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Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Σε πέντε μόλις ημέρες αρχίζουν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου του 
Κόμματός μας. Πέρασαν έξι ολόκληροι μήνες από την προκήρυξή του 
μέχρι σήμερα. Έξι μήνες σημαντικών προσπαθειών της κυβέρνησης, έξι 
μήνες πυκνών και σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, έξι μήνες μαζικών 
δημοκρατικών προσυνεδριακών διαδικασιών σε όλη την Ελλάδα και 
πλούσιου διαλόγου.

Από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ότι πρέπει όλοι να δείξουμε 
ώριμη στάση και διάθεση, προκειμένου να προχωρήσουμε σε ένα 
ενωτικό, ουσιαστικό, βαθιά πολιτικό Συνέδριο. Ένα Συνέδριο που 
πρέπει να καθορίσει βήματα, προτεραιότητες και ιεραρχήσεις στην 
πολιτική μας. Ένα Συνέδριο που πρέπει να θέσει και να δώσει 
απαντήσεις στα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και στην πορεία 
μας, αλλά και στην ίδια την κοινωνία και το λαό μας. Να δώσει 
συγκεκριμένες και ουσιαστικές απαντήσεις.

Σ’ αυτό το διάστημα φάνηκε ότι το 5ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μπορεί να 
είναι ένα βαθύτατα ιδεολογικό και πολιτικό Συνέδριο. Για να 
καθορίσουμε τη σοσιαλιστική στρατηγική και πρότασή μας, για να 
διασφαλίσουμε την πρωτοπορία του ΠΑΣΟΚ και των θέσεών του στην 
ελληνική κοινωνία.

Ορισμένοι ανέδειξαν σ’ όλο αυτό το διάστημα μονόπλευρα μια εικόνα 
εσωτερικών τριβών, αντεγκλήσεων και εσωστρέφειας. Μια εικόνα 
έντονων αντιπαραθέσεων και έκρηξης προσωπικών στρατηγικών. 
Άραγε είναι αυτή η εικόνα που χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ; Πιστεύω 
ακράδαντα πως όχι. Πιστεύω ότι αυτή η εικόνα αδικεί το κόμμα μας, τα 
χιλιάδες μέλη και στελέχη του. Πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με αυτές 
τις πλευρές σκόπιμα παραβλέπουν:

• Οτι το ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά, πραγματοποιεί Συνέδριο στο 
προβλεπόμενο από το καταστατικό χρόνο, δείχνοντας ότι δημιουργεί 
μια νέα συλλογικότητα. Δείχνοντας ότι αποκαθιστά και διευρύνει τις 
δημοκρατικές συλλογικές λειτουργίες του.

• Ότι στις προσυνεδριακές διαδικασίες, με όλες τις αδυναμίες που 
μπορεί να υπήρξαν και τις ενστάσεις που διατυπώνονται, συμμετείχαν 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό 
αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό γεγονός σε μια εποχή, που 
χαρακτηρίζεται από την απαξίωση της πολιτικής και την τήρηση 
αποστάσεων των πολιτών από τους κομματικούς φορείς;

• Ότι κανένα άλλο κόμμα σήμερα στην ελληνική κοινωνία δεν τολμά να 
προχωρήσει σε ένα τόσο τολμηρό και ανοικτό στην κοινωνία διάλογο,



χωρίς “στρογγυλέματα” και ανούσιους συμψηφισμούς στο 
παρασκήνιο.

Ξεχνούν επίσης και μια μεγάλη αλήθεια: Ότι στα μεγάλα κόμματα, στους 
ζωντανούς οργανισμούς υπάρχουν ασφαλώς και διαφορετικές απόψεις 
και προσεγγίσεις, υπάρχουν διαφωνίες. Ότι ιδιαίτερα ανάμεσα στους 
σοσιαλιστές, ανάμεσα σε πολίτες και αγωνιστές που θέλουν να 
αλλάξουν την κοινωνία δεν μπορεί να επικρατεί η σιωπή, η άκριτη και 
περίεργη θα έλεγα ταύτιση απόψεων. Πολύ περισσότερο, όταν οι 
συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο συνταρακτικών 
αλλαγών με ραγδαίους ρυθμούς σ’ όλο τον πλανήτη. Πολύ περισσότερο 
όταν οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη στιγμή για 
την πορεία της χώρας για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Μακριά από μας ο εξωραϊσμός. Μακριά από μας ο στρουθοκαμηλισμός. 
Σαφέστατα υπήρχαν περιπτώσεις σ’ όλη αυτή την περίοδο που από 
ορισμένους συντρόφους και σε ορισμένες περιπτώσεις κυριάρχησε η 
λογική των συσχετισμών, προτιμήθηκε η αντιπαράθεση ομάδων και οι 
προσωπικοί ανταγωνισμοί. Αρκετοί αντιλαμβάνονται ακόμα το Συνέδριο 
ως μέσο να κερδίσουν εξουσίες και προβολή, να επιτύχουν σε 
προσωπικούς ανταγωνισμούς. Είναι σαφές ότι αυτοί οι σύντροφοι 
αντιμάχονται την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα που οφείλει να 
χαρακτηρίζει ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Εμείς δεν πρέπει να χορεύουμε 
στο ρυθμό που άλλοι καθορίζουν.
Ωστόσο, δεν είναι αυτά τα φαινόμενα που κυριαρχούν. Και εν πάση 
περιπτώσει, μπορεί η διαρκής διαφωνία και η έντεχνη διαφοροποίηση 
να προβάλλονται πάντα ξεχωριστά, αλλά οι διαδικασίες επιβεβαίωσαν 
ότι υπάρχει μια μεγάλη πολιτική συμφωνία.

