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Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη συνδιάσκεψη 
σημαντική φάση της πορείας μας προς τις δημοτικέ· 
στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπάρχει ένας γενικότερος πρόβλημα 
προχωράμε ως κόμμα σ’ ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο

αλλά και σε μια 
:ς εκλογές. Ωστόσο, 
τισμός για το πως 
περιβάλλον.

Θέλω να σταθώ και στα τρία αυτά ζητήματα.

οδηΤο ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει και θα έχει τη δυνατότητα να 
ασφάλεια και σταθερότητα στο μέλλον, να εδραιώφ 
ευημερίας για ολόκληρο τον ελληνικό λαό, να εγγυ 
στόχους της χώρας μας. Συγκεκριμένα: Να ισχυροτ: 
Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη και στην ευρύ τι 
Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
Ελλάδα στη διοργάνωση μιας άρτιας Ολυμπιάδας. 
στο όραμα της σύγκλισης. Να πετύχει τη σι/γκΑ 
τομείς. Να αλλάξει έτσι την πραγματικότητα γι 
τον αγρότη, τη νοικοκυρά, το νέο, τον εργαζόμε 
τον επαγγελματία, τον επιστήμονα.

Να

γησει τη χωρά με 
ει ένα περιβάλλον 

ηθεί τους μεγάλους 
οιήσει τη θέση της 
ερη περιοχή των 
Να οδηγήσει την 
δώσει υπόσταση 

ιση σε όλους του 
α το συνταξιούχο, 
νο, το υπάλληλο,

Σήμερα είναι ώρα έργου, ώρα δημιουργίας, ώρα πρ 
Σήμερα χτίζουμε. Σήμερα παράγουμε έργο. Σήμε}| 
«σήμερα». Γιατί το αύριο χτίζεται σήμερα. Η κάθε 
διάλειμμα ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήό, 
αφιερωμένος στην προσφορά, στο έργο και την αλλαγή

Έχουμε ένα σχέδιο νίκης για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι 
επίτευξη των μεγάλων στόχων της χώρας. Εφαρ 
κι αποφασιστικότητα από την κυβέρνηση μ’ ένα 
δημιουργήσουμε καινούργια κεκτημένα για 
κατακτήσεις μη αναστρέψιμες, αλλά και να επιταχύνο 
Ελλάδας στο δρόμο της προόδου, του εκσυγχρονίσει 
και της ευημερίας. Σε έναν δρόμο που εκτείνεται πέρα

την

Η κυβέρνηση αυτή κυβερνά με σχέδιο, με στόχρ 
επιλογές για την κοινωνία και τις προοπτικές 
με πυροτεχνήματα. Το έχουμε αποδείξει και ο λα 
παραπλανούμε το λαό με ξαφνικούς αιφνίδια 
επικοινωνιακές συνταγές. Αντίθετα, η θεατρική επ 
πυγμής είναι απόδειξη ανασφάλειας κι αδυναμίας, 
σήμερα κοντά μας γιατί μιλάμε με έργα και θα συνε: 
με έργα στα χρόνια που έρχονται. Μα, θα πουν 
σφυγμομετρήσεις είναι αρνητικές για το ΠΑ.ΣΟ.Κ.;»

με

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Εργαζόμαστε με ορίζοντα τετραετίας. Το μεγάλο με 
έργο δεν είναι έργο εβδομάδας, δεν κρατά όσο μια

οόδου και αλλαγής, 
ρα μιλάμε για το 
τετραετία δεν είναι 
εις. Είναι χρόνος

το σχέδιο για την
μόζεται με συνέπεια 

διπλό στόχο: Να 
κοινωνία, νέες 

υμε την πορεία της 
ού, της ασφάλειας 
από το 2004.

