
•1 ‘ Οργανωτική__ · ΒχΑογ ιχύ Στρατηγική μας στέν

I .  *Η ’Εκλογική μάχη μας στδν Αγροτικέ χφρ© πρέπει ν<ί όιεξαχθεΐ 

σέ τρία πεδία·

-  Το« Πολιτικοί Αδγου. :'ι:ι- ' *■·.

*  $©« έντυπωσιασμ©«.

-  Το« Πολίτικο« Συναισθήματος.

Α '.  Τέ πεδίο το« Πολίτικο« Λόγου. .4;;?

Τ6 περιεχόμενο το© είναι:

-  *8 προβολή τής £δεολογίας μας

-  *Η παρουσίαση τής Πολιτικής θέσης, κατεύθυνσης καί γραμμές

ύλοποίησης, γιέ τέν Αγροτικέ χβρ©.

-  Τ< δημιουργικέ Ιργ© ποέ έπιτελέσαμε στήν τετραετία γιέ τέν 

Αγροτικό τομέα καί γενικέ στήν ΰπαιθρ©.

•  *8 ¿δεολογιχοπϋλιτιχή Αντιπαράθεσή μας μέ τήν Κ.Δ. , τέ ΚΚΙ

καί ΚΚΙ Βσ. ' :α\; * : -
. .. · ,Α ,.

-  *Η Αναφορά μας στήν Αγροτική πολιτική τής Ι .Δ . στ© παρελ&έν

καί στέ μέλλ·ν.

-  *1 παρουσίαση το« Αναπτυξιακό« ©Ικονομικ©« καί κοινωνικά«

Αγροτικ©« προγράμματος μας γιά τήνδεΰτερη τετραετία,
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Τά Ατομα καί «έΦικέ ©ί ψηφοφόροι Ατεηρεάζονταιϊ

,!Απέ τήν είκδνα. 

Τέν ήχ*.

Τήν κίνηση·

Τέ σύνθημα·
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-  fifv μαζικό συγκέντρωση·

ΤΑ στοιχεία το « ¿ντυπωσιασμ©« Ιπως et Αφίσες* τά ά*ρ©πανώ, 

τά μεγάφωνα, τά τρυκ, οΐ σημαίες πρέπει νά χρησιμοποιηβο«ν 

στέν συνοικισμό, exé χωριό σ τίς  κωμοπόλεις καί στίς  πόλεις. 

*Ε6© θά πράπ·ι* νά είμαστε προσεκτικοί στό χρό«1’«  τ&ν στοίχε ίων 

τσΰ έντυπωσισσμ©«. "Οχι στόν ύπερβολή. *Η «περβόλι κουράζει, 

δυσανασχετεί;* Αγανακτεί καί άπωθεί τούς πολίτες·

Γ ' ΤΟ ΠΕΔΙΟ TOT ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

*Η έκλογικό τοποθέτηση Αξιοσημείωτου ποσοστο« το« έκλογικο« 

σόματ©ζ*η®Ζορίζεται Από τέ συναισθόματέ του·

*Η διέγερση το « πολίτικο« συναισθήματος δπως ή περηφένεια,ή 

άξιοπρέπεια,τό φιλότιμο κλπ· είνα ι Αναγκαία καί έπιβέλλεται 

τόσο γ ιέ  τόν προσέλκυση ψηφοφόρων στίς τέ ξε ις  τ©« ΠΑΣΟΚ,δσ© 

καί γ ιέ  τόν ένεργό συμμετοχή τους στόν έκλογι Kif διαδικασία 

Καί στόν Αγροτικό πληθυσμό πρέπει νέ διεγείρουμε τέ  πολιτικέ 

συναισθήματα· Τό παιγνίδι στέ πολιτικέ συναισθόματα είνα ι έργο 

καί τ©« κορυφαίου Προπαγανδιστώ καί το « Προπαγανδιστώ τ«ς  

Βέσης·—

Τέ πιό πένω τρία έκλογικέ πεδία έχουν τόν ίδια σημασία καί 

βαρύτητα. * Ανάλογα δμως μέ τ ίς  ιίεριστέσεις,τό  διαμορφοΰμενο 

γενικίδς πολιτικό κλίμα,τόν χρονικό συγκυρία,τό κέντρο βέρος 

το « έκλογικο« Αγώνα ,μετατοπίζεται κδτε στό ένα καί πότε στ* 

Αλλο πεδίο*- 

I I  ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α*ΤΟΥ ΓΙΑΣΟΚ

Σώμερα στόν Αγροτικό χ15ρο «πέρχει εδνοίκό πΑίετικό κλίμα 

«πέρ το « ΠΑΣΟΚ·

Παράγοντες πού έπέδρασαν στύ διαμόρφωση το « κλίματος αδτ©« 

ε ίνα ιί /.



