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(Ακριβές απομαγνητοψωνημένο κείμενο)

Συντρόφισσες, σύντροφοι

Βρίσκομαι εδώ, για να εκπροσωπήσω τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μια νέα Κυβέρνηση που 
δημιουργήθηκε κάτω από περιστάσεις, οι οποίες έδειξαν την αναγκαιότητα το ΠΑΣΟΚ να 
προχωρήσει σε μία δεύτερη φάση. Σε μια δεύτερη φάση που θα αποδείξει τη διαχρονική 
παρουσία του.

Οταν δημιουργήσαμε το ΠΑΣΟΚ, πριν από 21 χρόνια, πολλοί από σας δεν είχατε ακόμα γεννηθεί. 
Η διάρκεια αυτής της πορείας, η διάρκεια των 21 χρόνων που πέρασαν, δείχνει τη δύναμη των 
ιδεών που γέννησαν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα μας.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ένας ευκαιριακός σχηματισμός για να ανταποκριθεί σε κάποιες πολιτικές 
επιδιώξεις εκείνης της εποχής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλοι όσοι ιδρύσαμε το ΠΑΣΟΚ τότε, 
εκφρόσαμε τις βαθύτερες ανησυχίες και αναζητήσεις της κοινωνίας του 1974. Και από τότε το 
ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να εκφράζει την αναζήτηση για το καινούργιο, για το νέο, για μία δημιουργική 
πορεία της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτό, το δεύτερο Συνέδριο της Νεολαίας, σήμερα, πραγματοποιείται στην πιο κρίσιμη καμπή της 
ιστορίας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος μας, από το 1974: τη στιγμή που το Κίνημα αναζητεί το 
δρόμο του, στα πρώτα βήματά του, χωρίς τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, χωρίς εκείνον 
ο οποίος έθεσε τη σφραγίδα στην πορεία του. Το Κίνημα αναζητεί τα πρώτα βήματά του σε μία 
πορεία όπου το ίδιο, μέσα από νέες διαδικασίες, πρέπει να αποδείξει τη ζωτικότητα και την 
προοπτική του. Αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία 
για το τί θα κάνουμε εμείς, για την προσπάθεια αν θα μπορέσουμε να βρούμε το καινούργιο, το 
ουσιαστικά διαφορετικό από τις μέχρι σήμερα πρακτικές.

Αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που όλος ο ελληνικός λαός περιμένει από μας να χαράξουμε 
αποφασιστικά το δρόμο μας, για να διαμορφώσουμε με σαφήνεια και δυναμικότητα τις στάσεις 
μας απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις που εντείνονται στον ευαίσθητο γεωπολιτικό μας χώρο.

Αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που ο τόπος μας, η κοινωνία μας, το περιβάλλον μας δεν 
βρίσκονται πια μέσα στο ίδιο πλαίσιο που ίσχυε για τα 20 προηγούμενα χρόνια. Ολα είναι 
καινούργια:· Και σε αυτό το καινούργιο πρέπει εμείς να δώσουμε απαντήσεις.

Σε αυτή τη στιγμή εσείς, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνέρχονται στο δεύτερο 
Συνέδριό τους·. Ενα Συνέδριο που, όπως ξέρουμε, καθυστέρησε στερώντας έτσι από τη Νεολαία 
του ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αποκτήσει δομή και λειτουργία ικανή να δώσει στην ελληνική 
νεολαία, στο σύνολό της - γιατί από εδώ θα εκπορευθούν ιδέες, προτάσεις, όχι μονάχα για το 
δικό μας χώρο, αλλά για το σύνολο της ελληνικής νεολαίας - προτάσεις στα ερωτήματα και τους 
προβληματισμούς που την απασχολούν.

Η κινητήρια δύναμη του χώρου μας υπήρξε σε όλες τις περιόδους - τις εύκολες αλλά και τις 
δύσκολες - η αναζήτηση και η αμφισβήτηση.