υς, με πολιτικές 
εης. Δεν κυβερνά
ός το γνωρίζει. Δεν 
σμούς κι ωραίες 
ίδειξη εξουσίας και 

λαός είναι μέχρι 
χίσουμε να μιλάμε 
ρικοί «και γιατί οι

ειαρρυθμιστικό μας 
συνέντευξη και δεν

2



V

είναι έργο εντυπώσεων. Είναι έργο που κάνει τομές, έργο που αγνοεί το
πολιτικό κόστος, όταν πρέπει να το αγνοήσει, αλλά και έργο που μέχρι 
να ολοκληρωθεί δημιουργεί τριβές, αμφιβολίες. Είναι έργο που 
εξελίσσεται κι εμπεδώνεται με την πάροδο του χρόνου. Είναι έργο 
που γίνεται για να μείνει. Οι αλλαγές που προωθούμε χρειάζονται τον 
χρόνο τους για να έχουν ουσιαστικά και ισχυρά αποτελέσματα. Και το 
2004 θα ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα από εκείνη που συνεχίσαμε 
το 2000.

'Ενα καλό παράδειγμα είναι η ένταξη της Κύπρου 
Ένωση που πιστεύουμε και εργαζόμαστε να προχωο 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας αποφάσι 
Κύπρος θα περιλαμβανόταν στην επόμενη διεύρυνα: 
Γενικών Υποθέσεων του Μαρτίου 1995 επιβεβαίωσε 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου το 
έναρξη των διαπραγματεύσεων για το Μάρτιο του ’98. 
εξέλιξη υπήρξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
αποφασίστηκε ότι η λύση του πολιτικού προβλήρ|< 
προϋπόθεση της ένταξης της Κύπρου στην Ένωση.
27 κεφάλαια, η Κύπρος βρίσκεται και πάλι 
υποψηφίων που προπορεύονται στην ενταξιακή 
Δεκέμβριο ελπίζω, ότι θα παρθούν οι τελικές αποφάσφ' 
και τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ενωση.

στην Ευρωπαϊκή 
ησει απρόσκοπτα, 

σε το 1994 ότι η 
η. Το Συμβούλιο 
την απόφαση. Το 
7 αποφάσισε την 
Η πιο καθοριστική 
ίνκι (1999) όπου 

ατος δεν αποτελεί 
Εχοντας ήδη κλείσει 
πρώτη μεταξύ των 

διαδικασία. Το 
ς για τη διεύρυνση

199

Ελ ι

> Σε καμία χώρα δεν αλλάζει η δημόσια διοίκηση 
αφορισμούς. Ιδρύσαμε το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτη
μήνες. Σήμερα έχουμε αυξήσει σημαντικά τον αριθμό 
να έχουμε 1000 το 2004. Και η μηχανογράφη 
χορήγηση των συντάξεων από το ΙΚΑ, απαιτεί χρόνο, 
θα έχει ξεπερόσει κατά πολύ τη γραφειοκρατία 
σύστημα εξυπηρέτησης που ευνοεί την αδιαφάνεια. 
την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον πολίτη.

δ ε '

> Σε καμία χώρα δεν μειώνεται η ανεργία 3 και 
Απαιτείται προσπάθεια στην οικονομία. Χρειάζετόι 
Τίποτα δεν είναι δεδομένο κι εξασφαλισμένο για πάλ 
αναπτυξιακή μας πολιτική μειώσαμε την ανεργία 1,5 
χρόνια. Και συνεχίζουμε.

> Καμία χώρα δεν διοργανώνει Ολυμπιάδα ως δια μαν, 
ώρες σκληρής δουλειάς, με πίστη και συνέπεια ώστε 
χώρα ένα τέτοιο κορυφαίο διεθνές γεγονός. Πριν 11 
έδειχναν το χωράφι που τότε ήταν το Ολυμπιακό χωρ  ̂
δήθεν ανικανότητας της χώρας και της κυβέρνη 
Σήμερα το Ολυμπιακό χωριό χτίζεται με γρήγορουξ 
φτάσουμε στο αποτέλεσμα μιας άρτιας Ολυμπ 
πειθαρχία, προσπάθεια, σχέδιο, εργασία σε όλους τ 
ακόμα χρόνια.

με συνθήματα κι 
σής Πολιτών πριν 11 

τους. Και θέλουμε 
ση, όπως για την 
Το 2004 ο πολίτης 
ν θα συναντά ένα 
α έχουμε αλλάξει

4% σε ένα μήνα.
συνεχής μάχη. 

