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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Ε.Γ 
ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΟΚ

Γιορτάζουμε αυτές τις μέρες τα εικοσιπέντε χρόνια από τη γέννηση του ΠΑΣΟΚ. Του 
πολιτικού κινήματος που, όταν ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 
παρουσίαζε την ιδρυτική του διακήρυξη, έμελλε να σφραγίσει την ιστορία του τόπου 
μας. Να αλλάξει την πορεία της πατρίδας μας. Να καλυτερέψει τη ζωή του λαού μας. 
Εκείνη η ιστορική στιγμή συμπύκνωσε μια βαθιά ιδεολογική, πολιτική και κοινωνική 
τομή. Εικοσιπέντε χρόνια ΠΑΣΟΚ. Εικοσιπέντε χρόνια Ελλάδα.

Ένα τέταρτο αιώνα ζωής συμπληρώνουμε από τότε.
Μια ήδη μακρά ιστορική διαδρομή που ακουμπούσε σε βαθιές ρίζες αγώνων, 
προσδοκιών και αιτημάτων, ένωσε διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές και ηλικιακές 
γενιές και έγινε συνώνυμη 
~ της πολιτικής ανανέωσης 
~ της δημοκρατικής αναγέννησης 
~ της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της συμφιλίωσης 
~ του θεσμικού εκσυγχρονισμού 
~ της ισχυρής διεκδίκησης των εθνικών δικαίων 
~ της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνισμού 
~ της προοδευτικής πολιτικής και της κοινωνικής δικαιοσύνης 
Ένας ιστορικός κύκλος, μια ολόκληρη εποχή κλείνει γεμάτος οράματα, αγώνες, 
προσπάθειες και προπαντός νίκες. Με γνώμονα πάντοτε το «πρώτα η Ελλάδα» και με 
βαθιά έγνοια για τη ζωή των πολιτών και το αύριο του ελληνισμού την πρώτη 
δεκαετία της Αλλαγής, τη δεκαετία του ’80, αλλάξαμε ριζικά τον πολιτικό και 
κοινωνικό χάρτη της χώρας κάνοντας γενναία βήματα εμπρός. Και με την επιστροφή 
μας στη διακυβέρνηση, μετά τη σύντομη συντηρητική και αδιέξοδη παρένθεση της 
ΝΔ, οδηγούμε τη χώρα στη χορεία των ανεπτυγμένων λαών της Ευρώπης. Η Ελλάδα 
είναι έτοιμη για το άλμα εμπρός που πραγματοποιεί σήμερα με συναίσθηση της 
ισχύος, της συμβολής, των δυνατοτήτων, της σημαντικής παρουσίας της. Ι4«ι | |̂ 
κοινωνία μας, παράγοντας-για πρώτη φορά ένα τόσο σημαντικό· απόθεμα σε όλους 
τους τομ&ί  ̂ είναι έτοιμη να δώσει στην οργάνωση, τις δομές, τη ζωή της ένα πιο 
σύγχρονο πνεύμα, μια πιο δυνατή και μόνιμη αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης, μια 
ευημερία για όλους εν τέλει.

Το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του λαού μας δεν είναι μόνο μια ιστορικά δικαιωμένη 
επιλογή. Είναι, κυρίως, ένα ανανεούμενο και ζωντανό παρόν, ένα ελπιδοφόρο και 
δημιουργικό μέλλον. Η φετινή επέτειος της 3ης Σεπτέμβρη συνδέεται με τις 
τελευταίες μέρες ενός πολυκύμαντου αιώνα, μιας χιλιετίας.
Το 2000 που βρίσκεται επί θύραις φέρνει τον πλανήτη, τη γηραιά μας ήπειρο, τη 
δοκιμαζόμενη αυτό τον καιρό περιοχή μας, την ίδια την πατρίδα μας, μπροστά σε 
νέες μεγάλες προκλήσεις, σε ραγδαίες αλλαγές. Οι ιδέες, οι αξίες, η γνώση, η δύναμη, 
η ικμάδα ενός λαού, ενός έθνους, μετριέται με την ικανότητα του να επιβιώσει και να 
αναπτυχθεί σε ένα κόσμο ανοιχτών συνόρων. Να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις,



να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που πηγάζουν για τη ζωή των πολιτών, τη 
δημοκρατία, την πολιτική, τον πολιτισμό, την κοινωνία.
Από μας ο λαός ζητά να απαντήσουμε σ’ αυτές κρατώντας από το χτες τις πιο 
δημιουργικές και αγωνιστικές παραδόσεις του πατριωτικού, προοδευτικού και 
δημοκρατικού κινήματος, φέρνοντας ταυτόχρονα στο προσκήνιο τη σύγχρονη 
επικαιρότητα της σοσιαλιστικής μας πρότασης. Με άτι αυτό σημαίνει για την 
Ελλάδα, την Ευρώπη, τον κόσμο. Και να επαγγελθούμε την ολοκλήρωση της 
προσπάθειας που οδηγεί στην Ελλάδα του 2004. Μια Ελλάδα περήφανη, ισχυρή, 
σύγχρονη, δημοκρατική και ευημερούσα.

Η αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ συνδέεται με την ανασύνταξη των δυνάμεων μας και τη 
νικηφόρα πορεία προς τις εθνικές εκλογές του 2000. Κυβέρνηση και Κίνημα τους 
λίγους μήνες που απομένουν οφείλουν να κινηθούν συντεταγμένα και αποφασιστικά 
στην επίτευξη των στόχων μας, στην ολοκλήρωση του έργου για το οποίο ο λαός μας 
εμπιστεύθηκε με τη ψήφο του το 1996.
~ το άνοιγμα στις κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας, του πολιτισμού, της 

παραγωγής, της οικολογίας, της επιστήμης
~ το νέο και ανανεωμένο μήνυμα στους άνδρες και τις γυναίκες, στη νέα γενιά της 

πατρίδας μας
~ η σαφής οριοθέτηση της προοδευτικής μας πρότασης απέναντι στις δυνάμεις της 

συντήρησης και του αναχρονισμού
~ το δείγμα γραφής της κυβερνητικής πολιτικής που με ευαισθησία στρέφεται στα 

λαϊκά στρώματα, συζητά τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, αφουγκράζεται 
το σφυγμό του λαού

Είναι το πολιτικό πρόκριμα της νίκης και της προοπτικής.

Το ΠΑΣΟΚ, εικοσιπέντε χρόνια μετά, είναι εδώ ενωμένο και αποφασισμένο να 
κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του λαού και την εντολή του να ολοκληρώσουμε και 
τη δεύτερη δεκαετία της αλλαγής, της μεταρρύθμισης, του εκσυγχρονισμού. Με το 
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, είμαστε εδώ, αντλούμε δύναμη από την ιστορική μας 
διαδρομή και είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράξη τα οράματα, 
τις προσδοκίες και τους στόχους μιας πραγματικά νέας εποχής.


