έχουν ένα 
αναντικατάστατο ρόλο να παίξουν, ρόλο που είναι διπλός: 
αφενός να καταγράψουν, να επεξεργαστούν και να μεταφέρουν 
προς τα «πάνω»,  προς την εξουσία, τις αναμονές,  τα αιτήματα, 
τις αγωνίες του κοινωνικού συνόλου, ^ καταγραφή και 
επεξεργασία που καμία δημοσκόπηση και κανένας τεχνοκράτης 
&τδ+κσς δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν.  /  Αφ ετέρου, να 
εξηγήσουν τη δράση της κυβέρνησης,  να στηρίξουν τις επιλογές 
της, να κάνουν περισσότερο σαφή και κατανοητή την πολιτική 
μας που έχει σαν στόχο την ανασυγκρότηση της χώρας/

Η κυβέρνηση δεν θα επιτύχει επίσης εάν στερηθεί της γόνιμης 
κριτικής του κόμματος.^Ο ρόλος του Π Α .Σ Ο .Κ .  δεν είναι να 
αποτελεί την εξασθενημένη ηχώ της φωνής της κυβέρνησης,  
αλλά αντιθέτως να έχει τη δική του ισχυρή και αυτόνομη φωνή/ 
Για _να υποστηρίζει αποφασιστικά και όχι με μισόλογα τις 
θετικές όψεις του κυβερνητικού έργου, για να ασκεί κριτική στις 
καθυστερήσεις ή τις αδυναμίες του^/Η κυβέρνηση είναι η αιχμή 
του δόρατος του κόμματος,/4 ίναι ο μοχλός μέσω του οποίου το 
κόμμα υλοποιεί  την πολιτική του και δοκιμάζει στην πράξη τις 
ιδέες του ./χωρίς  τη κομματική οργάνωση όμως η κυβέρνηση 
είναι αδύνατη, είναι και αισθάνεται απομονωμένη, της λείπει και 
η στήριξη και η δημιουργική κριτική των χιλιάδων ενεργών 
πολιτών που αποτελούν το κόμμα.^/



Γ~ ΤοΓ ί^^'ιοα  ̂ (χια^) Λ ϋΜΧΓ̂ ) <3^°
Γ> αοχηλ^έη οεο ^ ίυ ΐτιυα : α^οο α:ρ*ρέ ,

χ έχυαι υοαιΐίοΐ « 3ο ι*£{*
Η κυβέρνηση και το κόμμα μας θα αποτύχουν επίσης εάν δεν  ̂(χ^

καταφέρουν να συνδυάσουν την αποτελεσματική διαχείριση με
ένα όραμα για το μέλλον//Η κομματική οργάνωση έχει
τοττλαίσι-ο ένα κρίσιμο και προνομιακό ρόλο να επιτελέσεις να
λειτουργήσει ως θεσμός παραγωγής ι̂δεών, ως δύναμη

α>αρα(ωΐΛΐ υυαί ι/Ι
ιδεολογικής και προγραμματικήςΛτνανεωσης./Το κόμμα είναι - 
οφείλει .να είναι - το κέντρο πολιτικών και προγραμματικών 
νχΐώ̂ &ρ+σ̂ των που σε συνεργασία με τη κυβέρνηση του
ΠΑ .Σ Ο .Κ .  και τη κοινοβουλευτική μας ομάδα θα ανοίγουν - από

ΐαυ[ ί α
κοινού -^Υεους δρόμους καΐ/νέες προοπτικές αχη—^^^ημ^ριχ/ή
μας δράρτη. /Θέλουμε ένα κόμμα στραμμένο στα πραγματικά 