τα. Με την συνεπή 
Υο τα τελευταία δύο

εΐας. Αφιερώνουμε 
να διοργανώσει η 

μήνες κάποιοι μας 
ό, ως απόδειξη της 

ήης του ΠΑ.ΣΟ.Κ1 
ρυθμούς. Για να 

ιάδας χρειάζεται 
3υς τομείς για δύο



Το συμπέρασμα είναι ότι τα πραγματικά 
αποτελέσματα για το λαό και τη χώρα, τα α 
κρίνουν τις πολιτικές και τις κυβερνήσεις δεν 
μία Κυριακή στην άλλη κι από τη μία δη 
επόμενη. Έρχονται στην ώρα τους, όταν έχει 
εργάζεσαι σωστά και μεθοδικά και τότε κατ> 
συνείδηση του λαού.

και ουσιαστικά 
ποτελέσματα, που 

έρχονται από τη 
μοσκόπηση στην 

σχέδιο κι όταν 
άκτούν θέση στη

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει μπροστά του μια σημαντική πολιτικ: 
επίπεδο -  τις Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές, 
σειρά από τοπικές μάχες, η καθεμιά με ιδιαίτερα χαρ

η μάχη στο τοπικο 
Πρόκειται για μια 

σκτηριστικά.

Είναι μια ευκαιρία για μας. Να δώσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
για το ρόλο, για το έργο, για το μέλλον της τοπικής 
την ανάπτυξη και την πρόοδο κάθε δήμου και κ 
χώρα. Γιατί η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εκείνή 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση με νέες και σημαντικές 
σχεδίου Καποδίστριας. Εξουσίες που δυναμώνουν τις

πολιτική απάντηση 
αυτοδιοίκησης. Για 
αθε νομαρχίας στη 

η οποία προίκισε 
εξουσίες μέσω του 
κ)πικές κοινωνίες.

Το κρίσιμο στοιχείο της αναμέτρησης σε κάθε 
ιδέες, οι προτάσεις, το έργο των υποψηφίων μα
όσων υποψηφίων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυβέρνησαν την Το 
τα προηγούμενα χρόνια κι εργάζονται για την επανεκ2

Πρέπει να κινητοποιηθούμε για να τα αναδείξουμε 
Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε όλη τη χώρα, πρέπει να μπ 
περιοχές τους, να αναδείξουν τη νέα πρόταση 
γραμμές των υποψηφίων μας.

Και να δείξουμε τη διαφορά μας από τη Νέα Δημοκι 
σε κάθε νομό, πάνω στα ξεχωριστά προβλήματα κάθε

Σε δήμους και νομαρχίες με συντηρητική ηγεσία 
παλαιότερα, πρέπει να φυσήξει νέος αέρ 
αυτοδιοικήσεις με συντηρητική ηγεσία δεν αντα 
θα έπρεπε στις ευθύνες, που τους ανέθεσαν οι τ< 
Γι’ αυτό πρέπει να αλλάξουν.

Καλούμε σε συσπείρωση, σε ένα «μέτωπο για το 
τους προοδευτικούς πολίτες απ’ όλα τα κόμμα
Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιβάλλει με αποφασιστικό: 
στους μηχανισμούς της, να προωθήσει τον Εκ 
υπηρεσιών της, να ανοίξει το δρόμο για την Ανάπτυξη 
νομού και κάθε περιφέρειας και να στηρίξει έτσι π 
στην πορεία για τη Σύγκλιση -  στην καθοριστική πει

περτοχη είναι οι
ς. Είναι η δύναμη 
πική Αυτοδιοίκηση 
ογή τους.

Όλα τα μέλη της 
ουν στη μάχη στις 
να ενισχύσουν τις

ράτία σε κάθε δήμο, 
ιοπικής κοινωνίας.

από το 1998 και 
ας. Οι τοπικές 
τοκρίθηκαν όπως 
οπικές κοινωνίες.

