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 Αθήνα 22/4/2016 

 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι, 

 

Ζούμε κρίσιμες στιγμές.  

 

Με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η χώρα βυθίζεται  κάθε μέρα και περισσότερο.  

Η οικονομία και η κοινωνία πλήττονται καίρια από τη συνεχιζόμενη καταστροφή της μεσαίας 

τάξης,  την διόγκωση της ανεργίας, τη φυγή ανθρώπινου δυναμικού κι επιχειρήσεων, την 

ανεξέλεγκτη διόγκωση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος την αμφισβήτηση της 

θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη. Οι θεσμοί αποδομούνται καθημερινά με τη χρήση πελατειακών 

μεθόδων και  καθεστωτικής αντίληψης. 

 

Σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο  πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ και 

η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, δίνουμε καθημερινά το στίγμα μας με την μαχητική και 

δυναμική αντιπολιτευτική μας παρουσία μέσα και έξω από τη Βουλή, αντιπαραθέτοντας 

ταυτόχρονα και τις δικές μας εναλλακτικές προτάσεις. 

 

Φίλες και Φίλοι, 

 

Τα τελευταία «πέτρινα» χρόνια, δώσαμε μαζί δύσκολες μάχες για τη χώρα και την παράταξη μας,  

σε αντίξοες συνθήκες και αντέξαμε στον ανήφορο του δικού μας πολιτικού «Γολγοθά». 

Δώσαμε τα χέρια , σταθήκαμε όρθιοι με αξιοπρέπεια, ανοίξαμε διασκελισμό και σήμερα, μετά 

από χρόνια, όλοι διαπιστώνουμε αυτό που αποτυπώνεται και στις πρόσφατες μετρήσεις κοινής 

γνώμης. Μετά από μια  πορεία συνεχούς πολιτικής και εκλογικής υποχώρησης ανοίγουμε ένα  νέο 

δημιουργικό και ελπιδοφόρο πολιτικό κύκλο που η δημοκρατική προοδευτική παράταξη θα έχει 

ξανά αυτόνομο και ισχυρό λόγο και αποφασιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.  

 

Αθήνα  1/10/2015 
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Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας με  σχέδιο, σκληρή δουλειά , επιμονή 

και υπομονή.  

 

Στην  προσπάθεια αυτή πιστέψατε και έχετε κρίσιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εσείς είστε οι συνδιαμορφωτές των απόψεων και των 

προτάσεων μας αλλά και οι πολλαπλασιαστές του μηνύματος μας σε κάθε περιοχή. 

 

 

Συντρόφισσες και Σύντροφοι, 

 

Δεν εφησυχάζουμε.  

Ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς.  

 

Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για τη σφυρηλάτηση της ενότητας της παράταξης, που 

υπερβαίνει τα στενά όρια του κόμματος μας και  αναφέρεται σε όλες τις πολιτικές και κοινωνικές 

δυνάμεις του ευρύτερου χώρου. Μπορούμε και πρέπει να δώσουμε  θετική διέξοδο έκφρασης και 

συμμετοχής σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. 

 

Μετά το επιτυχημένο πρώτο βήμα με την δημιουργία της  Δημοκρατικής Συμπαράταξης με την 

ΔΗΜΑΡ  και τις Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία, προχωρούμε στα επόμενα 

βήματα:  

 

1. Την πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ με βάση το τρίπτυχο Ενότητα – 

Διεύρυνση – Ανανέωση. Κάνουμε ξανά διακριτή την πολιτική παρουσία ΠΑΣΟΚ και 

προχωρούμε σε αναδιάταξη των δυνάμεων μας με στόχο τη δημιουργία ενός ζωντανού δυναμικού 

και αποτελεσματικού ξανά δικτύου των οργανώσεων μας σε όλη την Ελλάδα. 
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2. Ισχυροποιούμε το σχήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με την οργανωτική συγκρότηση της  

σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα διαμορφώνουμε το πολιτικό – προγραμματικό πλαίσιο 

θέσεων, στην πανελλαδική συνδιάσκεψη της Συμπαράταξης. 

 

 

3. Συγκροτήθηκε και λειτουργεί ήδη η Επιτροπή Διαλόγου και Θέσεων για την διαμόρφωση 

πολιτικών θέσεων προγραμματικής σύγκλισης,  που μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την 

συμπόρευση και προοδευτική συμμαχία όλων των δυνάμεων του ευρύτερου χώρου. Μέσα από  

ένα ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής και διαλόγου, χωρίς αποκλεισμούς,  δημιουργούμε ένα ισχυρό, 

δυναμικό,  προοδευτικό, πλειοψηφικό ρεύμα με αυτόνομο λόγο και αποφασιστικό ρόλο στην 

διακυβέρνηση της χώρας.  

 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Το συντομότερο δυνατόν θα σας αποσταλούν τα σχέδια των εισηγήσεων για τις ενότητες 

πολιτικής που θα απασχολήσουν τις εργασίες της συνδιάσκεψης. 

 

Τα κείμενα αυτά, θα συζητηθούν στην  Κ.Π.Ε σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει την 

Παρασκευή 13 Μαΐου 2016,με συμμετοχή και των Γραμματέων των Ν.Ε από όλη την 

Ελλάδα. 

 

Θα προηγηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 η συνεδρίαση του  Πολιτικού Συμβουλίου, για 

την συζήτηση και έγκριση των σχετικών εισηγήσεων. 

 

Το τριήμερο 7-8- 9 Μαΐου προγραμματίζονται ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις διαλόγου στις 

πρωτεύουσες όλων των νομών. 
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Η πολιτική – προγραμματική συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα 

πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το Σ/Κ 

14 και 15 Μαΐου 2016, με δικαίωμα συμμετοχής όλων των μελών της ΚΠΕ και των Γραμματέων 

των Ν.Ε και των Γραμματειών των Τομέων.  

 

 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι, 

 

Οι ημέρες του Πάσχα που έρχονται, ελπίζω να  δώσουν σε όλους μας τη δυνατότητα να βρεθούμε 

με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να ξεκουραστούμε, ώστε να επανέλθουμε δυναμικά και 

αποφασιστικά για την εκπλήρωση των στόχων μας. 

 

 

Εύχομαι σε όλους Καλή Ανάσταση. 

         

 

 

 

 

 

Φώφη Γεννηματά  