Όλα τα μέλη και στελέχη κατανοούν βαθύτερα, ακόμα και όταν ξεκινούν 
με διαφορετικές σκέψεις και προσεγγίσεις, ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να 
ανιχνεύσει νέους δρόμους, ότι χρειάζεται να αλλάξει. Για να μπορεί να 
ανταποκριθεί στη νέα εποχή, είναι αναγκαίο να προχωρήσει σε ριζικές 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, τον πολιτικό λόγο, και την πολιτική 
κουλτούρα του. Είναι αναγκαία η αυτομεταρρύθμισή του. Και το 
Συνέδριο είναι ένας σταθμός αυτής της αναζήτησης.

Απέναντι σ’ αυτή την πρόκληση οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Όλοι 
μας έχουμε χρέος να συμβάλλουμε δημιουργικά.

• Αποδεικνύοντας ότι έχουμε την τόλμη να προχωρήσουμε στις 
αναγκαίες τομές σ’ όλα τα επίπεδα, εκπέμποντας ένα μήνυμα 
ανανέωσης ελπίδας και προοπτικής.



• Αποδεικνύοντας ότι βρισκόμαστε κοντά στις αγωνίες, τα προβλήματα 
και τα ερωτήματα των πολιτών αυτής της χώρας. Η καρδιά μας 
πρέπει να χτυπάει στο ρυθμό που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Τον 
πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν τα παραπολιτικά και οι διαδρομισμοί. Τον 
ενδιαφέρει η προώθηση της ανάπτυξης, η αντιμετώπιση της ανεργίας, 
η βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.

Είμαι σίγουρος ότι σ’ αυτά θα κριθούμε και αυτή ακριβώς την ευθύνη 
πρέπει να αναλογιστούμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε στιγμή πως 
το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να καταξιωθεί στα μάτια του ελληνικού λαού ως 
μηχανισμός κατάληψης, διατήρησης και νομής της εξουσίας. Ως 
άθροισμα αξιωματούχων και τεχνικών της εξουσίας. Ως σύνολο 
ομαδαρχών και επαγγελματιών της πολιτικής.

Το Συνέδριο πρέπει να πει όχι σε τέτοιου είδους φαινόμενα, που 
εκφυλίζουν την εσωκομματική δημοκρατία. Να πει όχι στους 
κομματικούς στρατούς, όχι στους τεχνητούς διαχωρισμούς.

Πρέπει να πει ναι στις θέσεις και στις συγκεκριμένες προτάσεις. Ναι στη 
νηφαλιότητα και τις προωθητικές συνθέσεις.

Το ΠΑΣΟΚ είναι και πρέπει να είναι πολιτικός οργανισμός με θέσεις, με 
πνοή, με συνέπεια ανάμεσα σε λόγια και έργα, με πρωτοβουλίες που 
δείχνουν το δρόμο. Με δράσεις που στηρίζουν την προκοπή και μια 
καλύτερη ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Με συμπεριφορές που 
διαμορφώνουν κοινωνικά πρότυπα, σύμφωνα με τις αξίες μας, 
αναγνωρίσιμες και αποδεκτές από όλη την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει 
να είναι ένα μεγάλο, ενιαίο και σύγχρονο κόμμα του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία του Συνεδρίου μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Το Συνέδριο έρχεται σε μια αναμφίβολα σημαντική πολιτική συγκυρία.

• Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο της κυβερνητικής προσπάθειας, 
στην τελική φάση για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Βρισκόμαστε 
ακριβώς στο σημείο, όπου ο αγώνας μας φέρνει αποτελέσματα. Οπου 
αρχίζουν να φαίνονται οι δυνατότητες μιας νέας πορείας.

• Βρισκόμαστε μόλις τρεις μήνες, πριν την κρίσιμη πολιτική μάχη των 
ευρωεκλογών. Όπως έχω τονίσει, η μάχη των ευρωεκλογών δεν θα 
είναι μια εθνική δημοσκόπηση, όπως κάποιοι θέλουν. Αλλά μια 
πολιτική αναμέτρηση για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, για το 
παρόν και το μέλλον της Ελλάδας. Μια πολιτική αναμέτρηση, όπου θα 
κριθούν προγράμματα και θέσεις, κόμματα και πολιτικές, που θα 
εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.



• Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του 
κυβερνητικού έργου και τις εθνικές εκλογές του 2000.

Αυτοί οι σταθμοί, αυτή η παρατεταμένη προσπάθεια προϋποθέτει μια 
μεγάλη συσπείρωση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Προϋποθέτει να 
δώσουμε τη μάχη ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. Προϋποθέτει αποφασιστικότητα, 
ειλικρίνεια. Προϋποθέτει σαφείς αποφάσεις.

Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι το 
Συνέδριο θα αποτελέσει σημαντικό πολιτικό σταθμό στην πορεία της 
χώρας, στην πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το μέλλον. Ότι το Συνέδριο θα 
συμβάλει καθοριστικά στη συσπείρωση όλων των δυνάμεων του 
ΠΑΣΟΚ, μπροστά στις κρίσιμες μάχες του μέλλοντος.

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι εμείς και μόνο εμείς μπορούμε να 
εγγυηθούμε τη σταθερότητα, τη σιγουριά και την ελπίδα. Η πρόκληση 
βρίσκεται μπροστά μας.