καινούριο», όλους
τα. Θέλουμε η νέα 
ητα τη Διαφάνεια 
συγχρονισμό των
κάθε δήμου, κάθε 

ιο ενεργά τη χώρα 
ρίοδο 2002-2006.
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Υπάρχει πολιτική πρόταση ιης Νέας Δημοκρατίας για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση; Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα της Νέος Δημοκρατίας για 
την πραγμάτωση των μεγάλων στόχων της χώρας; Η απάντηση είναι 
αρνητική: Μηδενίζουν, καιροσκοπούν, συκοφαντούν, για να 
καλύψουν την προγραμματική ένδεια και το πολιτικό τους κενό 
Δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν και κανένα πρόγραμμα να 
προβάλλουν. Δίψα για εξουσία, εμμονή για αξιώματα -  αυτό μόνο 
κομίζουν στην πολιτική ζωή.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Το κλείσιμο του 20ου αιώνα έφερε τη διεθνοποίηση 
χαρακτηρίζουν την πολιτική και κοινωνική πραγμ 
χώρα. Ταυτόχρονα, διεθνείς εξελίξεις, διεθνή γεγονότα 
υπερεθνικά όργανα επηρεάζουν όλο και περισσότε 
προοπτικές στο εσωτερικό κάθε χώρας.

προβλημάτων που 
ατικότητα σε κάθε 

και αποφάσεις σε 
30, αποφάσεις και

Στη δεκαετία του ’90 είδαμε νέα δεδομένα να εμφ 
αλλά σταθερά να συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα.

ανίζονται και αργά, 
Κι αυτά είναι:

Η παγκοσμιοποίηση κι απο αυτήν οι παρε|πομενες αρνητικές 
συνέπειές της στα αδύναμα στρώματα.
Οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, η κοινωνία 
διαρθρωτικές ανακατατάξεις που επιβάλλονται 
Τα οικολογικό προβλήματα. Τα δημογραφικά 
μεταναστευτικά ρεύματα.
Η εξέλιξη των διεθνών σχέσεων -  και στη δικ:
Κυπριακό και οι σχέσεις μας με την Τουρκία, 
και η τόσο εύθραυστη ειρήνη στους βόρειους γε)ΐτονες μας.

της γνώσης και οι 
στην οικονομία, 
ζητήματα και τα νέα

ή μας περιοχή, το 
Το Μεσανατολικό

Το τρομοκρατικό κτύπημα της ΙΙΤδ Σεπτεμβρίου 
εξελίξεις σε διάφορες κοινωνίες της Ένωσης, με κορ 
εκλογές, έχουν αποκαλύψει με τον πιο κατηγορη 
κινδύνους, τις αντιθέσεις, τις προκλήσεις του σημερινά

Η Ελλάδα είναι τμήμα αυτού του κόσμου, συμμετέχ; 
πραγματικότητα. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την 
προβλημάτων που θέτει η νέα πραγματικότητα θα επ 
το μέλλον της γενιάς που έρχεται.

Τι κάνουμε; Πως προχωράμε; Ποια είναι η σημερ ι 
σύγχρονου σοσιαλιστικού Κινήματος; Στη συνδιάσκε 
πρέπει να δώσουμε σαφείς απαντήσεις. Η απόφασή 
Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τα μέλη του Κινήματος 
τα όργανά του κόμματος από το συνέδριο εκφράζει τ 
ένα τολμηρό άνοιγμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κοινωνία, 
αλλάζει τα δεδομένα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στη νέα εποχή 
άμεσα, πιο ενεργά, πιο αποφασιστικά θα συμμετέχοψ 
της πολιτικής πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς την

και οι διαδοχικές 
ύφωση τις Γαλλικές 
ιατικό τρόπο τους 
ύ κόσμου.

ει σε αυτή την νέα 
’ αντιμετώπιση των 
ηρεάσει ουσιαστικά

νή αποστολή ενός 
ψη του Ιουλίου θα 
μας να εκλέγεται ο 
ο Γραμματέας και 

η βούλησή μας για 
Η απόφασή αυτή 
τα μέλη μας πιο 

ν στη διαμόρφωση 
έλληνική κοινωνία.
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Όμως η νέα οργάνωση δεν είναι αυτοσκοπός. Σ 
ενεργή συμμετοχή των μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
εξελίξεις, η πιο στενή διασύνδεση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Μια πιο εξωστρεφής δράση και επικοινωνία με τ

χοπος είναι η πιο 
στις πολιτικές 

με την κοινωνία, 
ην κοινωνία.

