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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 4-6-77,

Μήνυμα τού Προέδρου τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Παττ,ανδρέου πρός τήν ΓΙομαο- 
χιαχή Συνέλευση τοΟ Νομού

Φίλοι, σύντροφοι,

Μέ Ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τήν πρώτη νομαρχιακή συνέλευση τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στ ή §44^$ι»®*4^καί εύχομαι-κάθε έπιτυχία στις έργασίες της,

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τίς νομαρχιακές συνελεύσεις μπαίνει σ'ένα νέο στά
διο όργανωτικής καί ποιοτικής Ανάπτυξης πού θά συμπληρωθεί μέ τήν 
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη καί θά δλοκληρωθεί στό Α' Πανελλαδικό Συ
νέδριό του. Αύτό τό καινούργιο στάδιο, πού κύριο χαρακτηριστικό 
εχει τήν έκλογή των όργάνων του Κινήματος, δημιουργεί γιά όλα τά 
μέλη πρόσθετες καί μεγάλες εόθυνες πού πρέπει νά έπισημάνουμε Από 
τώρα. Ευθύνες πού προέρχονται όχι μόνο άπό τό γεγονός τής έκλογής 
άλλά κι'Από τήν υποχρέωση νά φανούμε αντάξιοι στό ρόλο πού μάς 
έμπιστεύθηκε τό λαϊκό κίνημα τής πατρίδας μας.

*0 ‘Ελληνικός λαός δείχνει καθημερινά μέ τήν μαζική προσέλευσή 
του στίς Τοπικές μας ‘Οργανώσεις, μέ τήν συμμετοχή του στίς εκδη
λώσεις μας, πώς θεωρεί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν τόν μοναδικό πολιτικό ωοοέα, 
πού μπορεί νά έμπιστευθεί «τόν άγώνα του γιά έθνική ανεξαρτησία 
βΜΓ λαϊκή κυριαρχία^κοινωνική Απελευθέρωση. Βλέπει τό ΠΑ,ΣΟ,ν. σάν 
τόν θώρακα Απέναντι στό παρακράτος πού μέόα μέ τή μέρα δημιουργεί 
ή Ανοχή τής κυβέρνησης τής δεξιάς, σχΑν γνήσιο συμπαραστάτη στούς 
διεκδικητικούς του Αγώνες γιά καλύτερες συνθήκες δουλειάς, γιά 
δικαιότερη Αμοιβή, γιά περιορισμό των μεγάλων ξένων καί ντόπιων 
μονοπωλε ίων.

Σύντροφοι,

Έχουμε μπροστά μας μιά μεγάλη δύσκολη άλλά έλπιδοφόρα πορεία, πόσο 
γιά τό Κίνημά, όσο καί γιά τήν χώρα μας. Ά π ό  τίς σημερινές έπιλο- 
γές σας κρίνεται ή έπιτυχία αύτής τής πορείας σέ τούτο τό στάδιο.

'Ανυστερόβουλα, υπεύθυνα καί μέ κριτήριο τό συμώέρον τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
έπιλέξετε τά πιό Ικανά στελέχη πού θά βοηθήσουν τά Κίνημά μας στήν 
υλοποίηση τής 3ης Σεπτέμβρη.



Ε&ς χαλώ όλους στήν δουλειά γιά τήν έπιτυχία της Πανελλήνια Συν
διάσκεψης γιά νά κάνουμε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ένα μαζικό, δυνατό, καλά ορ
γανωμένο λαϊκό Κίνημα.

"Ολοι στόν Αγώνα γιά έθνική Ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, υ ιά νά Βά
λουμε στέρεα θεμέλια στήν πορεία μας γιά τόν σοσιαλισμό.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


