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ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ TO ΠΑΓΟΚ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
Φέτος κλείνουν 10 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος. Δέκα χρόνια πάλης και δημιουργίας μέσα στα οποία το Κίνημα 
μας θέριεψε και ρίζωσε βαθιά μέσα στην Ελληνική κοινωνία 
Η δεκάχρονη πορεία μας σημάδεψε τις πολιτικές και κοινωνικές 
εξελίξεις του τόπου. Η πρόταση μας ήταν και είναι η μοναδική 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ με ξεκάθαρους στόχους που 
συμπυκνώνει και μεταφράζει σε πολιτική πράξη τα οράματα των γενιών 
της Εθνικής Αντίστασης, του 114, του Πολυτεχνείου, όλων εκείνων που 
αγωνίσθηκαν για Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Εθνική 
Ανεξαρτησία, όλων εκείνων που ελπίζουν στην Κοινωνική Απελευθέρωση, 
ΣΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ. 
Μια πρόταση που βήμα-βήμα μέσα από καθημερινούς αγώνες που 
καθόριζαν η ακατάλυτη και συνεχής σχέση μας με το Λαϊκό Κίνημα, 
διαμορφώθηκε σε στρατηγικούς στόχους, τακτικές επιλογές, κυβερνητικό 
πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα αυτό, μετά την ανεπανάληπτη νίκη του Οχτώβρη του '81, 
δοκιμάζεται εδώ και δυόμισι χρόνια στη πράξη. 
Πιστή στη διακύρηξη της 3ης του Σεπτέμβρη με αδιαπραγμάτευτες τις 
στρατηγικές επιλογές η κυβέρνηση της Αλλαγής μέ βήματα συνετά και 
σταθερά μοχθεί για όλο το Λαό μαζί με το Λαό έχοντας τη γνώση ότι 
βαδίζει ένα δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Η διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στο σήμερα και στο αύριο έχει ήδη τεθεί. 
Πανεθνική προσπάθεια-
παλλαϊκή συμμετοχή 
αποτελούν τελικά το 
κριτήριο της επιτυχίας μας, 
αλλά και την ίδια τη 
δυναμική μας, το 
σταθμό θεμέλιο του 
σοσιαλιστικού μας 
οράματος. 
Το στέριωμα της 
Δημοκρατίας 
γίνεται με 
βήματα σταθερά. 
Ψηφίστηκαν 
νόμοι που 
βοηθούν 
• στο γκρέμι
σμα των 
αυταρχικών 
καταπιεστικών! 
μηχανισμών 
άσκησης της 
κρατικής 
εξουσίας. 

- Ο 

- ^ • " « 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

• στη διεύρυνση και το προχώρημα των δημοκρατικών κατακτήσεων. 
• στη δημιουργία συμμετοχικών διαδικασιών λαϊκής έκφρασης. 
• στην ισχυροποίηση της θέσης των εργαζόμενων. 
• στη μετατροπή των κοινωνικών δυνάμεων σε πολιτική εξουσία 
• στη σωστή λειτουργία των κομμάτων. 
• στην κατάργηση του σταυρού προτίμησης που θα συμβάλλουν στη δημοκρα 

τική συγκρότηση των κομμάτων και στην κατάργηση του κομματαρχισμού. 

Η πολιτική- αυτονομία και η Λαϊκή συμμετοχή δεν είναι για μας ένα σύνθημα. 
Αποτελούν δύο από τους θεμέλιους λίθους της ίδιας της ιδεολογίας μας, 
του Σοσιαλισμού που εμείς οραματιζόμαστε και επαγγελόμαστε. Προϋπόθεση 
για την πολιτική αυτονομία του κάθε κόμματος είναι η οικονομική του 
αυτοδυναμία. 
Στη δεκάχρονη αγωνιστική πορεία του το ΠΑΣΟΚ, στηριγμένο αποκλειστικά 
στην οικονομική συνεισφορά και ενίσχυση του κάθε 'Ελληνα εργαζόμενου, 
οικοδόμησε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ του ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ διασφαλίζοντας, έτσι την 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ του ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ. Τα μέλη, οι φίλοι, οι οπαδοί μας, οι Έλληνες 
εργαζόμενοι αποτελούν τη μόνη και αστείρευτη πηγή για τους 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ μας ΠΟΡΟΥΣ, που είναι ΦΑΝΕΡΟΙ, ανοιχτοί στον έλεγχο και 
ατιόλυτα διαφανείς. 
Έλληνα δημοκράτη 
Μαζί με τη συμμετοχή σου, τις απόψεις σου, την κριτική και τις προτάσεις σου, 

στην παραπέρα πορεία μας, στήριξε και οικονομικά το ΠΑΣΟΚ, 
το δικό σου Κίνημα, για να προχωρήσουμε σταθερά και να 

ολοκληρώσουμε τους στόχους της ΑΛΛΑΓΗΣ. 
Πορευόμαστε σήμερα προς το ΣΥΝΕΔΡΙΟ, κορυφαίο 
γεγονός της κομματικής μας πορείας και συνολικά 
της πολιτικής μας ζωής. Γεγονός που πέρα από τα 

οργανωμένα μέλη αφορά όλους τους 
εργαζόμενους Έλληνες, κάθε Έλληνα Δημοκρά
τη, αφού αποτελεί ΣΤΑΘΜΟ και ΑΦΕΤΗΡΙΑ, για 

το προχώρημα και το βάθεμα της ΑΛΛΑΓΗΣ 
στον τόπο μας. 

Έλληνα εργαζόμενε, αγρότη, 
επαγγελματία νεολαίε ενισχύοντας 

οικονομικά το ΠΑΣΟΚ εκτελείς μια βαθειά 
συνειδητή πολιτική πράξη. Δεν αρκεί 

να υποστηρίζεις το ΠΑΣΟΚ πρέπει 
και να το στηρίζεις. Η οικονομική 

\ σου συνεισφορά σημαίνει συμμε-
ν̂ ~Λ τοχή, δράση, δημιουργία. 

S Βοηθώντας το ΠΑΣΟΚ να 
" οικοδομήσει την οικονομική 

του αυτοδυναμία, γίνεσαι 
συμμέτοχος και πρωταγωνιστής 

στον αγώνα για την ΑΛΛΑΓΗ. 
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Δεχθείτε τα μέλη του 
Π ΑΣΟ Κ ή επισκεφθείτε 
τις Τ.Ο., ή καταθέστε στα 
υποκαταστήματα της 
ΕΘΝΙΚΗΣ (λογαριασμοί 
040/413.699-37 040/413.709-43 
ή στείλτε ταχυδρομική επιταγή 
στο ΠΑΣΟΚ, Χαρ. Τρικούπη 50, 
Αθήνα (Επιτροπή Οικονομικού). 


