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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Ε.Γ. ΣΤΗΝ 19η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ Κ.Ε. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1986

για τη Συνέχιση, Διεύρυνση, Αναβάθμιση
της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην πορεία για την 
Κοινωνική Αλλαγή

- στη Μάχη για την Ανάπτυξη μέσα από το Δημοκρατικό Προγραμ
ματισμό με ισχυρή ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

- με ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
απαντούμε στις μικροκομματικές στρατηγικές

*  *  *

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Μετά την νίκη των Λαϊκών δυνάμεων και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 
Ιούνη 1985 που επιβεβαίωσε την στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή 
του Οκτώβρη του 1981 για την πορεία αυτού του τοπου, βρισκόμαστε 
σε μιά νέα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις Δημοτικές εκλογες 
του Οκτώβρη 1986.
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Οι Δημοτικές εκλογές 1986 αντικειμενικά αποτελούν κορυφαία 
ιδεολογική αλλά και πολίτικη αναμέτρηση.

Ιδεολογική αναμέτρηση διότι σ'αυτές θα συγκρουσθούν οι 
αντιλήψεις για τη Λαϊκή Συμμέτοχη την αποκέντρωση, το Δημοκρατικό 
προγραμματισμό τον αναπτυξιακό κοινωνικό χαρακτήρα της Τ.Α. με 
τις όπθιες, αντιλήψεις για τον άκρατο κρατισμό την υποταγή των 
θεσμών στο κράτος είτε αυτός έχει αφετηρία τα κλασσικά καπιταλιστι
κά χαρακτηριστικά είτε τα όποια γράφειοκρατικά του "συγκεντρωτικού 
σοσιαλισμού".

Πολίτικη αναμέτρηση διότι από την έκβαση του εκλογικού, 
αποτελέσματος θα προκύψει αν θα συνεχισθεί και θα διευρυνθεί η 
αντιστοίχιση των κοινωνικών δυνάμεων της αλλαγής στους θεσμούς 
όπως η Τ.Α. κάτω από τις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ'αυτο το χώρο, η θα αναστραφεί αυτή η πορεία πράγμα 
που θα σημαίνει αποστέωση και αγκίλωση > και οπισθοχώρηση της 
δυναμικής τους που πιό πέρα θα σημάνει οπισθοχώρηση και παγίδευσηί » ’
της ίδιας της αλλαγής στους ίδιους τους αντιπροσωπευτικούς 
δημοκρατικούς θεσμούς , στον ίδιο τον πηρύνα της.

0 κάθε θεσμός εκφράζει μιά κατάσταση σύνθετη, γεννιέται , 
διαφοροποιείται και μετασχηματίζεται για να συμβαδίζει με τις 
εξελίξεις που πάντα κινούνται μέσα από αντιθέσεις και 
συγκρούσεις.

Αντανακλά ένα σημείο ισορροπίας και ένα πλαίσιο αποδοχής 
ανάμεσα σε δύο αντίπαλους πόλους, όπου ο παλιός πόλος συμβιβάζεται 
με την αμφισβήτηση του από το νέο και ο νέος συμβιβάζεται προσωρινά 
με τα καινούρια κατακτημένα όρια.

Το "άνοιγμα των θεσμών" είναι μιά κατάσταση μεταβατική με 
δυναμικές ισορροπίες. Είναι μιά αναγκαία κρίσιμη και χρησιμη 
συνοριακή περιοχή που στο έδαφος της διαμορφώνεται - μέσα σε



συνθήκες δημοκρατίας και ελευθερίας - μιά ιστορική θέληση και 
μιά κοινωνική συνείδηση διαρκούς αμφισβήτησης και ριζικής αλλαγής.

Το "θεσμικό άνοιγμα" καθιερώνει μιά νέα ισορροπία ανάμεσα 
στην κοινωνία το κράτος και την πολίτικη . Προωθεί μιά ουσιαστική 
και γόνιμη σύνθεση ανάμεσα στην Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και 
στις μορφές Δημοκρατίας που στηρίζονται στη Λαϊκή Συμμετοχη^τον 
άμεσο κοινωνικό έλεγχο.