• I /
προβλήματα του λαού] ένα κόμμα στραμμένο στο μέλλον ,̂ χώρο 
γόνιμου διαλόγου και κοινής αναζήτησης, χώρο παραγωγής
ιδεών ./Δεν θέλουμε ένα κόμμα β ουβό__και υποταγμένο στις
επιλογές της ηγεσίας και της κυβέρνησης,^ούτε ένα κόμμα στο 
οποίο οι αντιπαραθέσεις για την εσωκομματική εξουσία - όσο 
νόμιμες και κατανοητές και αν είναι - θα κυριαρχούν πάνω στις 
αντιπαραθέσεις ιδεών.^Θέλουμε με άλλα λόγια ένα δημοκρατικό 
και αριστερό κόμμα, μία συλλογικότητα που θα παράγει αξίες 
και ιδέες, που θα στηρίζει και θα ελέγχει τη κυβέρνηση,  που θα 
ασκεί ένα παιδευτικό ρόλο στη κοινωνία.^ Θέλουμε,  για να το 
διατυπώσω λιτά, ένα σοσιαλιστικό κόμμα άξιο του ονόματος 
του. “  " "—-

Έκτο  σημε ίο:  Ο Α ν δ ρ έ α ς  Π α π α ν δ ρ έ ο υ  και εμείς

Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ανήκει σε κανένα, ανήκει σε όλους. 
Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε^ όπως κάθε άνθρωπος,  
στενούς και λιγότερο στενούς συνεργάτες.  Όμως αυτός ήταν 
επικεφαλής στους αγώνες της παράταξης, αυτός άνοιγε τους



δρόμους και τις προοπτικές της. Αυτός αποτελούσε γι' αυτό το 
πλαίσιο αναφοράς όλων, ¡ τρν πόλο γύρω από τον οποίο

OlQ UOf>iíU>üOUO 0L¿διαμορφωνόταν το Π Α .Σ Ο .Κ . ,  όλοτ εμείς,  η πολιτική μας δράση 
αλλά και η καθημερινή ζωή μας. Jo\ αγώνες μας ζούσανε και 
μέσα από τον Ανδρέα και εμείς ζούσαμε στους ρυθμούς που 
καθόριζε. ( Ανήκε και ανήκει στο συλλογικό ,μας είναι., Όποιος

GtOClW C ie t iu a  ¿\CX OC0CÍO OisCcúC
θέλει va τον προσεταιριστεί γ+«-4^3=ς—σ-κοπούς- της σημερινής 
σ^ή-ΐ4^ο-η.ς αρνείται αυτό το συλλογικό είναι. Αρνείται το 
ΠΑ .Σ Ο .Κ .  ως ένα πολύπλευρο,  πολύμορφο αλλά σταθερό στο 
επίκεντρο σύνολο.^Αρνείται τη βάση και το πλαίσιο πάνω στο 
οποίο μπορεί να στηριχθεί η ενότητα. Όπως είπα 
επανειλημμένα: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ζει στο έργο του.
Εμείς οφείλουμε να δώσουμε σ ’ αυτό το έργο συνέχεια και 
προοπτική. Και θα το πράξουμε.  Αυτό το χρέος τιμής θα είναι η 
μεγάλη μας συμβολή στην άσβεστη μνήμη του.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Έρχομαι στο τελευταίο σημείο,  τις πολιτικοοργανωτικές 
επιλογές:

Τόνισα την ανάγκη να δώσουμε σε όλα τα επίπεδα καθαρές και
/ Ααιόμακροπρόθεσμες λύσεις ./  δεν είναι αναγκη μονον για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.^Είναι  ανάγκη για την ελληνική κοινωνία γΕίναι  ανάγκη 
εθνική, καθώς ο τόπος μας αντιμετωπίζει ουσιώδεις κινδύνους 
και μεγάλες προκλήσεις .^Το πρωτεύον για μας δεν είναι να 
κινούμαστε σε μια λογική εσωτερικών ισορροπιών./ Αυτή η 
λογική είναι παραλυτική για το κόμμα, είναι ανασταλτική για την
κυβέρνηση, μας αφοπλίζει ,  μας αδυνατίζει ,  εμποδίζει το



παραγωγικό και αποτελεσματικό έργο και στο κόμμα και την 
κυβέρνηση.