Έτσι, θα δώσουμε τη δική μας ισχυρή, καθαρή και 
στις κάθε λογής προσπάθειες απαξίωσης των πάντων: 
πολιτικής, στην έκπτωση της δημόσιας σφαίρας, στή 
ενασχόλησης με τα κοινά, στη γενίκευση της 
καλλιέργεια της αδιαφορίας. Με δυο λόγια: στην κ 
Κρίση εμπιστοσύνης όχι μόνο ως προς την πολιτ: 
πολιτικούς αλλά και τους θεσμούς, τις μέχρι τώρα κ 
παραστάσεις.

τολμηρή απάντηση 
Στην απόρριψη της 
ν υποβάθμιση της 
δυσπιστίας, στην 

3ίση εμπιστοσύνης, 
κή, ως προς τους 
δινές επιδιώξεις και

Και ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα, ένα κομ 
κελεύσματα της κοινωνίας, δεν μπορεί παρά να σκύ 
την κρίση εμπιστοσύνης. Και στις δύο όψεις της, την 
τη θετική.

μα ευαίσθητο στα 
ψει πάνω σε αυτήν 
αρνητική αλλά και

Ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα οφείλει 
ανιχνεύσει και να αντιμετωπίσει την αρνητι 
κρίσης εμπιστοσύνης: να ασχοληθεί έμπρακτα 
αποκλεισμού συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτ 
νοιώθουν ότι οι ανάγκες τους δεν αγγίζουν τους 
οι επιθυμίες και τα όνειρά τους συνθλίβονται 
πολιτικο-κοινωνικού συστήματος, ότι δεν υπ 
απαντήσεις που να τους καλύπτουν.

Ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα όμως οφείλει να 
χειριστεί και τη θετική όψη της κρίσης. Να δει τη νι 
που έχει δημιουργήσει η διάψευση των μεγά? 
προηγούμενου αιώνα. Την πραγματικότητα που έχ 
ανάδυση νέων αναγκών. Την πραγματικότητα που έ: 
είσοδος στον πολιτικό στίβο όλο και ευρύτερων κοιν 
Με δυο λόγια, να εκτιμήσει τον σχηματισμό μιας κο 
οποίοι έχουν απαιτήσεις από την πολιτεία, αισθάνον 
την πορεία των πραγμάτων, έχουν την αξίωση η πο. 
λόγο. Πολιτών χειραφετημένων. Δυναμικών. Υπε 
που μιλούν και κατανοούν τη γλώσσα της 
αλήθειας.

Και στο όνομα των δυναμικών στρωμάτων της κοινω 
εκείνων που νοιώθουν αποκλεισμένοι η απάνη 
εμπιστοσύνης δεν μπορεί να είναι η νοσταλγική 
παρελθόν. Δεν μπορεί όμως να είναι ούτε η αναγωγή 
διαχείριση τεχνικών προβλημάτων ή ισορροπιών 
ζητημάτων με μια πολιτικά ουδέτερη σκοπιά.

κατ αρχήν να 
κή διάσταση της 

με την αίσθηση 
ων. Πολιτών που 
υπεύθυνους, ότι 

στη μέγγενη του 
άρχουν πολιτικές

προσδιορίσει και να 
έα πραγματικότητα 
ων ουτοπιών του 
ει δημιουργήσει η 

χει δημιουργήσει η 
ωνικών στρωμάτων, 
ινωνίας πολιτών οι 
ται υπεύθυνοι για 

ήιτεία να τους δίνει 
ύθυνων. Πολιτών 
ευθύνης και της

νιας μας, αλλά και 
ηση στην κρίση 
προσκόλληση στο 
της πολιτικής στη 

ή στη διευθέτηση
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Αυιοί οι δρόμοι, είναι δρόμοι που εμείς, ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό 
κόμμα, δεν θα ακολουθήσουμε.

Το αίτημα των πολιτών που διεκδικούν συμμετοχή 
κοινών, αλλά και των πολιτών που νοιώθουν ότι η πολ 
προβλήματά τους, μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με 
αναβάθμιση της δημόσιας σφαίρας. Με τον 
θεματολογίας και την αποτελεσματικότητα της πολιτικ: 
του ίδιου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το αίτημα των πολιτών αυτών, του μεροκαματιάρ 
μπροστά σε μια δυσκίνητη δημόσια υπηρεσία, του 
απάντηση στο αίτημά του σε εύλογο χρονικ 
επιχειρηματία που θέλει να κριθεί το αίτημά 
συναλλαγές, του φοιτητή που επιζητεί αξιόλογες μοό 
του κάθε πολίτη για μια καλύτερη ζωή - τα αιτήματα 
έχουν ένα κοινό παρονομαστή: Την αναβάθμιση, ττ 
πολιτικής.