Η εκλογική αναμέτρηση είναι ακόμα μιά πολίτικη μάχη για 
τους δημοκρατικούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
- αφορά τον κάθε πολίτη,την κοινότητα,την κοινωνία, την γειτονιά, 
και την πόλη

-τις κοινωνικές δυνάμεις της αλλαγής της Δημοκρατίας , της 
Ανεξαρτησίας , της ομαλότητας και της προόδου

- τους ίδιους τους πολιτικούς φορείς που με την φιλοσοφία και την 
πολίτικη τους στρατηγική και πρακτική προσανατολίζουν και ενεργό 
ποιούν τις κοινωνικές δυνάμεις

Η ΓΝΩΜΗ, η ΘΕΣΗ, η ΠΡΑΞΗ του πολίτη έχει μιά ξεχωριστή και 
αναντικατάστατη βαρύτητα που απορρέει από την κατ'ευθεία σχέση του 
με τα δημοτικά και τα κοινοτικά πράγματα γι'αυτό δεν μπορεί να 
υποταχθεί σε όρους γενικής σύγκρουσης κάποιων κομματικών 
στρατηγικών.
η ΨΗΦΟΣ για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές είναι ΨΗΦΟΣ για την 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
γύρω από το νόημα αυτής της ψήφου τα κόμματα:
- αρθρώνουν θέσεις, αντιλήψεις και πρακτικές
- η Αντιπολίτευση ηδη έχει εκδηλώσει τις προθέσεις της και 
προσπαθεί να αναπτύξει την πολίτικη της
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- το ΠΑ.ΣΟ.Κ. , ο κατ'έξοχη δικαιούχος , σήμερα λύνει τη σιωπή 

του
- ο χρόνο που επιλέγεται είναι συνειδητός κι όχι από θέση άμυνας 

το ζητούμενο:
- ποια είναι η στάση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέναντι στις εκλογές
- ποιό είναι το πολιτικό πλαίσιο της εκλογικής αναμέτρησης
- πως θα βγεί ενισχυμένη η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα απ'αυτη
- προς τα που θα προσανατολισθούν τώρα οι κοινωνικές δυνάμεις που 
παλεύουν μέσα και γύρω από το θεσμό της Τ.Α.

*  *  *

Τι κρίνεται σ'αυτές τις εκλογές....
σ'αυτές τις εκλογές:

Ι.δεν κρίνεται συνολικά η πορεία της Κοινωνικής Αλλαγής αλλά 
η πορεία μιά από τις θεμελιακές στρατηγικές της επιλογής: 
η πορεία της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
στόχος : η Συνέχιση, Διεύρυνση και Αναβάθμιση τους

2. δεν κρίνεται συνολικά η μάχη για την Αυτοδύναμη Κοινωνική και 
Οικονομική Ανάπτυξη που διεξάγει στο σύνολο της η ελληνική 
κοινωνία , αλλά η συμμέτοχη σ'αυτη τη μάχη ενός από τους

θεμελιακούς πόλους που διαμορφώνους τους όρους γι'αυτη την 
Ανάπτυξη:
στόχος : με ισχυρή Τ.Α. στη μάχη για την Ανάπτυξη

3. δεν κρίνεται συνολικά το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θέλει
να εκφράσει στο θεσμικό επίπεδο ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός

../ / ....
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μέσα από ένα αποκεντρωμένο εθνικό σχέδιο,αλλά^ η πολίτικη 
και θεσμική δυνατότητα ν'αποκεντρωθούν οι αναπτυξιακές 
αποφάσεις στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και να υλοποιούνται 
αυτές οι αποφάσεις
στόχος; ικανή Τ.Α. όχι μόνο να παίρνει αποφάσεις και να 
αποδέχεται τη μεταβίβαση πόρων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων 
αλλά και να παίρνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες στην καρδιά 
της ανάπτυξης , της παραγωγής και της ποιότητας ζωής του 
πολίτη,για να συμβάλλει ουσιαστικά στο Δημοκρατικό Προγραμ- 
ματισμός.

4. δεν κρίνεται ένας απλός εκσυγχρονισμός του κράτους,ούτε
μιά καλύτερη η χειρότερη διαχείριση των "τοπικών υποθέσεων" 
από τους πόρους του προϋπολογισμού,ούτε ακόμη περισσότερο 
αν η Τ.Α. θα είναι "φίλος" η "αντίπαλος" πόλος στην κεντρική 
εξουσία , αλλά η ουσιαστική δυνατότητα του θεσμού να 
ασκήσει πραγματική εξουσία πάνω στις "τοπικές υποθέσεις". 
στόχος: Τ.Α. αυτοδύναμος πόλος άσκησης τακτική εξουσίας με 
ουσιαστική αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει γι'αυτό 
το νέο θεσμικό πλαίσιο που εγκαθιδρύεται μετά το '81 .