Οι καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις , είναι λύσεις που
οροιΛ/ αοιυωυι4

πείθουν τον πολίτη,/ λύσεις που εξασφαλίζουν τη νίκη στις
εκλογές./ Η κοινωνία απορεί όταν κόμμα και κυβέρνηση έχουν
διαφορετικές γραμμές . / η κοινωνία δεν μπορεί να κατανοήσει,
πως κάπ-θίος Είναι, για να χρησιμρττοιήσω μια έκφραση που

(χ& α>οι©ι_ οαί__
ακούστηκε σ ’ αυτή την αίθουσα, /νάνος πολιτικός και γι ’ αυτό 
ακατάλληλος για Πρόεδρος αλλά κατάλληλος πρωθυπουργός^^ 
κοινωνία απαιτεί το κόμμα να έχει εμπιστοσύνη στον 
πρωθυπουργό και να του συμπαραστέκεται .  Γ ι ’ αυτό και κόμμα 
και κυβέρνηση πρέπει  να έχουν πολιτική εκπροσώπηση ενιαία, 
Πρόεδρος και πρωθυπουργός πρέπει  να ταυτίζονται.

Πιστεύω ακράδαντα, ότι για τις εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας, 
για τα εκατομμύρια των οπαδών μας, για τα εκατομμύρια των 
ελλήνων πολιτών που μας παρακολουθούν πρέπει  να δράσουμε 
πειστικά, /πρέπει να εκλέξουμε Πρόεδρο που θα είναι και 
Πρωθυπουργός . /θα  θέσω υποψηφιότητα για το αξίωμα του 
Προέδρου./Σε περίπτωση που δεν εκλεγώ θα παραιτηθώ από το 
αξίωμα του Πρωθυπουργού/ε ίνα ι  η μόνη λύση που δείχνει ότι 
το Π Α .Σ Ο .Κ .  προχωρεί αποφασιστικά για τη νίκη στην εκλογική 
αναμέτρηση, / ίο πιο σημαντικό στοιχείο για να κερδίσουμε τις 
επόμενες εκλογές είναι - και μην έχετε καμία απολύτως
αυταπάτη πάνω σ ’ αυτό - το ενιαίο της καθοδήγησης

) / 
κυβέρνησης/κόμματος^το ενιαίο της τελικής πολιτικής ευθύνης/
Αν δεν υπάρχει αυτό/^τιΛ/α δηλώσουμε,  ότι να κάνουμε η Δεξιά
θα καλλιεργεί την εικόνα της διάσπασης και της διχόνοιας στο
ΠΑ .Σ Ο .Κ .  και θα έχει απήχηση με αυτό. Αλ ''«··—**—* ' ·> ^ * ·  *
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Συνολικής τελική ευθύνη για το Κίνημα και την Κυβέρνηση 
σημαίνει συγκροτημένη πορε{α, πορεία κυβερνητικής 
ομαλότητας, π ο ρεία δ ρ ά σ Γ ^  πορεία νίκης, πορεία συνέχισης 
της προσπάθειάς μας για το καλό του τόπου μας και του λαού 
μας.
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Θα είμαι υποψήφιος Πρόεδρος με βάση τις θέσεις που
I UJicjT

υποστηρίζω χρόνια τώρα στο Π Α .Σ Ο .Κ .  Ποιές; Είχα από πολύ
παλιά τονίσει,  ότι όχι μόνον δεν μπορούν να υπάρξουν πια
χαρισματικοί ηγέτες, /αλλά ότι είνα  ̂ επιτακτική ανάγκη να

kata
στηριχθούμε στην συλλογικότητα, ^την επεξεργασία,  αφην λήψη 
και την εφαρμογή των αποφάσεων.^Για μένα, η "μετα-Ανδρέα 
εποχή",  δεν θα είναι, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει και "μετά- 
ΠΑ .Σ Ο .Κ . "  εποχή. Αλλά για μένα επίσης σημαίνει ότι μετά τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, κάθε προσπάθεια να υπάρξει η "ενός 
ανδρός αρχή", θα είναι κάτι χειρότερο από λάθος: θα είναι 
απλά γελοίο.
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Για μένα, η νέα εποχή είναι συνυφασμένη με μια νέα
/ ισυλλογικότητα, που θα την προασπίσουμε όλοι, {.προωθώντας 

μια νέα λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής,  μια νέα λειτουργία 
του Εκτελεστικού Γραφείου μια νέα -τέλος- ηθικοπολιτική σχέση 
αναμέσά μας.

