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Αθήνα, 22 Ιουνίου 1999

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 139 Σοσιαλιστικά και 
Σοσιαλδημοκρατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο πραγματοποιείται 
στις 25 και 26 Ιουνίου, στο Μπουένος Άϊρες, η Σύνοδος του 
Συμβουλίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

Το ΠΑΣΟΚ θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρός του Πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Η ελληνική αντιπροσωπεία θα αποτελείται, επίσης, από τον υπουργό 
Τύπου και MME και μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Ρέππα, τον 
αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, μέλος της Κ.Ε και αναπληρωτή 
Γραμματέα του Τομέα Διεθνών Σχέσεων Γιάννο Κρανιδιώτη, την 
Ευρωβουλευτή, μέλος της Κ.Ε. και Αντιπρόεδρο της Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς Γυναικών Άννα Καραμάνου, τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού 
και μέλος του Τομέα Διεθνών Σχέσεων Νίκο Θέμελη και τον Σύμβουλο 
του Πρωθυπουργού επί θεμάτων Τύπου Γιώργο Πανταγιά.

♦ Κεντρικό θέμα των εργασιών της Συνόδου είναι η Διαμόρφωση της 
Αλλαγής, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξής πτυχές:

=>Στην άσκηση μιας πιο υπεύθυνης κυβερνητικής πολιτικής.
=>Στον επαναπροσδιορισμό των ανθρωπιστικών αξιών.
=>Στην προώθηση πολιτικών για τους πολίτες.

♦ Θα συζητηθούν επίσης:
=>Η προετοιμασία του 11ου Συνεδρίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, που 

θα γίνει στο Παρίσι στις 8-10 Νοεμβρίου 1999.
=>Η πορεία των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής, η οποία έχει συσταθεί 

για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της Σοσιαλιστικής Διεθνούς σε 
πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο. .

♦ Κατά την παρέμβασή του, στη Σύνοδο του Συμβουλίου της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης θα αναφερθεί:

=> Στις σύγχρονες προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την οργάνωση του 
διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος.



=>Στις απαντήσεις που θα πρέπει να επεξεργασθούν τα Σοσιαλιστικά 
Κόμματα με στόχο τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και 
δημοκρατικότερου συστήματος.

=>Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου συστήματος παγκόσμιας 
διακυβέρνησης, καθώς και μηχανισμών, τόσο σε περιφερειακό όσο και 
σε διεθνές επίπεδο, για την πρόληψη και επίλυση των κρίσεων με 
στόχο την εμπέδωση της σταθερότητας και της ειρήνης.

=>Στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα η Ελλάδα, ως χώρα-μέλος της Ένωσης.

=>Στη σημασία διαμόρφωσης πολιτικών, που θα υπηρετούν τις 
πραγματικές ανάγκες των πολιτών και δεν θα αντιστρατεύονται τις 
αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
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Μετά το τέλος των εργασιών του Συμβουλίου της Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Pío ντε Τζανέϊρο, 
όπου θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Ιουνίου η Σύνοδος 
Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής.

Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος 
Παπανδρέου, Τύπου και MME Δημήτρης Ρέππας, ο Διευθυντής του 
Διπλωματικού του Γραφείου Πρέσβης Θεόδωρος Σωτηρόπουλος, ο 
Σύμβουλός του Νίκος Θέμελης και ο Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου 
Γιώργος Πανταγιάς.

Τρεις θα είναι οι ενότητες θεμάτων που θα απασχολήσουν τις 
εργασίες της. Συγκεκριμένα:

1. Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών (28/6) θα συζητηθούν θέματα 
πολιτικής συνεργασίας Ε.Ε. - Λατινικής Αμερικής.

2. Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών (29/6) θα συζητηθούν, στη μεν 
πρώτη συνεδρία θέματα οικονομίας και εμπορίου, στη δε δεύτερη 
θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού.
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