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άπό την  ίδρυση του Κινήματος.

*0 Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπισημαίνει άκόμα τήν τερά
στια άνάπτυζη τής όργάνωσης του Κινήματος καί τήν άπή- 
χησή του οτίς πλατειές μάζες του 'Ελληνικού λαοϋ, τονίζον
τας τή δυσαναλογία πού δημιουργείται μεταξύ των πολιτι
κών κομμάτων ατό έκλογικό σώμα.

Τό πλήρες κείμενο της δήλωσης τού Α. Ποπτανδρέου έχει ώς έξης: 
«Σήμερα πέντε χρόνια άπτό τήν 3η Σεπτέμβρη, τό ΠΑΣΟΚ, α

μετάθετο άπό τις  βασικές ιδεολογικές τον άρχές, πιστό στις δια- [ 
κηρύξεις του, και μέ γνώμονα τό συμφέρον τού έθνους καί του λαοΟ 
μας,  ̂ πορεύετςη ττρός τήν^έξουσία υλοποιώντας έτσι τά όνειρα καί 
τις ελπίδες τού Ελληνικού λαού.

Τό ΠΑΣΟΚ μέ την οργανωμένη του δύναμη αγκάλιασε τόν μή 
προνομιούχο "Ελληνα, τόν άγρότη, τόν έργάτη, τόν βιοτέχνη, τόν 
έπαγγελματία, τόν _ επιστήμονα, τό νεολαίο, έγινε συμπαραστάτης 
του στόν καθημερινό άγώνα γιά έπίλυση τών βασικών προβλημάτων 
του, στην άπαίτησή του γιά  μιά καλύτερη έί'Λγ

Οί οργανώσεις τού ΠΑΣΟΚ, ξεπερνώντας τά προβλήματα ένός 
νεογέννητου πολιτικού φορέα, γίνονται βασικά πολιτικά κύτταρα και 
μπαίνουν πρωτοπόροι στήν πορεία τοΰ λαού μας στόν άγώνα του 
γιά εθνική άνεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία καί κοινωνική άλλαγή.

^Σήμερα πού ή πολιτική τής Νέας Δημοκρατίας όδηγεΐ τή χώρα 
στέ ϊλος τής καταστροφής, τήν ώρα πού οϊ κίνδυνοι γιά τά έθύι- 
κά, ,κονομικά καί κοινωνικά μας προβλήματα γίνονται πιό φανε
ροί, καλούμε τό λαό μας νά συσπειρωθεί στό ΠΑΣΟΚ καί νά δώ
σει μαζί μας τή μάχη γιά τή μεγάλη Άλλοτγή. Αύτός ό άγώνας 
άπστελεϊ σήμερα έπιταχτικό καθήκον. Ό  λαός θά δώσει τή μάχη καί 
θά νικήσει».

ΜεμάΑη αιιοδος
"Εγκυροι πολιτικοί παρατηρητές άναψερόμενοι στην τεράστια ά- 

πήχηση τού κινήματος καί τή μαζική ύποστήριξη πού βρίσκει σ ’ όλες 
τίς τάξεις τών έργαζομένων, παρατηρούσαν:

•  Πέντε χρόνια άπό τήν ίδρυσή του τό ΠΑΣΟΚ έδειξε πώς άκο- 
λουθεί μιά σταθερή καί ανοδική πορεία.

•  Ή άνσδική αυτή πορεία έπιβεδαιώνεται άπό τό γεγονός δτι:
α) Σέ όλους τούς νομούς τής 'Ελλάδας υπάρχει σήμερα όργά- 

νωση τού ΠΑΣΟΚ.
θ ) ' Τ.Ο. καί Ο.Π. ( ’Οργανωτικοί Πυρήνες) τοΰ κινήματος βρί 

σκονται στά μισά περίπου χωριά τής χώρας.
γ) Τά μέλη τοΰ κινήματος έχουν διπλασιαστεί μέσα σέ 2 χρέ 

via (27.000 τό 1977, 50.000 σήμερα).
•  ’Ακόμα ή άνοδική πορεία τού κινήματος επιβεβαιώνεται κι 

άπό τήν άπήχηση πού βρίσκουν οί θέσεις του μέσα στους μαζικού 
χώρους —  άγροτικούς, έργατικούς κλπ.

•  Τέλος, ή τεράστια αύξηση καί τής λαϊκής βάσης τού κινήματο 
kmr "αιώθηκε άπό τήν πρωτοφανή σέ όγκο συμμετοχή στις έκδη 
λών γιά τή Γιορτή Νεολαίας 79 πού έγιναν σ ’ όλάκληρη τή χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό πώς στις πιό πολλές περιπτώσεις οί έκ- 
δηλώσεις αυτές συγκρίνονταν, άπό πλευράς όγκου, μέ τίς προεκλο
γικές συγκεντρώσεις τών κομμάτων.

Στήν τεράστια πολιτική σημασία τής λαϊκής υποστήριξης τών 
θέσεων τού ΠΑΣΟΚ θά άναφερθεΐ καί ό Πρόεδρος τοΰ κινήματος στήν 
όμιλία του τό ερχόμενο Σάββατο στή Γιορτή Νεολαίας 79 ατό "Αλ
σος τής Ν. Φιλαδέλφειας. Ό  Πρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ θά έπισημάνει 
έπίσης τήν αντίθεση_τοΰ λαού στήν κυβερνητική πολιτική καί τίς ευ
θύνες πού δημιουργούνται τόσο στήν κυβέρνηση όσο καί στό ΠΑΣΟΚ.

’Από τή̂  σκοπιά αυτή, κατέληγαν οί ίδιοι πολιτικοί παρατηρητές, 
είναι φανερό πώς μέσα στό φθινόπωρο δέν άποκλείεται νά υπάρ
ξουν νέες ραγδαίες έξελίξεις στήν πολιτική σκηνή τής χώρας.

Έξ άλλου σέ συνέντευξή του πού δημοσιεύεται σέ χθεσινή απο
γευματινή έφημερίδα ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ άναφέρει μεταξύ άλλων:

«Σ έ μιά Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όταν ένα κόμμα διαθέτει 
τήν άπόλυτη πλειοψηφία στή Βουλή, ή αποχώρησή του άπό τήν έξου- 
σία είναι δυνατή μόνο μέ προσφυγή σέ έκλογές.

Πιστεύω πώς οί συνθήκες είναι ώριμες γιά μιά εκλογική άναμε- 
τρηση. Κι αυτό, γιατί ό συσχετισμός δυνάμεων στή σημερινή Βου
λή, βρίσκεται σέ σημαντική διάσταση μέ τό συσχετισμό δυνάμεων 
στό έκλογικό σώμα».