Οι καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις συνδέονται από την 
μεριά μου με την εγκαθίδρυση και λειτουργία της 
συλλογικότητας σε όλη την πυραμίδα του κόμματος, από την 
βάση ως την κορυφή. Ή  συλλογικότητα, σύντροφοι,  δεν είναι



μια διαδικασία μηχανιστική. Είναι πράξη βαθιά πολιτική, είναι 
όμως, ταυτόχρονα, πράξη ηθική. Η συλλογικότητα προϋποθέτει 
αλλά και δημιουργεί ,  δεσμούς ισχυρούς ανάμεσά μας, δεσμούς 
συντροφικούς, δεσμούς εμπιστοσύνης./Γιατί  δεν είμαστε λέσχη 
ή όμιλος συζητήσεων,  είμαστε κόμμα μαζικό, κόμμα εξουσίας,  
κόμμα αγώνων, κόμμα μακράς προοπτικής,  στην πρωτοπορία 
των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων.

Σ ’ αυτήν την συλλογικότητα, σύντροφοι,  θα είμαστε όλοι μαζ ί /  
Στο Π Α .Σ Ο .Κ .  δεν περισσεύει  κανένας. /Δεν δέχομαι κανέναν 
διαχωρισμό ανάμεσά μας. /Δεν υπάρχει κάποιος πιο ΠΑ .Σ Ο .Κ .  
από τον άλλον, πιο πιστός και πιο ορθόδοξος. Είμαστε μαζί 22 
χρόνια. Και πρέπει  να μείνουμε, όλοι μαζί, να 
προπαρασκευάσουμε άλλα τόσα χρόνια δημιουργικής και 
νικηφόρας πορείας.

Και δεν εννοώ, ότι οποιοσδήποτε από εμάς θα είναι ισόβιος σε 
οποιαδήποτε θέση . /Αλλά  πιστεύω, ότι πρέπει  να ανοίξουμε 
τους δρόμους του μέλλοντος, έτσι ώστε, κάποιος από τους 
νεολαίους μας που τώρα μας παρακολουθεί ,  να είναι σε είκοσι 
χρόνια αυτός στο τιμόνι του Π Α .Σ Ο .Κ . ,  ;και να μπορούμε εμείς 
να είμαστε υπερήφανοι που σήμερα ανοίξαμε τον δρόμο για το 
μέλλον,^για το Π Α .Σ Ο .Κ . ,  για την χώρα, για την νέα γενιάς Ο 
Ανδρέας Παπανδρέου θα ήταν σίγουρα σήμερα περήφανος να 
βλέπει το Κίνημα να αποφασίζει για τα νέα πλαίσια του, για το 
μέλλον, για το πέρασμα στον 21ο αιώνα./ ύια ' 4 i  ¿ω a  Sooo
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Νιώθω πάντοτε υπεύθυνα στρατευμένος στην υπόθεση των J^°ü Φ0Ι 
θέσεων και ιδεών, που κατεύθυναν σταθερά όλη μου την 
αγωνιστική πορεία,  όλη μου την κομματική ζωή.^Για μένα η 
συλλογικότητα είναι τρόπος ζωής και δράσης.  Το ξέρετε απ^ το 
παρελθόν,  το ζείτε τώρα στην διεύθυνση της κυβέρνηση«/ Αυτή 
θα είναι η κατεύθυνση μου και στο κόμμα^Όταν λέω ότι ο 
Πρόεδρος θα είναι εκφραστής του Π Α .Σ Ο .Κ . ,  εννοώ ακριβώς ότι 
θα έχει προηγηθεί όλη η συλλογική επεξεργασία στα όργανα 
του κόμματος, ώστε ο Πρόεδρος να εκφράζει την σύνθεση,  στην 
οποία συλλογικά θα έχουμε καταλήξει.^

Μιλάω λοιπόν για μια νέα εποχή στο κόμμα, την οποία πρέπει 
και μπορούμε να κατακτήσουμε.  ̂Εποχή στην οποία θα 
αποδείξουμε στην πράξη ότι η δημοκρατία δεν είναι σύνθημα 
αλλά και στάση ζωής, ότι η συντροφικότητα δεν είναι κενός 
λόγος, αλλά τρόπος συμπεριφοράς.  /  Εποχή όπου το 
σοσιαλιστικό κόμμα αντα,ποκρίνεται στην υποχρέωσή του να 
εκπαιδεύει την κοινωνία. /

Πρέπει να σπάσουμε τα κομματικά σ τ ε γ α ν ά ^ π ρ έ π ε ι  να 
σπάσουμε τις προσωποπαγείς σ υ σ π ε ιρ ώ σ ε ι^ ^ π ρ έ π ε ι  να 
αποκτήσουμε δομές και σταθερές λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς  έξω από 
πρόσωπα.  Αυτό εγγυάται η συλλογικότητα.

