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1. Γενικής έκτίμησης τό συμπέρασμα τής "απρόσμενης" επιτυχίας 

(αριθμός, παλμός κλπ.) τής συγκέντρωσης στό Κιλελέρ μέ άμεσες 

γενικευμένες συνέπειςς, α) 'Ενθάρρυνση Δημοκρατικών, β) σταθερο

ποίηση όπαδών μέ έκδήλωση μαχητική, γ) "λύσσαγμα" Δεξιάς μέ 

χάσιμο έλπίδων της, δ) ένταση σπασμωδικου τραμπουκισμου χουντο

δεξιών Χάντιπερισπασμός).

2. Σημαντικός, άπόηχος, βύνοϊκών κρίσεων συμπεριφορά"

‘Υπουργών. Δεξιοί καί Χουντοδεξιοί έκφράζουν άνάμεσά τους "θαυ

μαστική έκπληξη5*, γιά τήν "ποιότητα" (ευγενικός, καλόκαρδος, 

κατβρτισμένος κλπ.) τών ‘Υπουργών μας.

β /  Διατύπωση έντονης έπιθυμίας γιά νέα (καί μέ χρονική άνεση) 

έπιτόπια έπίσκεψη τού κ. ‘Υπουργού όχι μόνο σέ άστικό πληθυσμό 

(Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο) άλλά καί σέ βπαρχιακά κέντρα (*Αγιά- 

Έ λ α σ σ ό ν α  κλπ.) γιά μιά π ιό στενή έπαφή.

V
4. Οΐ συνέπειες τών νέων φορολογικών μέτρων μέ τήν ταυτόχρονη 

αύξηση τιμής προϊόντων (ΔΕΗ, OTE, Τυριού κλπ.) δημιούργησε σ' 

άρκετή κλίμακα, στενόχωρες καταστάσεις καί δύσκολη έπιχειρηματο- 

λογία ενάντια στό Κίνημα. 'Αντιδράσεις άπό Δεξιά άλλά καί 

"άνώριμους" οπαδούς. Προτείνεται σάν έπείγουσα άνάγκη ή όρθή

i ένημέρωση τής Κοινής Γνώμης όχι μόνο μέ τόν Τύπο (πού δέν πηγαί-

I νει στά χωριά) άλλά καί μέ τήν TV άπό έμπειρα πρόσωπα, μέ φρασεο

λογία άπλουστευμένη, άναλυτική, πειστική δικαιολόγηση τής άνάγκης 

λήψης αύτών τών μέτρων. 'Ανακοίνωση ονομάτων, περιπτώσεων υπευθύ

νων γιά τό οικονομικό χάλι-τιμωρία τους.

5. * Η φορολογία τής άκίνητης περιουσίας γίνεται στόχος καί 

έπειδή δέν καθορίστηκε ή διαδικασία εφαρμογής τού μέτρου. Πολλές 

οϊ διαδόσεις. Οί περισσότεροι προτείνουν τά, κριτήριο νάναι τό 

υπεύθυνα άποδειγμένο εισόδημα κι'δ^. ή αύθαίρετη έφοριακή (ή 

έστω καί 'Επιτροπική τής Τοπ. Αύ/σης) έκτίμηση τής άξίας.

6. 'Εντυπωσιακά θετική υποδοχή ή δήλωση τού κ. ‘Υπουργού ότι στό
χος τού ‘Υπουργείου δέν είναι μόνο ή άνάπτυρη τής γεωργοκτηνοτροφίκής
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παραγωγής άλλά καί ή φροντίδα γιά τό γεωργοκτηνοτρόφο, τό χωρικό.

7. Προτείνεται ή συμμετοχή Γεωτεχνικών (κατά αντικείμενο αρμοδιό

τητας) στίς 'Επιτροπές έκτίμησης των ζημιών γεωργίας - Κτηνοτροφίας 

καθώς καί στά Νομαρχιακά Συμβούλια (όχι μόνο Δ/ντης Γεωργίας).

