
ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.Δ.

Από την επομένη των εκλογών της 9ης Απριλίου ο Καραμανλής και 

η Νέα Δημοκρατία στάθηκαν σε μια θέση «συγκράτησης της 
απογοήτευσης» των οπαδών τους.

α) Υποστήριξαν ότι το αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο, 

β) Υποστήριξαν επίσης ότι έγινε παραποίηση του αποτελέσματος 

μέσω των «ελληνοποιήσεων» κ.λ.π.

Η θέση αυτή όμως είναι αμυντική και δεν αντέχει στο χρόνο, γι’ 

αυτό και προχωρούν σε επιθετικότερη τακτική, θα την ονόμαζα 

«μικτή τακτική». Από την μια μεριά θα επιτίθενται στην κυβέρνηση 

και προσωπικά στον Κ. Σημίτη (Καραμανλής) και από την άλλη θα 

εμπεδώνουν στους οπαδούς τους την «βεβαιότητα» της 

προσεχούς νίκης. ΓΓ αυτό:

Υ Δίνουν τον ανάλογο τόνο στις προσυνεδριακές τους 

συγκεντρώσεις και αποσκοπούν σ’ ένα Συνέδριο ενότητας, με 

κύρια χαρακτηριστικά την «επερχόμενη νίκη» το «Κυβερνητικό 

τους πρόγραμμα» και την «κυριαρχία Καραμανλή» στο Κόμμα.

Κύρια στοιχεία της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, κατά 

τομέα, είναι τα ακόλουθα:

Α) Κοινωνική Πολιτική

Η κυβέρνηση είναι «ανάλγητη», είναι «αδιάφορη» απέναντι στα 

ασθενέστερα λαϊκά στρώματα, είναι μακριά από τα προβλήματά

ι



τους, (αγρότες, συνταξιούχοι, άνεργοι, μικρομισθοσυντήρητοι, 

εργαζόμενοι του μεροκάματου, νοικοκυρές)

Η κυβερνητική πολιτική είναι υπέρ των «εχόντων» σε συνδυασμό 

με την διαπλοκή την αδιαφάνεια και την διαφθορά στον δημόσιο 

τομέα.

Κύριο στοιχείο του λόγου της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πάντα ο 

λαϊκισμός.

Β) Αναδιάρθρωση Οικονομίας-Μεταρρύθμιση

Στον τομέα αυτό, λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών αλλαγών 

δομών και νοοτροπίας, η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την 

επικοινωνιακή της πολιτικής σε δύο σημεία: α) στην

αναποτελεσματική παρέμβαση της Κυβέρνησης και β) στην 

κατάληξη η οποία θα είναι εις βάρος των εργαζομένων (π.χ. 

ασφαλιστικό).

Στο κομμάτι αυτό των αλλαγών στην οικονομία η Νέα Δημοκρατία 

θα χρησιμοποιήσει με ορισμένα στελέχη, ένα πιο εξεζητημένο και 

προσεκτικό λόγο γιατί ξέρει ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν, έτσι 

θα επικεντρωθεί στην κριτική του τρόπου με τον οποίο η 

κυβέρνηση θα επιδιώξει τις αλλαγές αυτές.



Στο θέμα αυτό η Νέα Δημοκρατία θα καταγγέλλει Καθυστερήσεις - 

Αδιαφάνεια - Υπερκοστολόγηση - Κακές κατασκευές - 

Προχηρότητα -  Σπατάλες.

Θα προσπαθήσει δε να αναδείξει επί μέρους, μικρότερα θέματα 

(δυσκολίες), ώστε δι αυτών να καλύψει ή να μειώσει την απήχηση 

των έργων στην κοινή γνώμη.

Γ' ΚΠΣ

Η Νέα Δημοκρατία θα ξεχάσει ποιος πέτυχε τα ποσά που 

διατίθενται στη χώρα μας από το Γ' ΚΠΣ. Θα επικεντρώσει την 

πολιτική της αντιπαράθεση σε δύο θέματα.

α) Μειωμένη απορόφηση κονδυλίων 

β) Σπατάλη υπέρ ημετέρων -  κομματικό κράτος

Στο θέμα αυτό, όπως και σ’ όλα τ’ άλλα, κοινός παρανομαστής θα 

είναι πάντα η «διαφθορά» και η «διαπλοκή».

Εξωτερική πολιτική

Στην εξωτερική πολιτική η Νέα Δημοκρατία θ’ ακολουθήσει την ίδια 

αντιπολιτευτική τακτική που ακολουθεί ως σήμερα α) ενδοτισμός, 

β) μονομερείς ενέργειες υπέρ της Τουρκίας. Ανάλογα με τις 

εξελίξεις μπορεί να προσφύγει σε εθνικιστικές κορώνες ή ενέργειες



ενισχύοντας την σκληρή της πτέρυγα κατά των διαλακτικότερων 
(Μητσοτάκη, Μάνου κ.α.).

Πολιτικά

Η Ν.Δ. θα επενδύσει πολιτικά α) στην προπαγάνδιση του 

χαρακτήρα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ως καθεστώτος, της 

μακροχρόνιας παραμονής του στην κυβέρνηση, της υπεροψίας, 

αλλαζονίας των στελεχών του ΠΑΣΟΚ κπλ. συναφή, κούραση, 

συμπεριφορά κ.α. Η πολιτική αυτή θα συνοδεύεται από 

προσωπικές πολεμικές στη Βουλή και εκτός Βουλής απέναντι σε 

κύρια κυβερνητικά στελέχη ανάλογα με την περίπτωση.