Αν τελειώσει η πολιτική αναζήτηση, αν τελειώσει η αμφισβήτηση των κατεστημένων πρακτικών και 
ιδεών, αν βολευτούμε με όσα ήδη έχουμε, τότε θα έχουμε το τέλος του ΠΑΣΟΚ.



Εμείς, ένα κόμμα το οποίο βασίζεται στο Σοσιαλισμό, στις αξίες του Σοσιαλισμού, πρέπει να 
έχουμε και σαν βασική μας αρχή, σε κάθε στιγμή της καθημερινής μας ζωής, σε κάθε στιγμή 
της πορείας μας, το ερώτημα:
Αυτό το οποίο κάνουμε εξυπηρετεί τις αξίες μας ή όχι;
Πρέπει να ψάξουμε για κάτι καινούργιο ή όχι;
Και πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς για νέες πορείες. Αυτή είναι η δύναμη της δικής μας 
παράταξης: της Σοσιαλιστικής, της Ανανεωτικής, της Αναγεννητικής, της παράταξης που θέλει 
να διαμορφώνει και όχι να συντηρεί την κοινωνία.

Είναι, γι’αυτό, χρέος όλων μας, άπό τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό ως το κάθε στέλεχος του 
κόμματος και της Νεολαίας να συνεχίσουμε τη δημιουργική πορεία που είναι και η μόνη δυνατή 
πορεία για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Δημιουργική πορεία, αμφισβήτηση, νέες ιδέες, πολιτική αναζήτηση προϋποθέτουν τη συναίσθησή 
ευθύνης.

Η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ ήταν και πρέπει να παραμείνει μια υπόθεση ψυχής και όχι μια επένδυση 
προσωπικών συμφερόντων. Δεν είμαστε εδώ για να αναδειχθούμε μέσα από κάποια κυκλώματα. 
Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στην κοινωνία μας. Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις και εμείς και όλοι να έχουμε καλύτερες συνθήκες ζωής, καλύτερη λειτουργία της 
κοινωνίας. Μια κοινωνία η οποία μας εκφράζει όλους. Εκφράζει και εμάς - στο σύνολο - και την 
Ελλάδα.

Ξέρουμε ότι ζούμε σε μία κοινωνία που επιβραβεύει, δυστυχώς, την ήσσονα προσπάθεια. Ζούμε 
σε μία κοινωνία που δεν έχει την ηθική ως κύριο μοχλό. Και κοιτάζει θαυμαστικά, πολλές φορές, 
εκείνους οι οποίοι δεν δίνουν τόση σημασία σε αξίες οι οποίες πρέπει να μας διαπνέουν. Ζούμε 
σε μία κοινωνία όπου η μετριοκρατία, πολλές φορές, αμοίβεται περισσότερο από την αξιοκρατία.

Εμείς, οι μεγαλύτεροι έχουμε ευθύνη γι’αυτήν την κατάσταση. Ομως, και εσείς οι νεότεροι δεν 
έχετε μικρότερη ευθύνη, αν γίνετε δικά μας αντίγραφα. Πρέπει τα πρότυπα, εκείνα τα οποία μας 
καθορίζουν, να είναι αποτέλεσμα συνεχούς νέας εξέτασης.

Γι’αυτό, και η Νεολαία ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να αποφύγει την εξομοίωση με καταστάσεις που 
αφορούν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ των ενηλίκων, με όσα καλά και όσα κακά έχει. Και αυτό σημαίνει, 
πρακτικά στη δουλειά μας εδώ στο κόμμα, ότι πρέπει να-λέμε:
Οχι στους μηχανισμούς.
Οχι στα διατεταγμένα "ναι" και τα στοιχημένα "όχι".
Οχι στις ομάδες.
Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι στην άποψή μας.
Ελεύθεροι στην κριτική μας.
Και ελεύθεροι στην πορεία μας.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, όλοι εσείς, πρέπει να σκεφθείτε: Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο 
μόνος του. Δεν είστε μόνο εσείς. Είναι και πολλοί άλλοι. Αλλά και κανείς δεν μπορεί να αλλάξει 
τίποτε, αν γίνει όμοιος με ό,τι θέλει να αλλάξει.