5.. δεν κρίνεται η οποιαδηποτε βραχυπρόθεσμη η μακροπρόθεσμη 
στενά κομματική στρατηγική, ούτε ο ευρύτερος πολιτικός 
συσχετισμός η η αντιστοιχία πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων 
για να οι Ο.Τ.Α. σε "κόμματα κάστρα" υπέρ η κατά της 
κυβερνητικής πολίτικης , αλλά η δυνατότητα των κοινωνικών 
δυνάμεων της Αλλαγής να βρούν μιά κοινή γλώσσα και στάση 
στα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την πορεία του θεσμού, 
να να συσπειρωθούν γύρω από τους νέους αποκεντρωμένους θεσμούς 
και να αναπτύξουν ένα πραγματικό μαζικό κίνημα γύρω από το



"τοπικό πρόβλημα".
στόχος: η Δημοκρατική Συνεργασία μέσα και περί τους Δήμους 
και τις Κοινότητες, δεν είναι μιά χθεσινή υπόθεση που 
εξάντλησε τα όρια της, αλλά αναγκαία σημερινή πραγματικότητα 
και ελπιδοφόρα αυριανή προοπτική.

Για όλους αυτούς τους λόγους 
εμείς λέμε:

- ΟΧΙ στην κομματικοποίηση των δημοτικών εκλογών 
γιατί δεν είναι εκλογές για το εθνικό κοινοβούλιο, ούτε για το 
συνδικαλισμό αλλά για το τρίτο από τα βάθρα της Δημοκρατίας

- ΝΑΙ στην πάλη για το θεσμό μέσα από τις εκλογές 
γιατί μόνο μέσα απ'αυτη την πάλη μπορεί, να προχωρήσουμε στην 
παραπέρα αναβάθμιση του και να υλοποιήσουμε την ιστορική
του αποστολή , ενώ ταυτόχρονα να αποκαλύπτουμε και αποδυναμώ
νουμε τις κοντόφθαλμες κομματικές στρατηγικές.

- ΝΑΙ στη Δημοκρατική Συνεργασία
γιατί έτσι προσανατολίζουμε τις κοινωνικές δυνάμεις της 
Αλλαγής στην κατεύθυνση πραγματικών αντιθέσεων που κυριαρχούν 
στην κοινωνία μας , για να αντιμετωπίσουν την απόπειρα του 
κατεστημένου να ανατρέψει τις κατακτήσεις του λαόύ._

Ετσι απαντούμε στο βασικό δίλημμα που θέλουν αυτές οι 
επιλογές:
Ο θεσμός της Τ.Α. είναι πεδίο άσκησης μικροκομματικών 
σκοπιμοτήτων και φορέας απλά κάποιων κομματικών στρατηγικών 
η θεμελιακός μοχλός για την ανάπτυξη, την πρόοδο, τη 
δημοκρατ ία.



Από την έκβαση της μάχης κρίνονται πανελλαδικά και τοπικά :
- η συνέχιση και η προοπτική του μεγάλου δημοκρατικού εγχειρήματος 
για την αποκέντρωση και την συμμέτοχη

- η αξιοποίηση η όχι του επαναστατικού θεσμικού πλαίσιου (που 
ολοκληρώθηκε με την ψήφισή του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) για 
την λύση του τοπικού προβλήματος, την τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη

- η ακύρωση των τακτικών φθοράς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μιά ακόμα 
απάντηση στις συγκλίνουσες στρατηγικές Ν.Δ. και Κ.Κ.Ε. να 
εμφανίσουν έμμεσα αυτή την φορά προβλήματα αυτοδυναμίας για το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η συνέχιση και η προοπτική του θεσμού θα κριθεί συνολικά από το 
αποτέλεσμα της μάχης πόλεις και στις κοινότητες.

Η εκτίμηση μας για τις δημοτικές εκλογές κολί. ι κρίνεται από 
αυτές όπως και η επιλογή να δώσουμε την μάχη με βάση και αφετηρία 
τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί αμυντική επιλογή 
η υπεκφυγή σε σχέση με την διαφαινόμενη επιθετικότητα άλλων κομμάτων 
και σχηματισμών για μιά νέα εκ νέου εφ'όλης της ύλης αντιπαράθεση.