α* Ή πολιτική τιμβς κού έφάρμόσαμε καί ποΰδωσε υψηλά είσο- 

δήματα στβύς Αγρότες*

$· Ofi κοινωνικές παροχές στοές Αγρότες, δωρεάν φάρμακα, βελ

τίωση της ίατρβνοσοχομβιαχής περίθαλψης, σημαντική αύξηση 

τ*φ συντάξεων.

*0 ύπερόιπλασιαβμός τ&ν στεγαστιχ&ιν δανείων*

γ . Ή  σημαντικέ σύντμηση τού χρόνου είσπραξης τών Επιδοτήσεων 

καί τ&ν εισοδηματικών Ενισχύσεων.

6. Τά κάθε μορφές Αναπτυξιακά Ιργα στήν ύπαιθρο.

ε. Ή βελτίωση τδ>ν συνθηκών ζωής στήν ύπαιθρο καί τό Ανέβασμα 

της πολιτιστικής στάθμης τών Αγροτών.

η. Ή  Αναγνώριση τού Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, 

σ τ . Τέ Κέντρα ύγείας.

θ. Τά Κίνητρα καί οΐ Ενισχύσεις πού δόθηκαν σ τίς  συνεταιρι

στικές όργανώσεις.

ι . Καί πάνω Απ'όλα 6 Αέρας της Δημοκρατίας καί 'Ελευθερίας 

πού Αναπνέουν σήμερα οΐ Αγρότες.

-  f ό βαρυμένο Αντίαγροτικό παρελθόν της.

-  Τό Αστυνομικό καταπιεστικό καί αΰταρχικό κράτος πού είχε 

δομήσει στήν χώρα.

-  *Β ληστρική Εκμετάλλευση πού ύποστήκανε οί Αγρότες Από τούς

μεγαλομεσάζοντες, μεγαλοε ξαγωγεΐς , μεγαλοεισαγωγεΤς, Ανθρώ

πους πού τά συμφέροντα προστατεύει ή δεξιά παράταξη*

Μέ τά δεδομένα της αύτά η Η.Δ. θά Επιχειρήσει.

-  Κά Αμφισβητήσει τήν Θετική Αγροτική πολιτική μας καί τίς έπι 

λογές μας.

-  Κά διαστρεβλώσει τίς θέσεις μας.



Ηά μειώσει τά Αποτελέσματα τ&ν έπιτυχιδν μας.

Βά ΙσχυρισθεΙ ό τι τά Ιποία οίκονομικά δφελέματα πού Απέκτησε
Η*,, #

I  ‘ Αγροτικές Πληθυσμός, προέρχονται» Απέ τές παροχές τές ΕΟΓ* 

Ιά κινδυνολογήσει άσέστολα γιά  τέν  Κέμβ γιά τούς Συνεταιρι

σμούς.

Έδη I  Μητσοτάκης καί τά στελέχη τές Ι ·Α .  μιλούν β τ ΐί

" ‘ I  Ιδιοκτησία τού Αγρέτη βρίσκεται σέ κίνδυνο * .

" Τέ ΠΑΣΟΚ θέλει τέ  γη στέ κράτος η στέν Κβλλεκτίβα « .

* Τέ ΠΑΣΟΚ θά σ©έ πάρει τέ  βιές σου, τέν  παραγωγέ σου τέ  

χωράφι σου, τ έ  τρακτέρ σου, τέν ¿6ρώτα σου " ·

*Η Η.Δ. δμως δέν μπορεί νά παρουσιάσει Αντικειμενικά ένα 

φιλοαγροτικέ πρόγραμμα Ανάπτυξης* θά έμιλεΙ μένβ γιά 

" Φιλελεύθερη Οίκονομέα »  ,  * θέλουμε τέν  Αγρότη νοικοκύρη, 

ιδιοκτήτη, έλεύθερο * , " θέλουμε τέν  γη στέν Αγρέτη η .

