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Έκ μέρους του Ε.Γ. της Κ.Ε. του Κινήματος σας απευθύνω θερ

μό αγωνιστικό χαιρετισμό καύ σδς μεταφέρω τις ευχές άλλα και την πισ-

τη γιά την πλήρη επιτυχία στο δύσκολο και τόσο καίριας σημασίας έρ

γο σας. 

'Η Λαϊκή' ετυμηγορία στις εκλογές της 20ης Νοέμβρη έδωσε τη' 

νίκη στο IIA.ΣΟ.Κ, και καθιέρωσε τό Κίνημα σαν τον πολιτικό' φορέα 

της Αλλαγής. 

Βαρείες είναι οι ευθύνες πού νοιώθουν δλα τα μέλη του Κινη'-

ματος από την εναπόθεση των ελπίδων του Λαού στο ΠΑ. ΣΟ. Κ. για τη'ν 

'Αλλαγή. ΑΪσθανο'μαστ ε δμως παράλληλα τη' σιγουριά πού δίνει ή τρίχρο

νη οργανωμένη δουλειά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ'ό'λα τά επίπεδα της ζωής τού τό

κου. Μέσα και ε ξ ω άπο τη' Βουλή. 

'Η επιδοκιμασία της πολιτικής τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι, κι'έτσι 

πρέπει νά τη'ν αντιμετωπίσουμε, αποτέλεσμα της καθημερινής πάλης μέ

σα στο' Λαό πού έδεσε το' Κίνημα μας, οι Τοπικές και Κλαδικές οργανώ

σεις, οι Νομαρχιακές Επιτροπές, ή Κοινοβουλευτική' ομάδα, ή Κεντρι

κή' Επιτροπή', ό Πρόεδρος. 

'Η συνεχής παρουσία εκπροσώπων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ανεξάρτητα άπο 

τις εκλογές, σε κάθε γωνιά της χώρας έδειξε στο' Λαο' πώς το ενδιαφέ

ρον του Κινη'ματο^ δέν ξεκινά η εξαντλείται με τις εκλογές. 

0Ì Βουλευτές μας, τά στελέχη, τά μέλη μας βρίσκονται καθημε

ρινά μέσα στο Λαό, δουλεύουν μαζί του, προωθούν τους άγώνεςτου, αγω

νίζονται γιά τη'ν επίλυση των προβλημάτων του. 

Αύτη ή καθημερινή' παρουσία ενισχύθηκε τεράστια στά τρία χρό-

νια πού πέρασαν από τη μικρή άλλα ποιοτικά ισχυρή και μαχητική Κοι

νοβουλευτική' μας εκπροσώπηση. 

'Η σημερινή' κοινοβουλευτική' μας παρουσία πού φτάνει τ ó 1/3 

περίπου της Βουλής, ίσως τη' μεγαλύτερη μέχρι ση'μερα πού είχε κόμμα 
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της άντ ιπολ ίτ ευσης , πολλαπλασιάζεται η δύναμη το'σο,λόγω της ποιοτικής 

στάθμης;» δσο κύρια γ ι α τ tí κάθε Βουλευτής μας έχει τ η'υ πλη'ρη υποστη'ρι-

ξη της όργανωμε'υης Βάσης. 

'Η δημοκρατική' δομή τη ςο ργάνωση'ς μας που' έπ t β εβαιώθηκ ε πανηγυ

ρικά με' την ά π ο'λυτή ετειτυχία της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης βασισμένη 

στη' Δημοκρατία και στη'ν άποτ ε λ εσματ ικοτ ητα, εγγυάται τη' συνολική' και 

συλλογική' δουλεία πού θά δώσει τις δυνατο'τητες για μια συνεχή' ένημε-

ρωμε'νη και σύμφωνη με' τις επιθυμίες του Λαοϋ" μάχη με'σα στη' Βουλή'. 

'Η διασύνδεση της Κοινοβουλευτικής μας Εκπροσώπησης με τις 

έπιτροπε'ς και τις ομάδες δουλείας του Κινη'ματος πού με' τη' σειρά τους 

δένονται λειτουργικά και κάθετα με' τις οργανώσεις του Κινη'ματος εξασ

φαλίζει τη'ν ενιαία δομη
3
 τη' σφαιρική γνώση των προβλημάτων και την 

επιστημονική και σύμφωνα με τις αρχές μας επεξεργασία των θέσεων. 

Παράλληλα ή συμμέτοχη' των βουλευτών μας δεν εξαντλείται στο 

Κοινοβούλιο. Συμμετέχουν σέ πανελλαδικό' επίπεδο στους αγώνες πού δί

νει το* ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ'δλα τά επίπεδα της πολιτικής, κοινωνικής και πολι

τιστικής ζωής του το'που μας. Στη'ν Αυτοδιοίκηση και στο Συνδικαλισμό, 

Σ'δλους τους διεκδικητικούς αγώνες του εργαζομένου, σ'δλα τά ¿ξυμένα 

προβλήματα του ν ο μ ο ϋ
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 της επαρχίας, της πο'λης, του χωριοϋ σέ πλη'ρη 

συνεργασία με τις άντίστουχες οργανώσεις. 

Το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταξιώνεται έτσι σάν γνη'σιος φορέας τή*ς 'Αλλαγής 

δεμένος με τά μαζικά Κινη'ματα εξ ω άπο' κάί·ε κα ταδικασμένη μεθοδολογία 

χρεωκοπημένων πολιτικών σχηματισμών. 

'Η ποιο'τητα των Βουλευτών μας και των στελεχών μας,ή φυσιογνω

μία του Προέδρου, η αγωνιστική' τους πορεία και το ποιοτικό' ανέβασμα 

της οργάνωσης, εγγυάται την ανταπόκριση στις τεράστιες ευθύνες πού 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει αναλάβει απέναντι στο Λαό*. 

Είναι σίγουρο πιά, δτι ò δρο'μος για τη' δημοκρατική' πορεία του 

Λαοϋ προς τη'ν 'Εξουσία έχει ανοίξει. Γιά τη'ν κατάχτηση της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ τη'ν κατοχύρωση της αδέσμευτης Λαϊκής Κυριαρχίας και 

της Δημοκρατίας γιά την πραγμάτωση της 'Αλλαγης
3
 το άνοιγμα του δρο'-

μου γιά το' ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ. 