η που απελπίζεται 
πολίτη που αξιώνει 
ό διάστημα, του 

ιου χωρίς πλάγιες 
φωτικές ευκαιρίες, 
όλων των πολιτών 

ν εμπλουτισμό της

Διότι όλοι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία 
δημοκρατίας. Αυτό φάνηκε στον δεύτερο γύρο των 
Αυτό θα φανεί, είμαι βέβαιος, αν χρειαστεί και σε 
Γιατί, όσο και αν γκρινιάζουμε για τη δημοκρατία 
της Ευρώπης, έχουν επίγνωση της αξίας αλλά 
διαφύλαξης των κατακτήσεών της. Ιδίως όμως εμείς 
τριάντα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας και τ 
μακράς περιόδου ανωμαλίας γνωρίζουμε ότι η δημ 
φρόνημα και στράτευση, ότι η δημοκρατία στηρίζετα. 
τους πολίτες -  όχι σε άνωθεν εντολές, όχι σε εξωθεσμικ

σεΗ ενίσχυση μιας αυταρχικής φασίζουσας δεξιάς 
δείχνει ποιο είναι το διακύβευμα: η δημοκρατία, 
τρόπος ζωής που μέχρι σήμερα τον θεωρούσαμε αυτό 
και ποια είναι η απάντηση: η ενίσχυση τη
δημοκρατίας. Μέσω του πραγματικού αυτοκαθορί 
Μέσω της αυξημένης κοινωνικής ευθύνης. Μέσω 
πολιτών ότι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στην πολιτείΙ» 
τους στη δημόσια σφαίρα τούς αφορά, ότι απ|ι 
προσωπικότητάς τους.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Με το αίτημα των πολιτών για αναβάθμιση και 
δημόσιας σφαίρας συγκρούονται η μεγαλοστομία 
ανέξοδη καταγγελία, η δημαγωγία, οι θολές προτάσει 
η διγλωσσία, η άκριτη υποστήριξη κάθε διεκδίκηση 
καταστροφισμός.

στη διαχείριση των 
ιτική δεν αγγίζει τα 
ένα τρόπο: Με την 
εμπλουτισμό της 

ής. Με την αλλαγή

ιης ποιότητας της 
γαλλικών εκλογών, 
άλλες περιπτώσεις, 
ας, όλοι οι πολίτες 
και της ανάγκης 

στην Ελλάδα, μόλις 
ον τερματισμό μιας 
οκρατία χρειάζεται 
μόνο στους ίδιους 
ά κέντρα.

όλη την Ευρώπη 
οι αξίες της, ένας 
/όητο. Δείχνει όμως 

ποιότητας της
σμού των πολιτών, 
της αίσθησης των 
α, ότι η συμμετοχή 
οτελεί τμήμα της

εμπλουτισμό της 
και η ρητορεία, η 
ς, οι θωπείες όλων, 
ς, οι φωνασκίες, ο



Με το αίτημα των πολιτών για αναβάθμιση κα\ 
δημόσιας σφαίρας συγκρούεται η ανικανότητά 
αλλαγών, η αδυναμία εντοπισμού των πρ 
διατύπωσης λύσεων.

Με ίο αίτημα των πολιτών για αναβάθμιση κα 
δημόσιας σφαίρας συγκρούονται οι ιδιοτελείς 
στρατηγικές.

Με το αίτημα των πολιτών για αναβάθμισ 
συγκρούεται όμως πάνω από όλα η αντίθεση με 
διαφορετική διαδρομή και όραμα, μεταξύ της 
της προοδευτικής παράταξης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

εμπλουτισμό της 
α σύλληψης των 
οβλημάτων και

εμπλουτισμό της 
και προσωπικές

η της πολιτικής 
ταξύ δυνάμεων με 
συντηρητικής και

Ο διαχωρισμός Αριστερός και Δεξιάς υπάρχει. Και 
καθήκον ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος, να

Γιατί η δημοκρατία χρειάζεται σαφείς κανόνες. Ξεκα 
Τοποθετήσεις ως προς προγραμματικές αρχές, το 
πρακτικές προτάσεις. Και στα επίπεδα αυτά είναι 
αυτός είναι αναγκαίος.