8. Περιορισμός εισαγωγών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Διεύρυνση 

τών άγορών-άνταλλαγών μέ τίς σοσιαλιστικές χώρες καί αδέσμευτες. 

'Ασφάλιση (η&5 θεομηνίες κλπ.) φυτικού καί ζωικού Κεωαλαίου.

9. Τό Τραπεζικό υπαλληλικό κατεστημένο διαδίδει πώς δέν θά γίνει 

δανειοδότηση μικρομεσαίων έπιχειρήσεων καί δημιουργούν (συνδυασμένη 

έπίθεση Δεξιάς) στούς ένδιαφερομένους άνησυχίες μέ άντι-ΠΑΣΟΚικό 

κλίμα.

10. Στά χωριά φθάνει ό Δεξιός Τύπος (Καφενεία μέ " Α κ ρ ό π ο λ η "  

κλπ.). 'Ανάγκη νά αυξηθεί ή παρουσία τού Δημοκρ. Τύπου. ‘Η 

εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" καλύπτει όλο τό χώρο τού Νομού μεταφέροντας

τη γραμμή τών άντιδραστικών - άποστατών (Ηερραιβοΰ-Δημητρακοπούλου - 

Σία). Προβαάθεια ν'άπλώσει ή κυκλοφορία τής νέας έφημερίδας 

"ΘΕΣΣΑΛΟΣ". Κινητοποίηση Δημοκρατικών, Γεωτεχνικών κλπ. γιά 

πέρασμα 'Αλλαγής σ'όλες τίς τάξεις.

11. 'Επειδή ό Δ. Τύπος δέν φθάνει στά χωριά ή καί σέ πολλά σπίτια 

πρέπει ή τν ( υπάρχει παντού)ί* νά γίνουν έμωανίσεις τού κ. Πρωθυπουργό 

ή ‘Υπουργών όδηγοΰν στό αίτημα γιά πιό συχνή επικοινωνία μέ 

‘Υπουργούς σέ άνάπτυξη άντικειμένων άρμοδιότητάς τους γιατί όλοι 

κρίνονται ικανοί ομιλητές νά πείσουν τήν Κοινή Γνώμη.

12. Τό θέμα παραμονής διορισμένων άπό Ν.Δ. προεκλογικά, προκαλει 

τούς άνεργους Δημοκρατικούς καί όπως ή άπόλυση τών διορισμένων μπο

ρεί να'δημιουργεί Κοινωνικό θέμα κρίνεται πιό σοβαρό σέ συνέπειες 

τό κοινωνικό θέμα τών άδιόριστών Δημοκρατικών πού επί πλέον θά 

ήταν πιό ειλικρινείς συνεργάτες τής Κυβέρνησης.

13. ‘Εξακολουθεί νά υπάρχει άμείωτη ή θέληση γιά "ύπομονή" καί 

"Κατανόηση, τών Κυβερνητικών δυσκολιών καί πάνω στό θέμα αύτό 

"ξεκαθαρίζονται" τά άτομα, ομάδες κλπ. πού έχουν συνειδητοποιημέ

νη ή όχι τή θέση τους στό Κίνημα. Κρίνεται άπαραίτητο τό πέρασμα 
έπιχειρηματολογίας γιά άντίκρουση τής επίθεσης τής Δεξιάς



14. Νομαρχιακές ή Κλαδικές Ο. παρουσιάζουν αδυναμίες (ατομικές 

έκδηλώσεις ανεπίτρεπτες) πού τίς μεταφέρουν σ'άνώτερα κλιμάκια 

μέ έλαττωματική πληροφόρηση κλπ. καί δημιουργούν προβλήματα 

στούς άρμόδιους φορείς.

15. Σχολιάζεται ή έντυπωσιακή παρουσία τού κ. ‘Υπουργού στη 

συγκέντρωση Καθηγητών, Δικηγόρων, Δημοσιογράφων κλπ. στό Κέντρο 

"Φρούριο" καθώς καί ή έπίσκεφή του στό Έ ρ γ .  Ζάχαρης, ‘Εν. Γ.