Γι’αυτό χρειάζεται συνέχεια - να στηριχθούμε και σ’αυτούς που δημιούργησαν το ΠΑΣΟΚ - και 
ανανέωση. Και δική μας προσφορά και δικές μας ιδέες. Ετσι δημιουργείται η κοινωνία του αύριο.

Οι νέοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μία διάθεση κριτικής, αμφισβήτησης, άρνησης και - 
πολλές φορές - ανατροπής. Αυτό ενοχλεί. Αλλά θα πω με έμφαση: Αυτή η διάθεση κριτικής, αυτό - 
το νέο πρίσμα κάτω από το οποίο βλέπετε εσείς την πραγματικότητα, είναι η δύναμη της 
Νεολαίας. Εκεί στηρίζεται η Νεολαία. Και η δύναμη αυτή πρέπει να ισχυροποιηθεί στο χώρο της 
Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Και του ΠΑΣΟΚ.
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Είναι καιρός πια πολλά παλιά, να δώσουν τη θέση τους σε καινούργια. Είναι καιρός πια να δούμε 
ότι οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και πόλεμοι χαρακωμάτων πρέπει να αντί κατασταθούν από 
πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι καιρός πια να έχουμε συναίσθηση ότι το κύριο μέλημά μας είναι 
η συζήτηση της πολιτικής. Το κύριο μέλημά μας, παρ’όλο ότι μπορεί να είμαστε διαφορετικών 
απόψεων, διαφορετικών κατευθύνσεων, διαφορετικών εκτιμήσεων γύρω από τα γεγονότα, δεν είναι 
ποιος εκπροσωπεί τί. Αλλά πώς θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε: να συζητάμε την ουσία, να 
συζητάμε την πορεία. Να καταλάβουμε ότι η σύνθεση γίνεται μέσα από αυτή τη συζήτηση. Και 
τότε θα δώσουμε στο ΠΑΣΟΚ τη ζωντάνια και τη δυναμική που χρειάζεται αυτός ο χώρος.

Εμείς είμαστε μια νέα Κυβέρνηση. Μια Κυβέρνηση, όπως έχω πει, συνέχειας και ανανέωσης. 
Και ελπίζω ότι με τη βοήθεια τη δική σας, θα είμαστε μία Κυβέρνηση νίκης.
Γιατί, θέλω να τονίσω και πάλι ότι απέναντι στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, απέναντι στην 
τεράστια αλλαγή η οποία γίνεται στο γύρω μας περιβάλλον, μόνο οι δυνάμεις της προόδου, μόνο 
οι Σοσιαλιστικές δυνάμεις μπορούν να κερδίσουν το στοίχημα για μία διαφορετική κοινωνία. Το 
στοίχημα αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμείς. Και γι’αυτό έχουμε χρέος να νικήσουμε. 
Εχουμε χρέος, για την προοπτική της Ελλάδας και της κοινωνίας μας. Δεν μας επιτρέπεται να 
χάσουμε. Και πρέπει να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ, που ιδρύσαμε με τον Πρόεδρό μας τον Ανδρέα Παπανδρέου, στηρίζει την 
Κυβέρνηση.

Είναι, σύντροφοι και συντρόφισσες, ξεκάθαρο ότι μετά την εκλογή μου στην πρωθυπουργία και 
με τις συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί - νέες συνθήκες στη λειτουργία του κόμματος, 
νέες συνθήκες στη λειτουργία της Κυβέρνησης, γιατί παλιά η παρουσία ενός προσώπου επέτρεπε 
πολλές φορές, διαδικασίες οι οποίες ήταν απαραίτητες, αναγκαίες να γίνονται με πολύ 
συντετμημένο τρόπο ή άλλες διαδικασίες να μη χρειάζονται - πρέπει να αποκτήσουμε μέσα στο 
κόμμα μας και μέσα στην Κυβέρνησή μας μια άλλη ποιότητα συνεννόησης, σύνθεσης, 
διαχείρισης και δημοκρατίας.

