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Υπό την προεδρία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργού 
Κ. Σημίτη συνεδρίασε σήμερα στις 19:30, στα κεντρικά γραφεία του 
κόμματος, το ΕΞκτελεστικό Γραφείο.

Ενώ η συνεδρίαση βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Πρόεδρος προσήλθε στις 
21:10 στην αίθουσα Τύπου και προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς 
τους δημοσιογράφους:

“Το ΠΑΣΟΚ έδωσε κάτω από αντίξοες συνθήκες μια μεγάλη πολιτική 
μάχη στις ευρωεκλογές.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που ψήφισαν.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν 

και μας έδωσαν την ψήφο τους.
Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη του 

ΠΑΣΟΚ που στρατεύτηκαν και κινητοποιήθηκαν σ' αυτή τη μάχη.
Συζητήσαμε σήμερα στο Ε.Γ. την πορεία μας.
Κρατά με σταθερή την πολιτική μας στα μεγάλα θέματα που 

απασχολούν τη χώρα: στα θέματα της διεθνούς θέσεώς της, στα θέματα 
ανάπτυξης και ευημερίας, πορείας προς την ΟΝΕ, στα θέματα που αφορούν 
μ ια ... κοινωνία με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και περισσότερη 
κοινωνική ευαισθησία.

Ταυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην προώθηση των απόψεών 
μας και της πολιτικής μας σε όλους τους τομείς.

Έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, 
αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στα προβλήματα της. 
υπαίθρου και του αγρότη, στη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών 
ομάδων, στο ζήτημα της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής, στην 
καθημερινότητα του πολίτη.

Έχουμε πετύχει ήδη πολλά. Έχουμε κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
* Θα δουλέψουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Όλοι μαζί θα πετύχουμε 

περισσότερα με νέες τομές, με νέες πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα θα συνεχίσει 
να αλλάζει ραγδαία.

----------- Όπως γνωρίζετε,—στο συνέδριό μας το Μάρτη, είχαμε αποφασίσει-
ομόφωνα ότι μετά τις ευρωεκλογές θα ανοίξει ο κύκλος της αλλαγής εκ 
βάθρων των οργανώσεών μας. Είχαμε διαπιστώσει τότε ότι χρειάζεται μια 
ανανέωση, μια ανασυγκρότηση και ότι αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει τώρα.



Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής (9-10/7) 6α πάρουμε τις 
αναγκαίες αποφάσεις και ως τα τέλος αυτού του χρόνου θα ολοκληρωθεί η 
προσπάθεια.

Στόχος μας είναι το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται παντού, κοντά στον πολίτη. 
Να βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, να αντιμετωπίζει τα προβλήματά της.

Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις σχέσεις μας με τις κοινωνικές 
δυνάμεις της αλλαγής, της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού.

Για μας, προέχει πάντα πρώτα η Ελλάδα, η κοινωνία της ανάπτυξης 
και της ευημερίας, η κοινωνία της κοινωνικής δικαιοσύνης, της απασχόλησης, 
της ποιότητας ζωής, της προοπτικής για τους πολίτες.

Από τώρα, από εδώ και πέρα, κυβέρνηση και κόμμα εντείνουν τους 
ρυθμούς δουλειάς τους. Με συλλογικό και αποφασιστικό τρόπο θέτουμε το 
κόμμα σε τροχιά ανάπτυξης, ανασύνταξης. Ξέρουμε πού και πώς θα 
δράσουμε.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, το μεγάλο, το ενιαίο ΠΑΣΟΚ, θα χαράξουμε τη 
στρατηγική νίκης για τις εκλογές του 2000.

Θα ήθελα ακόμη να σας δώσω και μια πληροφόρηση σε σχέση με τη 
συνεδρίαση της ΚΕ (9-10/7): την επόμενη εβδομάδα θα μεταβώ στη Λατινική 
Αμερική, γιατί θα συνελθεί πρώτα στο Μπουένος Αύρες η Σοσιαλιστική 
Διεθνής (23/6-26/6) και στη συνέχεια, στο Pío ντε Τζανέϊρο, (26/6-30/6) η 
Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συμμετάσχω στη 
μεν Σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, της οποίας είμαι Αντιπρόεδρος, στη 
δε Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. με τους άλλους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Ένωσης, όπου θα συζητήσουμε τα 
θέματα των σχέσεων της Ευρώπης με τη Λατινική Αμερική. Όπως γνωρίζετε, 
η Ε.Ε. έχει ξεκινήσει έναν κύκλο συζητήσεων με τις άλλες ηπείρους. Το 
Μάρτη του '98 έγινε η Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε.-Ασίας στο Λονδίνο και φέτος 
πραγματοπο είται Σύνοδος Κορυφής στο Pío για τα θέματα Ε.Ε.- Λατινικής 
Αμερικής. Αμέσως μετά την επιστροφή μου θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία με 
το ΕΓ για την προετοιμασία της εισήγησης στην ΚΕ, η οποία, όπως 
γνωρίζετε, θα συνέλθει την Παρασκευή και το Σάββατο 9 και 10 Ιουλίου.

Ως προς το θέμα της εκ βάθρων αλλαγής των οργανώσεών μας, 
επειδή βλέπω πως υπάρχουν ερωτήσεις, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι υπήρξε 
μια ολόκληρη συζήτηση στο συνέδριό μας το Μάρτη. Και το συνέδριο εκτίμησε 
πως η σηυερινή λειτουργία της οργάνωσης χρειάζεται ανασύνταξη. Και 
επίσης είπε το συνέδριο ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία 
τον Απρίλη, λόγω των ευρωεκλογών και ότι θα πρέπει η οργάνωση να 
δουλέψει για τις ευρωεκλογές και αυτό θα γίνει μετά.

Λοιπόν, το τι ακριβώς θα γίνει, θα το προτείνει το ΕΓ στην ΚΕ, η οποία 
θα αποφασίσει γΓ αυτό. Οι σκέψεις που επικρατούν είναι ότι θα πρέπει - 
επειδή είπα "εκ βάθρων” - να υπάρξει μια ριζική τομή, ώστε να κάνουμε μια 
οργάνωση πιο κοντά στην κοινωνία. Μια οργάνωση συμμετοχική, δυναμική, η 
οποία βλέπει τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζει.

Σας ευχαριστώ πολύ”.