Σύντροφοι,  δεν μας τιμούν ούτε οι μηχανισμοί,  ούτε οι χωρίς 
οπαδοί,  ούτε η τροφοδοσία των παραπολιτικών στηλών με 
σλόγκαν και φρασούλες εκπροσώπων ομάδων. Σε όλα αυτά 
πρέπει να βρούμε ένα τέλος. Όλοι μαζί να κηρύξουμε μια νέα



COOP

εποχή για το Π Α .Σ Ο .Κ . ,  χωρίς διαχωρισμούς,  σε μια πλήρη 
ισοτιμία όλων των στελεχών και των μελώ\^ Να επικρατήσει στο 
κόμμα η αξιοκρατία, να αξιοποιηθεί κάθε άξιος σύντροφος! Να 
μην ακούγεται το ερώτημα "με ποιόν είναι" κάποιος,  αλλά μόνον 
αν είναι ικανός και άξιος για κάτι.^Υπάρχει θέση στο Κίνημα για 
όλου«'! Κανένας αποκλεισμός όσων θέλουν και μπορούν.^ Αυτό 
έχει φανεί στη Κυβέρνηση.  /Θα φανεί και στο Κίνημά μα .̂ 
Σύντροφοι,  αυτή είναι η δέσμευση μου απέναντι σας. Αυτή είναι 
η γραμμή μου. Αυτή είναι η πρόθεση μου στην Προεδρία του 
κόμματος. 0CX QiOUl·- ((ßi Ü{ CQj&i ÜGL ÖDViW
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Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για μια νέα συλλογικότητα 
προτείνω να υπάρξουν τρεις αντιπρόεδροι στο κόμμα με ειδικά 
καθήκοντα j tou  θα είναι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.
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Όλοι μαζί για το νέο ΠΑ .ΣΟ .Κ . /Όλο ι  μαζί για μια νέα πορεία. 
Όλοι μαζί για την νίκη, Σ' αυτό τον αγώνα δεν μας περισσεύει  
κανείς. |θύτε ένας./ Ας δώσουμε τέλος στην εσωστρέφεια. ,  Ας 
δώσουμε τέλος στην άλγεβρα της κατανομής των αξιωμάτων^, Ας 
εγκαινιάσουμε μια νέα πορεία, ενωμένοι,  υπερήφανοι για το 
κόμμα μας, υπερήφανοι για τους στόχους μας, με ξεκάθαρες 
σχέσεις ανάμεσά μας, με ξεκάθαρες λύσεις απέναντι στον 
ελληνικό λαό.,  Καθαρές και μακροπρόθεσμες λύσεις σημαίνει 
ενωμένο και δυνατό ΠΑ.ΣΟ.Κ.^/ Το Π Α .Σ Ο .Κ .  μιας νέας 
συλλογικότηας, μιας νέας εποχής στην πολιτική του έκφραση 
και αποτελεσματικότητα.



Τονίζω και πάλι ,  ότι η Δευτέρα πρέπει  να είναι η αφετηρίας της 
νέας πορε ίας/  Και αυτό σημαίνει για μένα, για όλους, ότι οι 
αποφάσεις του Συνεδρίου θα είναι σεβαστές και ότι όλοι θα 
συστρατευθούμε στη νέα πορεία νίκης του Κινήματος μας/ 
Εμπρός για το μεγάλο, το ενιαίο Π Α .Σ Ο .Κ . ,  το Π Α .Σ Ο .Κ .  της 
νίκης./ Εμπρός ,  να δώσουμε τον πρώτο ρόλο στην Ελλάδα της 
δημιουργίας. Εμπρός για την νίκη./