Το στοίχημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα, μέσα στο κόμμα και μέσα στην 
Κυβέρνηση, είναι να δώσουμε στη μεταξύ μας σχέση μία άλλη μορφή. Μία μορφή η οποία 
επιτρέπει να εκφράζονται όλοι, να συνθέτονται οι απόψεις και να υπάρχει η πεποίθηση, όμως, ότι 
ο διάλογος είναι εκείνος ο οποίος στηρίζει την Κυβέρνηση και το κόμμα.

Και δεν πρέπει να ακούμε πολλές φορές τις διάφορες σειρήνες και τα σχόλια “μα είπε ο ένας 
κάτι, είπε ο άλλος κάτι άλλο, άρα υπάρχει αντίθεση, υπάρχει φαγωμάρα, δεν υπάρχει συνεννόη
ση". Ναι, να υπάρχει και άλλη άποψη και διαφορετική γνώμη. Εμείς πρέπει να δείξουμε τη δύναμη 
στη σύνθεσή μας. Γιατί έτσι θα δείξουμε ότι είμαστε κόμμα δυνατό.

Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε έναν επαναπροσδιορισμό και στις σχέσεις Κυβέρνησης και 
κόμματος και στις σχέσεις κόμματος και Νεολαίας. Και δουλεύουμε γι’αυτό.

Την περασμένη εβδομάδα, είπαν μερικοί: “Μακρόσυρτες διαδικασίες, 11 ώρες συνεδρίασε η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, 4 ώρες συνεδρίασε το Εκτελεστικό Γραφείο, 2 μέρες συνεδρίασε η 
Κεντρική Επιτροπή. Μα είναι όλα αυτά αναγκαία; Μα, μήπως έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι 
διαρκώς συνεδριάζουμε και δεν παίρνουμε αποφάσεις";
Η απάντηση είναι: Είναι αναγκαία, για να υπάρχει έκφραση όλων. Είναι αναγκαία για να 
προχωρούν οι διαδικασίες. Και θα πάρουμε και τις αποφάσεις. Θα πάρουμε τις αποφάσεις χωρίς 
δισταγμό, με αποτελεσματικότητα, εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται. Αλλά, αφού 
ακούσουμε, αφού συζητήσουμε, αφού μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.

Και όσον αφορά τη σχέση κόμματος και Κυβέρνησης, θεωρώ ότι έχουμε περάσει πια από την 
περίοδο την αναγκαία - αν θέλετε - της πολιτικής ταύτισης του κόμματος με την Κυβέρνηση.
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Αυτό που επιζητούμε σήμερα είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα στηρίζει κριτικά την Κυβέρνηση. Και θέλω 
να τονίσω τη λέξη "κριτικά”. Επιζητούμε τη στήριξη. Θέλουμε τη στήριξη. Η στήριξη είναι 
αναγκαία. Η συμπόρευση είναι αναγκαία. Αλλά αυτό πρέπει να προέρχεται, όχι τυφλά και 
αυτονόητα, όχι επειδή το είπε η Κυβέρνηση. Πρέπει να προέρχεται από μία συζήτηση, από ένα 
διάλογο, από μία κριτική εξέταση. Γιατί το βασικό για οποιαδήποτε κυβερνητική επιτυχία είναι 
η στράτευση της πλειοψηφίας την οποία διαθέτουμε. Η συμπόρευση της πλειοψηφίας που 
διαθέτουμε. Το βασικό για την οποιαδήποτε επιτυχία είναι, όχι μονάχα η απόφαση, της 
Κυβέρνησης, αλλά και η κοινωνία να θέλει να προχωρεί με αυτή την απόφαση. Και αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει με την κοινωνία να υπάρχει πάντα ένας δημιουργικός διάλογος. Να υπάρχει ένας 
δημιουργικός διάλογος μέσα σε ένα πλαίσιο συζητήσεων με κοινωνική ευθύνη. Οχι αντιπαραθέ
σεις για τις αντιπαραθέσεις. Αλλά αντιπαραθέσεις και συζητήσεις για το καλύτερο.