3αρες τοποθετήσεις, 
αοθετήσεις ως προς 
που ο διαχωρισμός

Ο διαχωρισμός μεταξύ Αριστερός και Δεξιάς δεν επ 
την ιστορία. Δεν ανάγεται απλώς στο παρελθόν. Ο 
επιβάλλεται από το παρόν. Από την ίδια την πραγμ 
επιβάλλει ο ίδιος ο λόγος, η ίδια η πρακτική, τα ίδ 
Δεξιάς.

βάλλεται μόνο από 
διαχωρισμός αυτός 
ατικότητα. Μας τον 
ια τα πρόσωπα της

Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: πού είν 
συντηρητικής παράταξης για τα μεγάλα ζητήματα της 
η συντηρητική παράταξη για το ασφαλιστικό, τη 
εκπαίδευση;

ιι οι προτάσεις της 
χώρας; Τί προτείνει 
φορολογία ή την

Η στρατηγική της είναι μία στρατηγική της απαξίωση 
μηδενισμού οποιοσδήποτε προσπάθειας επιτυγχάγ 
Πίσω από το μηδενισμό της κρύβεται η 
αντιπολίτευσης διψασμένης για την εξουσία. Μι 
ανίκανης να πάρει πρωτοβουλίες και να προτζ 
Δεξιάς που δεν τολμά να πει το όνομά της.

Και τί είναι χειρότερο για τη δημοκρατία από την 
εξουσίας, χωρίς αρχές, χωρίς πρόγραμμα; Τι απομο 
τον πολίτη; Πώς ευτελίζεται περισσότερο το όραμα 
αυτοπροσδιορισμού του πολίτη;

είναι καθήκον μας, 
τον επισημαίνει.

 ̂του πολιτικού, του 
ει το καινούργιο.
πρακτική μιας 

ας αντιπολίτευσης 
ίνει λύσεις. Μιας

φμή διεκδίκηση της 
κρύνει περισσότερο 

της συμμετοχής, του
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Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η νέα οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η σημασία της 
Κινήματος ως κορυφαίας πολιτικής δύναμης αλλαγή 
ελληνικής κοινωνίας θα είναι μόνο η αρχή 
Φιλοδοξούμε να πάμε πολύ πέρα απ’ αυτό. Να μιλ: 
Πρέπει να μιλήσουμε ιδεολογικά. Να δώσουμε μια 
απάντηση στις προκλήσεις της σύγχρονης πράγματι: 
τις απαντήσεις θα κριθεί η μελλοντική μας πορεία 
κοινωνίας μας.

Θέλω να σταθώ σε μερικές από αυτές:

- Ποια Ευρώπη θέλουμε και ποια θα είναι η Είιλάδα στην Ευρώπη 
που θέλουμε; Για ποια Ευρώπη θα αγωνισθού αε όταν έρθει η ώρα

για το μέλλον του 
ς και προόδου της 

της συνδιάσκεψης, 
ήσουμε ιδεολογικά, 

(^ύγχρονη ιδεολογική 
κότητας. Από αυτές 

η προοπτική τηςκαι

της Διακυβερνητικής Διάσκεψης ν’ αποφασίσε
Ευρώπης»; Ποιο είναι το μέλλον της Ισχυρής Ελλάδας και πως
μπορεί να είναι η 
εσωτερικά σύνορα;

Ελλάδα ισχυρή μέσα σε μια Ευρώπη χωρίς

Πώς ολοκληρώνουμε στην Ευρώπη ένα συστή 
άμυνας; Πώς κάνουμε πραγματικότητα την 
μια ολοκληρωμένη κοινή πολιτική άμυνας 
συμβάλλουμε στην εμπέδωση της ειρήνης και 
σεβασμό του δικαίου στις γείτονες χώρες;

προ
Κ ι

Πώς αντιμετωπίζουμε τα μεταναστευτικά ρετ 
κοινωνίες υποδοχής φθάνουν στα όριά 
λαθρομετανάστευση, το διεθνές έγκλημα, τις 
στην καθημερινή εγκληματικότητα;