Σ/μών, Νομαρχία κλπ. καθώς καί ή άμερόληπτη θέση του στην πρόσκληση 

Δείπνου των γεωπόνων (χωρίς συμμετοχή Δασολόγων, Κτηνιάτρων κλπ.)

16. Προτείνεται μεγαλύτερη "τόλμη" γιά Δημοκρατικοποίηση των 

‘Υπηρεσιών τού ‘Υπουργείου. Οί Δεξιοί-'Αντιδραστικοί κλπ. είτε 

κινούνται μέ θράσος, είτε προσποιούνται τήν άποδοχή τής 'Αλλαγής 

προκαλοΰν ζημιά γενικώτερη.

17. ‘0 προγραμματισμός έπίσκεφης τού ‘Υπουργού δέν ήταν καλομελετη- 

μένος (Πρόγραμμα έπίσκεφης Νομαρχίας κλπ.) καί ένώ ό ‘Υπουργός 

δημιούργησε σ'όλους έξαίρετη έντύπωση δέν δόθηκε ευκαιρία γιά 

καλύτερη άλληλοενημέρωση (λ.χ. δέν παρευρέθηκαν στή Νομαρχία όλοι

οι Γεωτεχνικοί παρα μονο οι προϊστάμενοι παρ ολο που είχαν ειδο

ποιηθεί σχετικά).

18. Γενικευμένη άποφη πώς οι ‘Υπηρεσίες βρίσκονται σέ χαμηλό ρυθμό 

άπόδοσης. Σάν άφρρμές παρουσιάζουν τήν καθυστερημένη έκδοση τών Π.Δ. 

καί έγκυκλίων άπό ‘Υπ. Προεδρίας (σχετικές μέ τό Νόμο Δημ. Διοίκη

σης) , τήν άπουσία Νομαρχών, τή μή κάθαρση τών άντιδημοκρατικών 

στοιχείων κλπ.

19. Είναι έκδηλη ή ικανοποίηση τών άγροτών γιά τά μέτρα πού άνα-

κοίνωσε ό Πρωθυπουργός καί ό ‘Υπουργός μας ένώ άλλες τάξεις ίσχυρί- 

ζονται πως "παραχαϊδεύτηκαν" οί άγρότες καί αγνοήθηκαν α ύ τ έ ς . μ' '

20. 'Ανάμεσα στούς Γεωτεχνικούς δέν έγινε άλλαγή νοοτροπίας, έΡακο- 

λουθούν οί σοβινιστικές τάσεις γιά έξασφάλιση έπικαλύφεων. Δέν 

κατανοήθηκε ή γραμμή τής έγκυκλίου τού ‘Υπουργού. Οί ΔεΡιοί κι

νούνται έναρμονισμένα μέ τήν "έπίθεση" ένώ ή "πολιτικοποίησή" τών 

προοδευτικών (λίγων) χαμηλή.



21. Έ ν τ ο ν η  η "στενοχώρια" οπαδών η καί μελών του κινήματος έπειδή

δεν έγινε τολμηρή βαθειά δημοκρατικοποίηση τής Δημ. Διοίκησης καί 

Ν.Π.Δ.Δ. Τά ίδια πρόσωπα στίς ίδιες θέσεις (υπεύθυνες) προκαλοϋν 

τήν Κοινή Γνώμη πού συμπεραίνει δτι δεν ξεκίνησε στό χώρο αυ

τό ή 'Αλλαγή άφοϋ οι ίδιοι ευνοούμενοι (χουντοδεξιάς) κρατούν τά 

πόστα οχι μονο χωρίς ν αλλάξουν νοοτροπία η συμπεριφορά αλλα να 

προβάλονται επιδεικτικά...".

