
Κλείνει το 5° συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ένα ιστορικό συνέδριο για την 

αναγέννηση και την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Ένα συνέδριο ιστορικό για 

την κοινωνία μας, για την Ελλάδα, που αφήνει πίσω της το χθες και 
ετοιμάζεται να μπει στον 21° αιώνα. Ένα συνέδριο καθοριστικό για 
το ισχυρό ΠΑΣΟΚ, την ισχυρή Ελλάδα.

Πρώτον το συνέδριο ενέκρινε σημαντικά κείμενα αποφάσεων, 
πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε μια καινούρια 

πραγματικότητα, για την Ελλάδα, για όλους μας. Έδωσε στις 

πάγιες αξίες του σοσιαλισμού για την ελευθερία, τη δημοκρατία και 
την κοινωνική δικαιοσύνη το σύγχρονο περιεχόμενό τους, αυτό που 

απαιτούν σήμερα οι κοινωνίες. Επαναβεβαίωσε τις σημαίες της Π  
του Σεπτέμβρη για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική 

απελευθέρωση. Στόχοι που και στη σημερινή πραγματικότητα των 

μεγάλων αλλαγών και ανακατατάξεων εξακολουθούν να έχουν 

νόημα και αξία. Ιδιαίτερα σ’ ένα κόσμο με προκλήσεις και 
αβεβαιότητες, με ευκαιρίες αλλά και απειλές. Με τις αποφάσεις του 
πλούτισε τους ιδεολογικούς μας προβληματισμούς, φώτισε τη 

σύγχρονη πραγματικότητα, έδωσε απαντήσεις και θέσεις για όλα 
τα μεγάλα ζητήματα, που συνθέτουν την ισχυρή Ελλάδα, την 

ισχυρή κοινωνία. Στο επίκεντρο των ζυμώσεων, των 
επαναβεβαιώσεων, αλλά και των επαναπροσδιορισμών ήταν ο 

πατριωτισμός, το κοινωνικό μοντέλο και το κοινωνικό κράτος, η 

κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική ευθύνη, ο σοσιαλισμός σ’ 
ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα, η αλλαγή των δομών της 

παραγωγής, οι εργασιακές σχέσεις και η ανάπτυξη, ο ρόλος του

ι



κράτους και η κοινωνία των πολιτών, η θέση μας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και στα Βαλκάνια, η πολυπολιτισμική πραγματικότητα που 

μας περιβάλλει και ο αέναος αυτοπροσδιορισμός του ελληνισμού 
και της ταυτότητάς μας.

Απ’ αυτό το συνέδριο βγαίνουμε με ένα ολοκληρωμένο οπλοστάσιο 
ιδεολογίας και πολιτικών κατευθύνσεων, που σφραγίζει ένα κύκλο 

αναζητήσεων και αμφιβολιών, που μας βασάνισαν τα τελευταία 

χρόνια. Φαινόμενο αναπόφευκτο σε μια μεταβατική περίοδο 

ανάμεσα στο κλείσιμο του κύκλου της μεταπολίτευσης και στο 

ξεκίνημα μιας νέας εποχής.

Το συνέδριο αυτό σφραγίζει τα θεμέλια πάνω στα οποία θα 

χτίσουμε την ισχυρή Ελλάδα. Τα θεμέλια για να χαράξουμε και να 

διαμορφώσουμε όλοι μαζί την Ελλάδα που υπερήφανα 

διαδραματίζει ρόλο στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, στην επόμενη 

δεκαετία. Που μετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
επηρεάζει τις εξελίξεις. Που μαζί με τους άλλους σοσιαλιστές 

δείχνει το δρόμο για μια άλλη Ευρώπη. Που ξέρει να 
υπερασπίζεται αταλάντευτα τα εθνικά μας δίκαια.

Με τις ίδιες αποφάσεις μας διαγράφουμε το πλαίσιο και το σχέδιο 
για να δώσουμε νέες δυνάμεις στην κοινωνία. Ν ’ ανοίγουμε 

διαρκώς καινούριες δυνατότητες για όλο και πιο πολλούς. Να 

διασφαλίζουμε την ευημερία του ελληνικού λαού και τις 

πραγματικές ανάγκες των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Να 
αναδιανέμουμε και να διαχέουμε τον πλούτο που παράγουμε σε 

όλο και πιο πολλούς. Ν ’ απελευθερώνουμε τις δημιουργικές



δυνάμεις όλης της κοινωνίας. Να διαμορφώνουμε την κοινωνία 

των πολιτών, τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Έχουμε τη μεγάλη πλατφόρμα για να συνθέσουμε ψηφίδα-ψηφίδα 

το μωσαϊκό ενός οράματος για τον 21° αιώνα. Ενός οράματος 

ρεαλιστικού, που θα αγγίζει τις ανάγκες, τις αναμονές και τις 

ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο του καθενός μας.

Για σένα Τάσο, που θέλεις να φτιάξεις μια καλύτερη ζωή στην 

ύπαιθρο, που αγαπάς τη γη και δεν θέλεις να την εγκαταλείψεις.

Για σένα Μαρία, που θέλεις λιγότερη αγωνία στα καθημερινά 
προβλήματα που σε κυνηγούν στο νοικοκυριό σου, στη φροντίδα 

των παιδιών μέσα κι έξω απ’ το σπίτι.

Για σένα Λευτέρη, που θέλεις ν’ ανεβείς στη δουλειά σου γιατί τ’ 
αξίζεις, γιατί οι κόποι σου μπορούν καλύτερα να πιάσουν τόπο.

Για σένα Γιάννη που με το πάθος των νιάτων σου απαιτείς. Κι αν 

είναι για ν’ ανοίξουμε καινούριους δρόμους και προοπτικές θα 

είμαστε στο πλευρό σου.

Γ ια όλους εσάς μαζί και ατομικά, για όλους τους συμπολίτες μας, 
σας εγγυώμαι απ’ αυτό το χώρο ότι μπορούμε να έχουμε το αύριο 

που αξίζουμε, αρκεί να προχωρήσουμε ενωμένοι, αταλάντευτοι, 
χωρίς μεμψιμοιρίες.



Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Στο συνέδριό μας ακούστηκαν φωνές κριτικής, διατυπώθηκαν 

αμφιβολίες που πλούτυναν τους προβληματισμούς μας. Το 

συνέδριο όμως έδειξε τη βαθιά συνείδηση όλων των συνέδρων για 

την ανάγκη του μεγάλου, του ενιαίου, του ισχυρού ΠΑΣΟΚ. Έδειξε 
την αγωνία όλων να προχωρήσουμε μαζί ενωμένοι. Το  
παρακολούθησαν τα χιλιάδες μέλη του με πάθος, με παλμό. Το 

παρακολούθησαν όμως με ανυπόκριτο ενδιαφέρον και όσοι 
έδωσαν το ’96 τη λαϊκή εντολή, όλος ο ελληνικός λαός.

Γ ιατί;
Κάποιοι θα πουν, επειδή είμαστε το κόμμα της εξουσίας. Εγώ θα 
πω γιατί είμαστε η παράταξη της ελπίδας, της βαθύτερης 

εμπιστοσύνης, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ό τι είμαστε ηc \ A / i'in rrn  \/ιπ Tm r»irr»TTn ιτ η ι π χ / π τττι ι?η π π γ η ή τ λ π π  κ τ π  γ ι οή\/η γ γ ’ -π ι ι τ γ »