Αποτελεί επιλογή πολίτικη επιθετική διότι βάζει το πρόβλημα 
στον πηρύνα του ,πολιτικοποιεί την αναμέτρηση στο θεσμό και καλέί 
τις'άλλες δυνάμεις να πάρουν θέση να αναπτύξουν προτάσεις και 
προγράμματα.

Αποτελεί επιλογή αναβάθμισης της πολίτικης αντιπαράθεσης και 
διαλόγου διότι απαιτεί συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις^απαιτεί 
συγκεκριμένΥ). ατάση και όχι κάτω από γενικόλογα συνθήματα,αποφυγή 
της πολίτικης και ιδεολογικής ουσίας του τι είναι τοπική αυτοδιοίκηση 

Εδώ και τώρα ας πάρουν επιτέλους θέση συγκεκριμένη 
τεκμηριωμένη , αναλυτική,σε ζητήματα καίρια και στρατηγικής σημασίας 
για την πορεία αυτού του τόπου όπως η Τ.Α.



Την πορεία αυτού του τόπου που πρέπει να την δούμε στην 
προοπτική της πορείας για το 2000 , με όλες τις ανάγκες και 
προβλήματα εθνικά ,οικονομικά , κοινωνικά, τεχνολογικού εκσυγχρονισ
μού και να συνδέσουμε άρρητα την Τ.Α. με την ανάγκη που επιβάλλεται 
να παίξει τον δικό της σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτή.

Οι ΕΚΛΟΓΕΣ δεν ΚΡΙΝΟΥΝ την Κυβέρνηση,μπορούν όμως να 
ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΝ με το αποτέλεσμα τους ένα ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ για τη 
συνέχιση και ολοκλήρωσή της Αλλαγής μέσα από την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναξάρτητα πάντως από τα παραπάνω και από τα προφανή αδιέξοδα 
που ωθούν σε άγονη γραμμή τις άλλες δυνάμεις εμείς σαφώς εκτιμούμε 
ότι οι επικείμενες Δημοτικές εκλογές είναι κεντρική εκλογική μάχη.

Στην κατεύθυνση αυτή συσπειρώνονται και στρατεύονται όλες οι 
δυνάμεις μας που μαζί με ένα πλατύ ρεύμα στήριξής θα στρατευθούν 
σε μιά πορεία με το λαό για την Δημοκρατία , την Ανάπτυξη και την 
Αλλαγή.



ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Οφείλουμε βεβαίωςνα μην κομματικοποιήσουμε τις εκλογές και αυτό 
αποτελεί μιά θέση που βρίσκει την συνολική στήριξή της οργάνωσης 
αλλά και του Δημοκρατικού Λαού και να στηρίξουμε την τακτική μας 
πάνω στην αντίληψη της πολιτικοποίησης του θεσμού.

Οταν όμως οι αντίπαλοι μας έχουν σαφώς επιλέξει την εκλογική 
αναμέτρηση εφ'όλης της ύλης δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την 
πρόκληση τους.

Σ'αυτό το θέμα πρέπει να αποκαλύψουμε τα πραγματικά τους 
σχέδια αλλά και αδιέξοδά τους με τρόπο θετικό .

Πρέπει να αποκαλύψουμε πάλι τις προσπάθειες τους για την 
ανατροπή του σημερινού πολιτικού συσχετισμού των δυνάμεων.

*
Η Τ.Α. ακρογωνιαίος λίθος στη στρατηγική της ΚΘινωνικης Αλλαγής.... 
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ολοκληρωμένη αντίληψη και στρατηγική για το 

θεσμό ως:
- φορέα Ανάπτυξης
- πόλο συσπείρωσης των κοινωνικών δυνάμεων για την επίλυση "τοπικού 
προβλήματος"

- βάθρο της Δημοκρατίας

Αυτή η αντίληψη και στρατηγική που συγκροτήθηκε μετά από τη 
μεταπολίτευση αποτέλεσε με την ηγεμονική και κυρίαρχη παρουσία 
της την κινητήρια δύναμη για την πορεία ανασυγκρότησης και 
ενδυνάμωσης του θεσμού.