Και ας έρθω τώρα στο συμπέρασμα αυτών που είπα. Αν θέλουμε αυτή τη σχέση, αν θέλουμε η 
πολιτική μας να είναι εισφορά από περισσότερες απόψεις, αυτό σημαίνει ένα ΠΑΣΟΚ ανοικτο, 
ένα ΠΑΣΟΚ συλλογικό, ένα ΠΑΣΟΚ δημοκρατικό, ένα ΠΑΣΟΚ σύγχρονο.

Ξέρετε, ότι, δυστυχώς πολλές οργανώσεις μας φθίνουν, πολλές είναι κλειστές εδώ και χρόνια, 
ότι ο μέσος όρος ηλικίας των μελών του κόμματος όλο και ανεβαίνει. Το 1974 είμασταν ένα 
κόμμα Νεολαίας. Και αυτό φάνηκε στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση που είχαμε κάνει τότε, 
στο Σύνταγμα. Οτι η Νεολαία ήταν εκείνη που μας στήριζε. Και τώρα πια, δεν είμαστε ένα κόμμα 
Νεολαίας. Αυτό είναι η πικρή αλήθεια. Ενα μεγάλο τμήμα της Νεολαίας έχει αποστασιοποιηθεί 
από την πολιτική, γενικά. Μας κοιτάζει όλους με δυσπιστία. Αναρωτιέται αν αυτές οι συζητήσεις 
που κάνουμε εμείς έχουν κάποια αξία. Αν υπάρχουν άλλες αξίες ή άλλα ενδιαφέροντα ή άλλες 
απασχολήσεις οι οποίες αξίζουν περισσότερο από την πολιτική απασχόληση. Και εμείς, οι πιο 
μεγάλοι, έχουμε χρέος να το ξεπεράσουμε αυτό. Αλλά, λόγω απόστασης, είναι δύσκολο.

Το χρέος να γίνουμε ένα κόμμα Νεολαίας, ένα κόμμα νέων ανθρώπων, ένα κόμμα ανθρώπων που 
έχουν την προοπτική του αύριο, εναπόκειται κυρίως σε σας. Εσείς πρέπει να βοηθήσετε να μην 
είναι το κόμμα κλειστό στην κοινωνία. Να μην είναι ένα κόμμα παραγόντων, ένα κόμμα 
απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα, ένα κόμμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν καθήσει ευχαριστημέ
νοι σε κάποια "πόστα" και νομίζουν ότι αυτό είναι το "άλφα" και το "ωμέγα" της πολιτικής.
Το "άλφα" και το "ωμέγα" της πολιτικής, δεν είναι το να καθόμαστε κάπου, το να είμαστε κάπου. 
Το "άλφα" και το "ωμέγα" της πολιτικής είναι η κατάκτηση του νέου, του καινούργιου, η πορεία 
προς τα εμπρός.
Ο Σοσιαλισμός είναι διαρκής διαδικασία προς τα εμπρός.

Οπου εσείς βλέπετε συντηρητικές πρακτικές, συντηρητικές θέσεις, όπου αισθάνεσθε έλλειμμα 
δημοκρατίας, έλλειμμα λογικής, πρέπει να αντιπαρατίθεσθε. Εσείς πρέπει να ανοίξετε τις πόρτες. 
Εσείς πρέπει να βοηθήσετε να έρθει κοντά μας η κοινωνία. Εσείς πρέπει να βοηθήσετε το ΠΑΣΟΚ 
να γίνει ένοΓρεΰμα το οποίο να διαπεράσει, και πάλι, ολόκληρη την κοινωνία, για να κτίσουμε μαζί 
την Ελλάδα του 2000.

Χρειαζόμαστε αυτό το νέο ΠΑΣΟΚ.

Και το Συνέδριο είναι μία μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είμαστε σε ένα οριακό 
σημείο. Και αν δεν αλλάξουμε τώρα, αν δεν δημιουργήσουμε αυτή την αίσθηση της δύναμης και 
της αλλαγής, είμαστε καταδικασμένοι σε συρρίκνωση και περιθωριοποίηση.