Γύρω άπέ τ ίς  θέσεις αύτές έ Η.Δ. Θά Απικεντρώσει τέν έκλο- 

γικέ τακτικέ της γιά τέν ‘ Αγροτικέ Χ&ρο.

ϊ α ^ διδο^ Ι α . ^ ο ϊ. ^ κ^

Τέ Κ .Ι.Ε , δένει ίδιάίτερο βάρος στέν Αγροτικέ χώρο*

‘ Εκτιμά Ι τ ι  άπέ τέν  χώρο αύτέ θά Αντλέσεί κομματικέ δύναμη 

χαέ ψηφοφόρους·

Έ τσ ι ή ‘ Εκλογικέ Στρατηγικέ του θά εένα ιί 

Μηδένιστικέ γιά τέν Αγροτικέ πολιτικέ μας*

Παραπλανητικέ γιά τ ίς  δικές τους πραγματικές θέσεις καί έπι- 

λογές,γιά τέ  δικέ του δομικέ μοντέλο τές Αγροτικές οΙκονομίας 

Εγγυητικέ γιά τά δέκαικ αΐτέματα τές Αγροτικές τάξης*

Μέ βάση αύτέ τέν  Εκλογικέ Στρατηγικέ της θά έπιχειρέσεί 

τέ  Κ.Κ.Ε. :



-  Md μεγιστοποιήσει τ ίς  δπειες καθυστερήσεις Ολοποίησης 

irffiv έξαγγελιών μας γ ιέ  χ4 χώρε.

-  Μ& έπισημένει καί προβάλλει xd λάθη καί τ ίς  παραλείψεις 

μα«.

-  Μ  μδς κατηγορίσει γ ιέ  Ψπαναχωρήσεις άπέ τ ίς  θέσεις μας.

-  Md Εμιλεί γ ιέ  έλλη Ριζική ’ Αλλαγή κατεύθυνσης y id τήν 

Γεωργία γ ιέ  μιέ ΙΙραγματική * Αλλαγή.

a r m .  j b m l

Σήμερα xé ΠΑΣOK καθοδηγεί Καί έλέγχει σχεδόν καθολοκληρία 

&né τήν κορυφή ώς τήν βάση τ ίς  Συνετά ιρ ιστικές * Οργανώσει· 

Τίς 'Αγροτικές Συνδικαλιστικές 'Οργανώσεις, τ ί ς  Όργανώσε ις 

τ£5ν Συνεταιριστικών ΰπαλλήλων, τ ίς  γεωτεχνικές ¿ργανώσεις 

καί Ινα μεγάλε τμήμα έπέ τοές έργαζέμενους στήν Α.Τ.Ε. 

f & μέλη καί στελέχη μας ποέ δρο#ν στίς  'Οργανώσεις αΨτές 

άποτελοδν μιέ κοινωνική δέναμη πεέ πρέπει» νέ τήν μετατρέψου 

με σέ μιά συγκροτημένη, σωστέ διαταγμένη ' Εκλογική καί Πο

λιτική δέναμη.

Στόχος μας πρέπει νέ είνα ι ή καθολική Στράτευση τ@ν προσώ

πων αύτ&ν καί ή Ψργανωτική τους διάταξη μέσα σ τίς  έπιτροπές 

το# Εκλογικό# 'Αγώνα.

"Ετσι ©έ πρέπει*

1. Té μέλης μας ποΰ είνα ι σ τίς  Διοικήσεις τών Συνεταιρισμόν 

ή έργέζονταί σέ Συνεταιρισμούς νέ ένταχθοδν στίς ϊοπικές

'Επιτροπές Ίκλεγικ©# 'Αγώνα.

2. Té μέλη μας πεέ δρεδν στίς 'Ενώσεις νέ ένταχθο#ν άνέλογα 

μέ τήν έπιρροή τους στό χώρε ε ίτ ε  στήν Κομαρχιακή Έπιτρε-

. / .