για το «Μέλλον της

μα ασφάλειας και 
τεραιότητά μας για 

αι ασφάλειας; Πώς 
της ασφάλειας, στον

ματα, όταν πια οι 
ήυς και πώς την 

διασυνδέσεις του

Πώς απαντάμε στις αρνητικές συνέπειες της 
Στην νεοφιλελεύθερη άποψη που ταυτίζεται 
αγοράς και παρακολουθεί με απάθεια όσα 
εποχή της παγκοσμιοποίησης, ποια είναι 
σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος για του 
κοινωνίας; Για τον συνταξιούχο, για τον άνεργ* 
για το νέο, για τη σκληρά εργαζόμενη οικογένεΐι 
απαντήσεις μας πιο ισχυρές και τις πολιτικές 
πιο αποτελεσματικές; Πώς χτίζουμε μια κονΨ 
αλληλεγγύης με ευκαιρίες για όλους και χσ 
Πώς το πετυχαίνουμε αυτό στην πράξη χωρίς 
και χωρίς υπερβολική φορολογία;

Έχουμε την ευθύνη για ρεαλιστικές, ειλικρινείς 
απαντήσεις αυτές υπάρχουν. Τις καθορίζουν οι αξίες 
μας. Οι αξίες και τα ιδανικά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οδηγή 
επίκαιρες, ολοκληρωμένες και πλειοψηφικές α 
συζητήσουμε, θα τις κρίνουμε και θα τις προωθή

παγκοσμιοποιη σης; 
με τις αρχές της 
συμβαίνουν; Στην 
η πρόταση ενός 

ς αδύναμους της 
ο, για τον αγρότη, 

α; Πώς κάνουμε τις 
τας πιο άμεσες και 
ωνία συνοχής και 
ρίς αποκλεισμούς; 
εξωτερικό δανεισμό

απαντήσεις κι οι 
μας και τα ιδανικά 
ύν σε σύγχρονες, 
ταντήσεις. Θα τις 
σουμε.
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Συνιρόφισσες και σύντροφοι,

Εκείνο που χρειάζεται και πάλι είναι ο αγώνας 
καιροί, τον επιβάλλει η ιστορία της πατρίδας 
κοινωνικών αγώνων μας. Αγώνας σε όλα τα μέτωπα,

Τον επιτάσσουν οι 
1|ιας, η ιστορία των

δεν
τον

υπάρχουν. Δεν
προβλτ ματισμο

υπαρχουν 
και την

τα νέα. Γιατί, αυτόματοι πιλότοι 
αυτοματισμοί που αντικαθιστούν 
προσπάθεια.
Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν συσπείρωση ύέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Συσπείρωση στην κοινωνία. Συσπείρωση με τις πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις που σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο μέρα 
Ευρώπη. Γιατί τα περισσότερα ζητήματα πια έχου 
υπερεθνικό επίπεδο και σε υπερεθνικό επίπεδο πρέήει ν ’ αναζητηθούν οι 
λύσεις.

τα γνωστά αλλά και

κι έξω απΟ την 
την αιτία τους σε

Μπορούμε να πετύχουμε εάν υψώσουμε όλοι μαζί το ανάστημά μας 
απέναντι σε όποιους δυσάρεστους οιωνούς, σε ότοιες εξελίξεις. Θα 
νικήσουμε με το έργο μας και τις ιδέες μας γιατί έχουμε οδηγό μας μια 
πιο δίκαιη, μια πιο ισχυρή κοινωνία, γιατί έχουμε για όπλο την 
αποφασιστικότητά μας.

Θα νικήσουμε γιατί αγωνιζόμαστε να αλλάξει η Ελλά' 
στο μέλλον με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, θ' 
κατοχυρώνουμε νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρ 
Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα νικήσουμε γιατί π 
όραμα μιας Ελλάδας ισχυρής, μιας κοινωνίας 
Ενωμένη Ευρώπη.

Σας ευχαριστώ.

δα, να προχωρήσει 
α νικήσουμε γιατί 
ες για όλους τους 
ραγματοποιούμε το 

ισχυρής μέσα στην
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