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Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Είμαστε κόμμα περήφανο για την ιστορία του. Τα 25 χρόνια της
ύπαρξής μας δώσαμε και κερδίσαμε τις μάχες για τη Δημοκρατία,
για την Κοινωνική δικαιοσύνη, για μια Ελλάδα που ανήκει στους
Έλληνες.

Αλλά σήμερα στην αυγή του νέου αιώνα, το κόμμα μας βρίσκεται
και πάλι στην πρωτοπορία.

Η Νέα Δημοκρατία αλλάζει διαρκώς πρόσωπα αλλά δεν αλλάζει
πολιτική.

Εκφράζει το παλαιό, το ξεπερασμένο, δικαιώνοντας

απόλυτα τον τίτλο της ως το κατεξοχήν συντηρητικό κόμμα.
Αδυνατεί να συγχρονιστεί με το παρόν.

Έχει πλήρη άγνοια για

όσα φέρνει το μέλλον.

Το ΠΑΣΟΚ αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια, διατήρησε και επαύξησε
το ρόλο του στο κέντρο της πολιτικής ζωής της χώρας.

Δύναμή μας αποδείχθηκε η τόλμη για ρήξεις.
πολιτικό και κοινωνικό συντηρητισμό.

Ρήξεις με τον

Ρήξεις ακόμα και με δικές

μας συνήθειες και δικές μας νοοτροπίες που αποδείχθηκαν στην
πορεία αρνητικές.

Δύναμή μας αποδείχθηκε η δυνατότητά μας να παράγουμε
ιδεολογία και πολιτική.
πολιτικό

λόγο που

συμμαχίες.

Να διαμορφώνουμε ένα προγραμματικό
εμπέδωσε

τις μεγάλες

μας

κοινωνικές

Από τη σχέση με την κοινωνία, από τη σχέση με το λαό το ΠΑΣΟΚ
αναγεννά σταθερά τις δυναμικές του.

Είμαστε ιστορικά οι εκφραστές των στρωμάτων που ορίσαμε ως
μη προνομιούχους. Στις γραμμές μας εκφράζονται με συνέπεια τα
συμφέροντα του αγρότη, του επαγγελματία, του μικρομεσαίου
επιχειρηματία, του μισθωτού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σ' αυτό το γόνιμο κοινωνικό έδαφος, αναπτύξαμε τις μεγάλες
πολιτικές μας, του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και των θεσμών,
τις μεγάλες τομές

και

μεταρρυθμίσεις για την ισχυρή

και

ευημερούσα Ελλάδα.

Οι προγραμματικές

μας επεξεργασίες αντιστοιχήθηκαν στην

κυβερνητική μας λειτουργία. Καθαρές θέσεις, καθαρές λύσεις σε
όλα τα προβλήματα.

Αυτή είναι η γραμμή μας.

Στο πρόγραμμά μας για το 2000-2004, στο δρόμο της ανάπτυξης,
της ευημερίας, της ασφάλειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και
συνοχής, διαμορφώνουμε ένα νέο κοινωνικό συνασπισμό ένα νέο
μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα.

Μαζί μας απ' άκρη σ' άκρη της χώρας, έρχονται όλοι οι Έλληνες
που θέλουν να πάει η Ελλάδα μπροστά.

Παντού στην πόλη και στην ύπαιθρο έρχονται κοντά μας οι πιο
πρωτοπόρες κοινωνικές δυνάμεις.

Έρχονται κοντά μας οι Έλληνες νέοι, όλοι οι Έλληνες που έχουν
πεποίθηση στις δικές τους δυνάμεις, έχουν πεποίθηση στην
Ελλάδα και τις δυνατότητές της.

Μαζί μας στην πόλη και την ύπαιθρο βρίσκονται όλοι οι έλληνες
που αφήνουν πίσω τους τη διχόνοια, τη μιζέρια, τον κομματισμό
και τη συντήρηση.

Έρχονται όλες οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας καταργώντας
όλες τις παλιές διαχωριστικές γραμμές και τις παλιές κομματικές
ταμπέλες.

Μαζί μας σήμερα βρίσκεται η νιότη και ο δυναμισμός μιας
κοινωνίας που θέλει να πάει μπροστά.

Αποδείξαμε επίσης αυτά τα 25 χρόνια ότι διαψεύδουμε πάντα τις
Κασσάνδρες.

Σας καλώ να θυμηθείτε πόσες φορές από το 1974 ανακοίνωσαν το
τέλος του ΠΑΣΟΚ. Και πόσο οικτρά διαψεύσθηκαν.

Διαψεύσθηκαν, σύντροφοι, γιατί δύναμή μας αποδείχθηκε πάντοτε
η ενότητά μας. Και είναι μια ενότητα σφυρηλατημένη σε κοινούς
αγώνες.

Είναι μια ενότητα δυναμική και όχι στατική.
Μείναμε ενωμένοι μέσα από τη διαρκή ανανέωσή μας.

Είμαστε

ενωμένοι μέσα από δεσμούς θέσεων και προοπτικών.

Είμαστε

ενωμένοι μέσα από δεσμούς ηθικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς.

Είμαστε ενωμένοι σε ένα μεγάλο έργο για την Ελλάδα και τον
ελληνισμό: τη δημιουργία της ισχυρής Ελλάδας του 21ου αιώνα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το ΠΑΣΟΚ ανανεώνεται σταθερά μέσα από την κοινωνία και το
λαό. Αυτή η νέα πλειοψηφία που διαμορφώνεται από το δικό μας
σχέδιο και το δικό μας όραμα για την ισχυρή και ευημερούσα
Ελλάδα, είναι ο δρόμος της νέας νίκης για το ΠΑΣΟΚ.

Με

καινούργιες

δυνάμεις

με

καινούργιες

ιδέες,

με

νέες

προοπτικές, εκφράζουμε σήμερα ένα νέο μεγάλο κοινωνικό
συνασπισμό δυνάμεων.

Αυτή η νέα πλειοψηφία διαμορφώνει τις δυναμικές της δικής μας
ανανέωσης.

Διαμορφώνει

τους

όρους

μιας

ενότητας

που

ανανεώνει όχι μόνο την εκλογική μας πλειοψηφία, αλλά και τον
κομματικό μας οργανισμό.

Γι αυτό τονίζω και πάλι:

Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ούτε πρέπει να είναι κάστρο,
όπου αυτοί που είναι μέσα εμποδίζουν να μπουν οι απέξω.

Οι θύρες της οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα πρέπει να είναι
ανοιχτές στις νέες δυνάμεις της κοινωνίας που στρατεύονται στις
θέσεις μας.

Αυτή η ανανέωση και η συνέχεια, αυτή η ενότητα στόχων και
σκοπών, η ανοιχτή και μάχιμη οργάνωση είναι ο δρόμος της νέας
νίκης του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται από πολύ μακριά για να πάει πολύ μακριά στο
μέλλον. Με ανανέωση και ενότητα, με σχέδιο και όραμα, με
πεποίθηση και προοπτική.

Αυτή την ενότητα του νέου μεγάλου κοινωνικού πλειοψηφικού
συνασπισμού καλείστε όλοι σήμερα να εκφράσετε πρωτοπόρα
απ άκρη σ άκρη στην Ελλάδα.

Η νίκη όποτε και όπως να γίνουν οι εκλογές, είναι του ΠΑΣΟΚ.
Εμείς θα γυρίσουμε τη σελίδα του 21ου αιώνα.
Με το ΠΑΣΟΚ ενωμένο και δυνατό.

Με νέες δυνάμεις, με καινούργιες ιδέες, με νέες προοπτικές.