*ι| Έκλογικο« ’Αγώνα είτ© βτέν Τοπικέ Επίτροπέ *Εκλογικό« 

‘ Αγώνα μέ δυνατέτητα μετακίνησές καί κέλυφης ©τήν έδβφικέ 

περιφέρει« τέ€ "Βνωαης*

3. Τά στελέχη μας ποέ δρ©«ν ©τίς τ£ιτ©βέθμΙ«ς ’ Οργανώσεις* 

μπορεί νά ένταχθο#ν ε ίτ ε  σέ »©μοές ποέ δίνουμε ιδιαίτερο 

‘ Εκλογικέ ένδιαφέρον ε ίτ ε  ©τίς Ηομαρχίεςές ’ Επιτροπές ’Εκλο

γικό« Αγώνα,

Όλιγέριθμέ^ στεΑεχφ^ μας πρέπει. vdE παρ«μείν€Ι^©τέ

διέθεση της Κεντρικής ’ Επιτροπές ’Εκλογικό« Άγώνα,γιέ νά
r

χρησίμοποδηθβΑνσέ Πανελλαδικέ κλίμακα*-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΔΙΑΤΑ5Η ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΣΤΟΚ | . ΑΓΡΟΤΙΚΟ ffQPQ

Καί ¿6S η δργανωτικέ έκλογικέ διάταξη μας πρέπει νά έχει 

©άν ςτοχους;

-Τέν ένιαία έκλογικέ έκφραση τοδ ΠΑΣΟΚ στέν ’Αγροτικέ 

χώρο*

«Ttfv καβολικέ στράτευση κάθε Αγροτικ©« στέλέχους τ©«

ΠΑΣΟΚ στέν έκλογικέ Αγώνα,

-  Τέν συντονισμένη καί Αποτελεσματικέ έκλογικέ δράση γιά 

τέν Νίκη·

-Τέν Αποκέντρωση τών δράστη ριοτέτων^τΟ  καταμερισμέ« 

τϋδν έργ&σιΙΒν καί τέν προσωπικέ χρέωση καί εέθένη γιά 

τέν «λοποίηση τών έκλογικών στέχων μας.ΟΧΙ ΧΡΕΩΣΕ ΧΥΔΗΝ*

Γιαυτέ μέχρι τέ  τέλος το « Μάρτη πρέπει νά έχουν κερατωθεί 

οί πιέ κάτω έργαδίες*

Π£§το; Ή  ’ Επίτροπέ μέσα στά γενικέ πλαίσια τές ’ Εκλογικές 

Στρατηγικές καί Τακτι κές το « ΠΑΣΟΚ*νά έχει έπεξεργαοί 

σθεΐ τ ίς  έ/ειδιζευμένες προτάσεις της γιά τέν



‘ Εκλογική Στρατηγική καί τακτική μας στδν ’Αγροτικέ χ©ρο* 

Δεύτερο; Εά έχει έπεξεργασθεί τδ έκλογικέ περιεχόμενο τοΒ 

Ιντυπου ύλικοΐί π©ή 6ά έκδίδσουμε καζ διακινήσουμε 

στίς έκλογές καί στή συνέχεια νά %6 παραδώσουμε στήν Κεντρική 

’ Επιτροπή ‘ Εκλογικό© ‘ Αγώνα γιά έγκριση του* 

ϊ£ ίΐ£ * πραγματοποιηθεί μία συνάντηση μέ τά ΙΙροεδρεία τδν 

Τριτοβαθμίων Συνεταιριστικήν ‘ Οργανώσεων καί Συνετά*«·· 

ριστικΕδν ‘ Εταιρειών καί ‘ Οργανισμών*

’ Αντικείμενο συνάντησης

α) ’Ενημέρωση γιά τήν έκλσγική στρατηγικήςτακτική κ&ί διάταξη

τίδν ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΑΣ

β) ’ Ανάθεση συγκεκριμένου έκλογικβ© έργου σέ κάθε φορέα* 

γ ) Ή προβολή το© Κυβερνητικοί *Εργου*

Τέταρτο» ‘ Ολοκλήρωση το© σχεδιασμο© διάταξης άγροτίκδν μελών μας