22. Γενικευμένη ή "άπογοήτευση" επειδή γιά τό άποδειγμένο οικο

νομικό χάος πού άφησε ή δεξιά καλούν^'καί^'οι^Λαϊκές τάξεις, μέ τά 

νέα φορολογικά μέτρα καί ανατιμήσεις (ΔΕΗ, OTE, τρόςοιμα) νά πληρώ

σουν τίς καταχρήσεις τής Δε&ιάς. Ζητείται νά πιαστούν οί "λεηλα

σίες" καί νά υποχρεωθούν νά έπιστρέφουν τά κλεμμένα. Δέν Ικανο

ποίησαν τήν Κοινή Γνώμη οί δηλώσεις τού κ. Κουτσόγιωργα. - Δρεττάκη 

κλπ. που ανακοίνωσαν μονο μερικες περιπτώσεις γιατί ζήτα να πουν 

ονόματα καί νά έπιβάλ&υν κυρώσεις στούς ένοχους... "δέν είναι δίκαιο 

νά ξαναγεμίσουν τά Ταμεία όσοι δέν έφταιξαν άλλά νά τιμωρηθούν 

παραδειγματικά οί κλέφτες.. Δέν μπορεί νά ξεφεύγουν όσο καί άν 

έκλεψαν έξυπνα χωρίς ν'άφήσουν άποδεικτικά... Πρέπει νά άποκαλυφθοΰν 

καί νά πληρώσουν...".

23. ΧουντοΔεξιοί σέ στενούς κύκλους τους παρουσιάζονται άνήσυχοι 

καί άπαισιόδοξοι γιά τό μέλλον τους. ‘Ομολογούν σχέδια γιά νέα 

"μεταμόρφωση" μέ στόχο νά μήν εξαφανιστούν διαπιστώνοντάς το μέχρι 

τώρα "άδιάσπαστο ΠΑΣΟΚ-Λαίκή πλειοψηφία".

25. χουντοδεξιοί κινούνται "σπασμωδικά" (μ'όλη τή γνωστή μεθοδολο

γία τραμπουκισμών κινδυνολογίας κλπ.) άλλά άνάμεσά τους παραδέχονται 

".... είναι έχθροί μας ό 'Αν. Παπανδρέου καί Κυβέρνησή του όμως 

ξέρουμε ότι είναι χαρισματικός άρχηγός καί οί περισσότεροι ‘Υπουργοί 

ικανοί, αξιόλογοι... Οί δικοί μας τά θαλάσσωσαν σάν Κυβέρνηση καί 

άποδείχτηκαν άνίκανοι. Ξεπεράστηκαν καί ξόφλησαν.... Τώρα κινού

μαστε νιά νέα ή γ ε σ ί α . .. Ά ν  τό ΠΑΣΟΚ πετύχει στόν οικονομικό τομέα
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χάνεται ή ‘Ελλάδα γιατί τελικά θά επικρατήσουν οι έρυθρο-άναρχι- 

κοί καί όχε έμεϊς...".

25. Δημόσιοι ‘Υπάλληλοι καί πολίτες παραδέχονται τήν γενική 

άρυθμία, ατονία, ανωμαλία λειτουργίας τής Κρατικής Μηχανής πού 

προκαλεΐ αγανάκτηση άλλά καί τόσες σοβαρές συνέπειες. Πέρα 

άπ'τή σχεδιασμένη άναταρπχή πού δημιουργεί ή κινδυνολογία καί

ή αντίδραση των υπαλλήλων πού ανήκουν στή Δε^ιά (ραίνεται καθαρά 

πώς δέν πέρασε, στό ζωτικό αύτό χώρο, ή 'Αλλαγή. ‘Η ίδια καί 

χειρότερη νοοτροπία που μπερδεύεται και με τις σκόπιμες επιφα

νειακές "μεταμφιέσεις". Κρίνεται άπαραίτητη ή βαθειά τομή 

(όπως έγινε στήν ήγεσία Ναυτικού) για. δημοκρατικοποίηση, άξιοκρα- 

τία, δραστηριοποίηση, συντονισμό έπίδοσης κλπ.

26. Γενικευμένο αίτημα νά έπιταχύνει ή Α λ λ α γ ή  τό ρυθμό της καί 

νά βαθύνει, ειρηνικά άλλά μέ τόλμη τίς τομές πού θά ανοίξουν τό 

απόστημα έτσι ώστε νά καλυτερέψει αισθητά ή θέση των άδικημένων 

και για να εφαρμοστούν σωστά τ αναγκαία μέτρα που θα κανουν την 

Κρατική Μηχανή νά λειτουργήσει ομαλά, αποδοτικά.