4

ι
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνέδεσε πρώτη φορά στη χώρα μας την Τ.Α. με:

» - την Αποκέντρωση και, το Δημοκρατικό Προγραμματισμό
- την Ανάπτυξη , την παραγωγή , το κοινωνικό και πολιτιστικό έργο
- τη Συμμέτοχη ,την Αμεση Δημοκρατία και τον Ενεργό Πολίτη
- τη θωράκιση της Δημοκρατίας και την συμβολή στη διεύρυνση των 
κατακτησεων του λαού ως άμεση έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.

*  *  *

στο χώρο της Τ.Α. διαμορφώθηκε το πιό επεξεργασμένο πολιτικό 
πρόγραμμα της Αλλαγής....
ένα θεσμικό πλαίσιο που αρθρώνει στρατηγική και ενδιάμεσους 
στόχους
- αποκεντρώνει σύμμετρα αρμοδιότητες - πόρους- και μηχανισμούς 
υλοποίησης

- ανοίγει τις δυνατότητες για παρέμβαση στην ανάπτυξη και την 
παραγωγή

- ανανεώνει και διευρύνει την κοινωνική και οικονομική υποδομή
- διευρύνει τους θεσμούς λαϊκής συμμέτοχης με μιά σειρά όργανα 
σε κάθε βαθμίδα του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

*  *  *

στην Τ.Α, εμφανίζεται το πλουσιότερο και πιο χειροπιαστό ορατό
έργο της Αλλαγής.....
ποιά πολίτικη δύύαμη:



- απόδωσε τη διαχείρηση και τη κατανομή σημαντικών πόρων
στους Ο.Τ.Α. και αποκέντρωσε ουσιαστικές αρμοδιότητες σ'αυτούς

- δημιούργησε τους όρους για πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη
- άνοιξε το πλαίσιο για συλλογικές μορφές οργάνωσης της παραγωγής 
και δημιούργησε προνομιακούς όρους για την ίδρυση δημοτικών και 
διαδημοτικών επιχειρήσεων

-αψηφώντας το ανελαστικό και γραφειοκρατικό κράτος έδωσε τη 
δυνατότητα σε μεταβατικούς θεσμούς όπως οι προγραμματικές 
συμβάσεις και οι αναπτυξιακοί σύνδε-σμοιν άπομπλοκαριστέί η Τ.Α. 
άπό τα γρανάζια της κεντρικής εξουσίας

- ανάδειξε παρά τις δυσκολίες , τις αδυναμίες, τις αντιφάσεις,
■-· τους θεσμούς λαϊκής συμμέτοχης και αντιπροσώπευσης για την
επίλυση όλων των τοπικών υποθέσεων

- έδωσε τις δυνατότητες για ουσιαστική οικονομική αντίθετα με την 
παράλληλη αύξηση των ίδιων πόρων στην Τ.Α. κι όχι να την 
εξαναγκάσει σε επαιτεία και εξάρτηση μόνο από το κράτος και 
τον κρατικό προϋπολογισμό

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τις θέσεις του για την Τ.Α. τις εφαρμόζει με έργα 
κι όνι μόνο με διακηρύξεις
Στο Δημοτικό πρόγραμμα υπάρχει αναλυτική καταγραφή.

κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ολοκληρώθηκε το έργο της Αλλαγής στους
θεσμούς της Αποκέντρωσης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.....
ισχυρές οι παραδοσιακές πρακτικές , οι τοπιστικές αντιθέσεις, 
τα συντεχνειακά συμφέροντα
η πολύχρονη καταπίεση(εξάρτηση και αλλοτρίωση του πολίτη δεν τον



μετατρέπει από την μιά μέρα στην άλλη σε ενεργό 
- οι θεσμοί της συμμέτοχης συχνά εξαντλούνται σε όργανα διαχείρησης 

και κατανομής των πόρων με βάση τοπικά η κοινωνικά συμφέροντα 
δευτερεύοντος χαρακτήρα κι όχι τις πραγματικές ανάγκες της 
περιφερειακής αναπαραγωγής

- παρά το τεράστιο έργο της αποκέντρωσης η πολιτεία συχνά δεν 
μπορεί ν'ανταποκριθεί ως κράτος στις ανάγκες της

- η αναπτυξιακή και παραγωγική υποδομή δεν επιτρέπει ακόμη 
μεγάλες πρωτοβουλίες

Ομως το θεσμικό πλαίσιο ολοκληρώνεται (νέος νόμος) κοινωνικός 
πειραματισμός σε δεκάδες Δήμους δίνει τους πρώτους καρπούς η 
αποκέντρωση δίνει τις πρώτες δυνατότητες αξιοποίησης των ανθρωπίνων 
και υλικών πόρων της περιφέρειας.