Π.χ. Παπανδρέου 

Λαλιώτης

Παπαδόπουλος ή άλλος

Άποψή μου είναι ότι θ’ αφήσει σε απυρόβλητο αυτούς από τους 

οποίους ελπίζει «αντιπολίτευση» στον Σημίτη, πρώτον γιατί την 

συμφέρει να γίνεται αυτό (φθορά) και δεύτερον για να το 

χρησιμοποιεί «τα ίδια τα στελέχη τους τα λένε, υπάρχει καλύτερη 

απόδειξη;»

Απέναντι στον Πρωθυπουργό

Στη Ν.Δ. γνωρίζουν πολύ καλά την απήχηση του Σημίτη στην 

κοινωνία, αλλά και στο εξωτερικό της χώρας. Γι’ αυτό κύριο μέλημα 

της αντιπολίτευσής τους θα είναι η φθορά της ίδιας της 

προσωπικότητας του Πρωθυπουργού και αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. 

Αυτό το έχει αναλάβει προσωπικά ο Καραμανλής, αναδεικνύοντας



-πιστεύει- στο πρόσωπό του την εναλλακτική λύση. Ελπίδα τους 

είναι να «χαλάσουν» την εικόνα αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού, 

δημιουργώντας αμφιβολίες για τις ικανότητές του, βοηθούντων γι’ 

αυτό και των εσωτερικών του αντιπάλων.

Απέναντι σε τρίτους

1. Η Ν.Δ. φοβάται μόνο την επίδραση Αβραμόπουλου στο 

χώρο της. Θα προσπαθήσει να τον αντιμετωπίσει διττώς:

α) Είναι δικός μας, εμείς τον φτιάξαμε και πρέπει να έρθει 

εδώ, τώρα που η παράταξη πάει για νίκη 

β) Κλιμάκωση βίαιης αντιπαράθεσης, εσωκομματικά και 

δημοσίως ανάλογα με την πορεία και απήχηση που θα έχει 

το νέο κόμμα.

2. Απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο θα κρατούν μια ήπια θετική 

στάση έως και ουδετερότητα. Φοβούνται την επιρροή και 

κυρίως τα σχέδια του Χριστόδουλου. Απλώς επιδιώκουν την 

εκμετάλλευση της αντίθεσή του με την Κυβέρνηση.

3. Απέναντι στα MME, δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη προσέγγιση εκ 

μέρους του Καραμανλή. Θα καταγγείλει την διαπλοκή της 

Κυβέρνησης και θα τονίζει την «αλλαγή» όταν η Ν.Δ. θα 

έρθει στα «πράγματα» Τότε θα μπουν όλοι στη θέση τους. Η 

Κυβέρνηση θα κυβερνά και όχι αυτοί».

Θα απαιτεί από τα MME το μέρος της εμφάνισης που του αναλογεί 

ως εκ της θέσεώς του, ως αρχηγού της αντιπολίτευσης.



Καθημερινότητα

Εκμετάλλευση και υπερδιόγκωση των καθημερινών αρνητικών 

συμβάντων σε αρμονική σχέση με τα MME και καθ’ εξιν τα 

προβάλλουν. Ανάδειξή τους στη Βουλή και στα παράθυρα της 

Τηλεόρασης.

Επικοινωνιακό

Θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό που του δημιουργούν τα 

MME με ταξίδια και επισκέψεις σ’ όλη τη χώρα υπό τον τίτλο:

-ο αυριανός πρωθυπουργός 

-ο απλός και προσιτός Καραμανλής 

-αυτός που νοιάζεται για τον κοσμάκη

Εσωκομματικά

Στη Ν.Δ. πιστεύουν ότι ο Καραμανλής είναι κυρίαρχος του 

εσωκομματικού παιχνιδιού, σε σημείο που μπορεί να 

συγκρουστούν και με τον Μητσοτάκη. Πιστεύουν ότι όσο «θα 

προχωρούν για τη νίκη» τόσο θα ξεκαθαρίζουν με τους 

αντιρρησίες τους. Γι’ αυτό και δεν παρακαλούν κανέναν να 

επιστρέψει ώστε να μην δείξουν αδυναμία. Θεωρούν ότι μόνοι 

τους οι αντιρρησίες θα προστρέχουν στην ηγεσία, όταν 

πλησιάζουμε στις εκλογές. Γραμματέα στην ΚΕ δεν πιστεύω ότι 

θα κάνουν, γιατί ταυτίστηκε με ένα πρόσωπο. (Μεϊμαράκης).



Συμπέρασμα

Αυτή είναι μια σύντομη παρουσίαση της τακτικής της Ν.Δ. 

Ασφαλώς τα πράγματα δεν είναι και δεν θα είναι ακριβώς έτσι. 

Όμως πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παίρνει την καλύτερη 

εκδοχή των αντιπάλων, ώστε η δική του τακτική είτε να ’ναι 

ανάλογη, είτε να μην επιτρέψει στη Ν.Δ. την αναδίπλωση των 
ενεργειών της.

Όσον αφορά στην τακτική του ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα άλλο 

σημείωμα (σύντομο) που δεν μπορεί όμως να ξεφεύγει από το 

τρίπτυχο:

α) ΣΗΜΙΤΗΣ, εγγυητής ενότητας, σταθερότητας, ανάπτυξης 

β) Ορατά αποτελέσματα Κυβερνητικού έργου, 

β) Αποφασιστικότητα στην πορεία με απτό ενδιαφέρον στα 

αδύναμα κοινωνικά στρώματα.

Αν αυτά συμβούν (χρειάζεται επιμέρους επεξεργασία, ανάλυση και 
προτάσεις επικοινωνίας) το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η 

πορεία του θα είναι απρόσκοπτη και η απήχησή του στην κοινωνία 

(ασχέτως οπαδών) μεγάλη.