Σάν απαραίτητο φάρμακο ν'άλλάξει νοοτροπία καί νά ξεσκουριάσει 

η Δημ. Μηχανη προτείνουν ταυτόχρονα με την παρουσία των νέων 

■Νομαρχών, τήν άνάθεση σ'Ικανά πρόσωπα υπεύθυνες θέσεις, τήν συχνή 

[/ έπιτόπια έπαωή τών ‘Υπουργών, Γεν. Γραμμ. , Συμβούλων κλπ. ώστε 

I καί σωστή καθοδήγηση νά γίνεται άλλά καί ή παρουσία του "άγροφύλακα 

Ιστό άφραγο άμπέλι" νά συνειδητοποιηθεί.

20. Στό χώρο τών Γεωτεχνικών υπάρχει άκόμα ή σωβινιστική κληρονο

μιά πού συντηρούν συμφεροντολογικά πρόσωπα, 'Επισυνάπτεται άπό- 

κομμα εφημερίδας πού δείχνει τήν προσπάθεια άφοϋ τόσο οι Δασικοί 

όσο καί Κτηνίατροι κλπ. δέν κλήθηκαν νά οργανώσουν άπό κοινού 

τήν ‘ποδοχή του κ. ‘Υπουργού στή Λάρισα. Συνεχίζεται "... ή άπό 

πονηρού *ποκλοπή έπικαλύψεων έπιστημονικών άρμοδιοτήτων άλλων 

Κ λ ά δ ω ν ...".

28. Στ&ο "έμπορικό κόσμο" άναγνωρίζεται μ'άνακούφιση τό μέτρο 

προστασίας της επαγγελματικής στέγης και η μη έξωση τους κρίνεται 

πολύ εύνοϊκά γιά Κυβέρνηση. Συζητιέται έντονα 6 προβληματισμός



πού δημιουργεϊται μέ τις νέες φορολογικές έπιβαρύνσεις στην αγορά 

καί τίς μικρομεσαϊες έπιχειρήσεις (λ.χ. Φ.Α.Π., έ^ωλογιστικό 

προσδιορισμό κερδών, φορολογία πάγιων στοιχείων, ή άπαγόρευση τοϋ 

β'χονδρεμπορικοϋ κέρδους (ή μεσαία τά^η προτείνει νά καταργηθει 

καί νά παραμείνει τό 12% πού προϋπήρχε), τό ώράριο λειτουργίας 

Κέντρων (2π.μ.) πού ζημιώνει σειρά έπαγγελματιών (ταΓ:ί, μουσικοί, 

κλπ.) άλλά καί μειώνει τό τζίρο καί κατά συνέπεια καί τά έσοδα 

τοϋ Δημοσίου.
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29. 'Εξακολούει "άρκετά έξυπνα καί αδίστακτα" ή άθέμιτη συναλλαγή

άνάμεσα σέ Δημ. ‘Υπαλλήλους καί προνομιούχους ρουσφετολόγους. Τά 

ίδια κυκλώματα λειτουργούν καί συνεχίζουν τήν "συμφεροντολογική 

έξυπηρέτηση" Διάχυτη ή πεποίθηση, γιά Δημ. ‘Υπαλλήλους πού χρηματίζοντα 

μέ σημαντικά ποσά. Μιά σοβαρή πηγή ςοορο διαφυγής είναι "συνεργασία"

Δημ. ‘Υπαλλήλου καί ένδιαφερόμενου. Τονίζεται πώς άν γίνει ένας 

συστηματικός - συνειδητός έλεγχος τοϋ "πόθεν έσχες" σέ προϊσταμένους 

'Εφοριών κλπ. θά άποκαλυφθοϋν φοβερές περιπτώσεις σκανδάλων πού τόσο 

ζημιώνουν τά Δημόσια έσοδα ( φοροδιαφυγή) άλλά καί βάναυσα προκαλοϋν 

τό αίσθημα άδικίας τών άδύναμων πολιτών καί καταρακώνουν τή Δημ. 

