ΠΑ. ΣΟ. X.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ
146 71 Κ Α Σ Τ Ρ Ι
ΤΗΛ: 6 8 4 3 8 5 9 - 8 6 0
ΡΑΧ: 8 0 8 4 8 0 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 1990
Προς
τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Μας χωρίζουν λίγες μόνο μέρες από τις Δημοτικές Εκλογές.
Η μάχη σε κάθε Δήμο και κάθε Κοινότητα είναι κρίσιμη
γιατί τα αποτελέσματα θα έχουν τεράστια σημασία για
το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς της Αποκέντρωσης,
της Συμμετοχής και της Ανάπτυξης,για την ποιότητα ζωής
των πολιτών.
Τα αποτελέσματα όμως ασφαλώς και θα καταγράφουν
τη σκέψη, τη στάση και την απαίτηση των πολιτών για
περισσότερη Δημοκρατία, για κατοχύρωση της Κοινωνικής
Δικαιοσύνης και Αλληλεγγύης, για την προώθηση μιας
Ανάπτυξης, που θα σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον
και την οικολογική ισορροπία. Γι'αυτό τα αποτελέσματα
θα επιβεβαιώνουν τα μηνύματα του ελληνικού λαού, που
όχι μόνο δε συμφωνεί αλλά και αμφισβητεί μια πολιτική αυταρχισμού & καταστολής,
μια πολιτική που βαθαίνει την κρίση και τα αδιέξοδα
της οικονομίας, μια πολιτική που είναι πια συνώνυμη με
την κοινωνική σκληρότητα και αδικία.
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σελ. 2
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διακυρήζει σε όλους τους τόνους ότι
δεν κομματικοποιεί τις Δημοτικές Εκλογές.
Το Κίνημά μας συμμετέχει και υποστηρίζει Δημοτικούς
και Κοινοτικούς συνδυασμούς, που εκφράζουν κάθε
φορά τόσο την πιο πλατειά συσπείρωση και συναίνεση
πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων όσο και την αυτόνομη
δυναμική των Τοπικών Κοινωνιών.
Οι Δημοτικές Εκλογές για κάθε πολίτη, για κάθε
Δημοκράτη και Προοδευτικό, για κάθε φίλο και μέλος
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μια πρόκληση για αγώνα και για
συμμετοχή σε μια ΝΙΚΗ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
της Δημοκρατίας και της Λαϊκής Κυριαρχίας.

Σε μια

ΝΙΚΗ των πολιτών.
Τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα μέλη των Οργάνων
και των Οργανώσεων του Κινήματος οφείλουν να στρατευθούν
και να δώσουν το παρόν σ'αυτή την αγωνιστική και
δημιουργική προσπάθεια.
Ειλικρινά λυπάμαι, που έχει καθυστερήσει για λίγο
η συγκρότηση των νέων καθοδηγητικών Οργάνων
του Κινήματος. Αυτή όμως η μικρή αναβολή δε συνεπάγεται,
σε καμμία περίπτωση, αναστολή και περιορισμό της δράσης,
των πρωτοβουλιών και του αγώνα των στελεχών, των Οργάνων
και των Οργανώσεων του Κινήματος μας.
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Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα γιατί ΜΑΖΙ θα κάνουμε πράξη
τα μηνύματα του Συνεδρίου μας, που είναι Ενότητα
και Αγώνας, Νίκες και Προοπτική.

Με Αγωνιστικούς και Συντροφικούς
Χαιρετισμούς,

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