Είχαμε, για χρόνια, το σύνθημα της Αλλαγής. Και το ωραίο στο σύνθημα αυτό της Αλλαγής, ήταν 
ακριβώς ότι μας δημιουργούσε μία ηθική υποχρέωση να μη σταματάμε. Και αυτό το σύνθημα ^ 
είναι ένα διαρκές σύνθημα για το Σοσιαλιστικό κόμμα. Δεν πρέπει να σταματάμε. Δεν πρέπει να 
υπάρχει σε καμμία στιγμή της πορείας μας, η αίσθηση ότι "φτάνει“.
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Δεν φτάνει ποτέ.
· / ·



Ο επανακαθορισμός συνεχώς της πορείας και των ιδεών μας πρέπει να είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό μας.

Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε ένα Συνέδριο υε ανοικτέο πόρτες. Ενα Συνέδριο με το Βλέμμα 
στραμμένο στην ελληνική κοινωνία. Ενα συνέδριο που θα αφορά ολόκληρο το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ. 
Γι’ αυτό χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. ΓΓ αυτό χρειάζεται να δώσουμε νέο περιεχόμενο στην 
πολιτική. Γ Γ αυτό χρειάζεται να μην περιχαρακωνόμαστε στο παρελθόν. Γ Γ αυτό χρειάζεται να 
προθλέψουμε το μέλλον.

Είμαστε ένα κόμμα - και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία - που πιστεύει στο Σοσιαλισμό με 
Δημοκρατία. Που εκφράζει, εδώ στον ελλαδικό χώρο, τη σοσιαλιστική αναζήτηση. Και εκφράζει 
επίσης την ακατάλυτη θέληση να επεκτείνουμε τη Δημοκρατία σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. 
Γι’ αυτό όχι δόγματα, όχι παγιωμένες πρακτικές, όχι κατεστημένες πρακτικές. Αλλά νέες ιδέες 
και νέες αναζητήσεις.

Θέλουμε ένα πλουραλιστικό κόμμα, απαλλαγμένο από τις αγκυλώσεις των δογμάτων, με 
εσωτερική δημοκρατία, με θέσεις που θα προκύπτουν από ελεύθερο διάλογο. Ενα κόμμα που θα 
μπορεί να εκφράζει πάντοτε το πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας.

Μέσα στα είκοσι χρόνια που δουλέψαμε, αλλάξαμε πολλά. Κάναμε πολλά. Και η Ελλάδα σήμερα, 
χάρη στο ΠΑΣΟΚ, χάρη στη δουλειά που κάναμε όλοι μας, δεν είναι η Ελλάδα του 74. Είναι μια 
πολύ διαφορετική και καλύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα με περισσότερη δύναμη.

Αυτήν την πορεία των είκοσι χρόνων πρέπει να την συνεχίσουμε. Είναι το χρέος μας απέναντι σ’ 
αυτούς που δημιούργησαν το Κίνημα. Είναι το χρέος μας απέναντι στο ελληνικό λαό.

Γι’ αυτό είναι η ώρα να συναισθανθούμε ότι πρέπει να αλλάΕουυε και ευείο. Να αλλάξουυε το 
ΠΑΣΟΚ. Ολοι μαζί, χωρίς εσωτερικές μάχες χαρακωμάτων, με κοινή προσπάθεια, για να 
μπορέσουμε και πάλι να προχωρήσουμε και πάλι όπως θέλει και ζητά η ελληνική κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Είναι ενωμένο. Είναι δυνατό. Είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θέλει να προχωρήσει 
μαζί.
Το ΠΑΣΟΚ, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν έχει παρά μια δυνατότητα, αν θέλουμε μια 
προοπτική σε αυτή τη χώρα. Μια δυνατότητα που εκφράζεται με τις λέξεις: Ενότητα. Ανανέωση. 
Νίκη.
Αυτό είναι το σύνθημά μας. Και αυτό το σύνθημα θα το κάνουμε πραγματικότητα.
Σας ευχαριστώ.
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