Διοίκηση.

30. 'Αναφέρεται ή άνάγκη έίοαρμογής αΰστηροϋ έλέγχου στή διακίνηση 

Μπύρας-άναφυιιτικών έπειδή Φεύγουν ά π ' τό έργοστάσιο μέ φευτικά τιμολό

γιά καί παραπλανητικές φορτωτικές (τελικά καταστρέφονται) καί έτσι 

ξεφεύγει ή φορολόγηση τοϋ έργοστασίου καί τοϋ καταστηματάρχη (περιπτώ

σεις Παπαστεργίου , Λάρισα ‘ΑγιάΕ Κουρτάκηκλπ.).

31. Οινοπνευματοποιίες "κλέβουν" άπό ά^ιοποίηση μελάσας έπειδή βγάζουν 

ποσο οινοπνεύματος περισσότερό απ ο,τι υπολογίζεται όταν τους χορη

γείται μελάσα, σταφίδα κλπ. Τό σημαντικό αύτό περίσσευμα οινοπνεύματος 

δίνεται στήν άγορά χωρίς τιμολόγιο κι'έτσι έχουν μεγάλα άφορολόγητα κέρ

δη .

32. *Η χορήγηση όδοιπορικών, άποζημιώσεων, στούς Δημ. ‘Υπαλλήλους άνά- 

λογα μέ τή βαθμολογική θέση κρίνεται άδικη άωοϋ ό κάθε μετακινούμενος 

άντιμετωπίζει τίς ίδιες βιωτικές άνάγκες (Ξενοδοχείο, φαγητό, χιλμετρικά 

έξοδα κλπ.). Πρέπει νά γίνει ισόποσο ύφος γιά όλους τούς βαθμούς καί 

γι'άπονομή δικαιοσύνης άλλά καί γιά ν'άποτελέσε-ι άντικίνητρο στούς 
προϊσταμένους ή ύφηλόβαθμους πού έχουν τό δικαίωμα γιά έκδοση έγκρίσε«ν



μετακίνησης εκτός έδρας καί τό χρησιμοποιούν γιά τόν έαυτό τους 

στος μεγαλύτερο ποσοστο των σχετικών πιστώσεων.

33. Νά σταματήσει ή έγκριση χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου γιά όσους μετά- 

κινούνται έκτος ορίων Νομού γιατί είναι δαπανη άσκοπη αφού τις περισ- 

σοτερες φορές η χρηση του Ι.Χ. δεν γίνεται η γίνεται για οικογενειακή 

ψυχαγωγ ία κ λ π .

'Επίσης νά δοθεί εντολή αύστηρού ελέγχου τού τρόπου χρησιμοποίησης 

των ενταλμάτων μετάθεσης (παίρνουν έξοδα πρώτης εγκατάστασης γιά τή 

νεα θέση ενω ούτε οικογένεια μετακινούν ούτε οι ίδιοι παραμένουν 

νύχτα στις θεσεις τ ο υ ς ) .

34. Συνταξιούχοι Δημοσίου άγανακτισμένοι επειδή γίνεται προείσπ.ρα^ 

φόρου στή σΐ)ντα^η ".... άφοΰ δεν ξέρουμε άν θά ζούμε τόν επόμενο 

χρόνο γιά τόν όποιο μάς παρακρατιέται φόρος...".

35. ".... Οι γεωργοκτηνοτρόςοοι (Θεσσαλίας) είναι ".... ευχαριστημέ

νοι καί ένθουσιασμένοι τόσο άπό τά μέτρα πού άνακοινώθηκαν άπό κ.κ. 

Πρωθυπουργό καί ‘Υπουργό στή Λάρισα όσο καί άπό τήν όλη πορεία τής 

'Αλλαγής καί τήν έφαρμογή τού Συμβολαίου της... Σιγά-σιγά θά πειστούν 

καί οι άλλες τάξεις... 'Αναγνωρίζουν τίς δυσκολίες, Ξέρουν τίς άωορμές 

καί θά πιστώσουν τήν Κυβέρνηση μέ υπομονή καί κατανόηση... Έ χ ο υ ν  

θάρρος ν ’άντιμετωπίσουν τήν κινδυνολογία καί τά προβλήματα... Κείνο 

πού θά τούς βοηθήσει νά μή μειωθεί αυτή τους ή θέση εδναι ή πιό 

συχνή, στενή έπαφή μέ τά κλιμάκια τού Κινήματος καί τής Κυβέρνησης 

έπειδή θά ένημερώνονται καί θάχουν τά έπιχειρήματα ν"άντιμετωπίσουν 

τίς κινδυνολογίες κλπ...." Έ τ σ ι  μοΰ άνακεωαλαίωσε γνωστός Θεσσαλός.

36. Προτεινεται ή πρωτοβουλία άπό μέρους των Κ.Ο. λήψης μέτρων γιά 

τήν προστασία των δασών άπό πυρκαϊές τό ώστε νά κυριολεκτήσουν

σαν "Πρασινοφρουροί" (έθελοντική φροντίδα καί προσωορά έργασίας 

γιά τή διαφύλαξη καί έπέκταση τού πρασίνου-Δάσους κλπ.) σάν δείγμα 
Υποστήριξης τής προσπάθειας τού ‘Υπ. Γεωργίας.

37. Οί Δημοτικές καί Κοινοτικές έκλογές τό Λθινόπωρο αποτελούν καθημερι- 

Βό θέμα πλατειάς συζήτησης. ‘Η Δεξιά έκμεταλλεύεται τ'άποτελέσματα τής 

Γαλλίας καί μεθοδεύει τίς ενέργειες της μέσα στό γνωστό πλαίσιο τής 

έπίθεσης ένάντια στό Κίνημα. ‘Ομαδοί, φίλοι τού ΠΑΣΟΚ "άπολιτικοποιη-



μένοι" η ψηοοφόροι της 18/10/1981 "ψαρεύονται." . Στελέχη, μέλη, 

φίλοι τού ΠΑΣΟΚ διατυπώνουν "σχετική" ανησυχία καί προτείνουν νά 

οργανωθεί έγκαιρα ή σημαντική πολιτική μάχη γιά τή νίκη πού θά 

υλοποιήσει τήν κατοχύρωση των νέων θεσμών (Νομ. Νομαρχών - Αποκέντρω

ση κλπ.) καί θ'άποδείξη τή θέληση τού Λαού γιά 'Αλλαγή.

38. Γενικά τονίζεται ή άνάγκη καί σημασία τοϋ μετεκλογικού ρόλου 

ενός μαχητικού μηχανισμού τού Κινήματος πού, όπως υποστηρίζεται 

παρουσιάζει μιά "σχετική άτονία" ύστερα άπό τήν 18.10.81 κι'αύτό 

επειδή "αποδυναμώθηκε" άπό πολλά ά^ια στελέχη κλπ. πού ά.νέλαβαν 

Κυβερνητικές ή άλλες σοβαρές ευθύνες ή καί έπειδή αρκετά μέλη δέν 

ανταποκρινονται μ επιτυχία στην αποστολή τους τοσο σε κεντρικό επί

πεδο όσο καί (κύρια) σέ περιφερειακό.

39. Μιά σημαντική εύθύνη πού θά δοκιμαστούν σά άτομα, καί γιά τήν 

όλη επιτυχία ανήκει στούς νέκυς Νομάρχες, πρέπει νά δείξουν τίς 

προσωπικές τους ικανότητες, έτσι πρέπει νά βοηθηθοΰν μέ σωστή λειτουρ

γία όλων των φορέων τού Κινήματος άοού θάναι ή έμπροσθοφυλακή" τής 

ύλης Κυβερνητικής δραστηριότητας καί τής απήχησής της στό Λαό καί 

πρέπει νά παρουσιάσει δημιουργικό έργο 'Αλλαγής άλλά καί ικανότητα 

άντίκρουσης κινδυνολογίας, διαστρεβλώσεων κλπ. τής Δδξξάς.