είμαστε σε σωστό δρόμο
το λόγο έχει η κοινωνία, η κοινότητα , ο πολίτης

* * *

ο πολίτης έχει ανεξάρτητα από κομματική ένταξη συνείδηση της
προνομιακής σχέσης τους ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την Τ.Α.......
τα άλλα κόμματα :

-/\,ειτε διαφωνούν ριζικά:



Ν.Δ.

στ.

Κ.Κ.Ε.

Η πολιτι,κη δύναμη που είναι κατ'εξοχην υπεύθυνη για 
τον στραγγαλισμό του θεσμού επί δεκαετίες οδεύει στις 
εκλογές χωρίς να έχει απαρνηθεί την πολίτικη της μέχρι 
το 1981 αλλά και χωρίς να έχει αθρώσει πρόταση για το 
θεσμό.

Αρνηθηκε να δώσει τις απόψεις της αποχωρώντας από την 
διακομματική επιτροπή για τον Κώδικα, δείχνοντας έτσι 
έμπρακτα την αρνητική στάση της για τον διάλογο.
Η αντίληψη της για το θεσμό παραμένει αναλοίωτη:

Θεωρεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση διεκπεραιωτικό μηχανισμό 
υποθέσεων, και την είχε καταδικάσει ο'αυτό το ρόλο, 
α. προέκταση της κρατικής εξουσίας 
β. με τις περιορισμένες αρμοδιότητες-
γ. την ασφυκτική διοικητική οικονομική ,πολίτικη εξάρτηση 
δ. την μηδενική λαϊκή σύμμετοχη
ε. την ανύπαρκτη αναπτυξιακή και κοινωνική υποδομή 

την διαμεσολαβητικη σχέστ1 τοπαρχών και κομματαρχών

Η αντίληψη του για τον οργανωτικό έλεγχο της Τ.Α., 
οδηγεί στη μετατροπή της σε χώρο στείρας άσκησης διαμαρτυρίας 
και παραγωγής ψηφισμάτων αλλά και άκριτης διεκδίκησης και 
καταγγελίας.

Δεν εΐναι τυχαίο ότι από το σύνολο των αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών η Τ.Α. σ'ολη τη χώρα μόνο 2 έγιναν σε Δήμους 
■η Κοινότητες που έχουν Δημάρχους απο το χώρο του Κ.Κ.Ε.
(1 Ν.Ιωνία Αττικής και 1 στην Νιγρίτα αλλά και αυτή από 

παραχώρηση)



Για μιά ακόμη φορά επικρατεί η λογική:
- της περιχαράκωσης του χώρου του και της ευθείας 
αντιπαράθεσης με το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

- της δημιουργίας μετωπικού σχήματος με την ηγεμονική 
παρουσία (μετά την ΚΕΑ και την ΛΑΕ που κανείς πιά δεν 
θυμάται )σε μιά προσπάθεια να ξαναμετρησει με νέους 
όρους τις κομματικές του δυνάμεις

- την συσπείρωση σε αντι-ΠΑ.ΣΟ.Κ. βάση προσώπων και ομάδων 
που θα του επιτρέψει να παρέμβει υπέρ του στο χώρο που 
απευθύνεται το Κ.Κ.Ε. εσ. για το νέο φορέα.

Αύο διαχειριστικές δεξιές αντιλήψεις που κομματικοποιούν 
άμεσα τον θεσμό

*{̂ είτε συμφωνούν στη θεωρία αλλά δεν διαθέτουν 
ούτε την κοινωνική δυναμική,ούτε την πολίτικη 
δυνατότητα να την εφαρμόσουν

Ετσι καταφεύγουν σε τακτικές διεύρυνσης των ισχνών ερεισμάτων 
στο χώρο και σύνδεσης με την αναγκαία δυναμική που υποτάσσει 
το θεσμό στις ανάγκες επιβίωσης και αυτόνομης πολίτικης 
παρουσίας
Πρόκειται για έμμεση κομματικοποίηση του θεσμού 
0 πολίτης έχει ανεξάρτητα από κομματιηηένταξη συνείδηση όλων 
αυτών των αντιλήψεων και γι'αυτό πιστεύει ότι:

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναβάθμισε το θεσμό της Τ.Α. τα τελευταία 
χρόνια
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέλει και μπορεί να προχωρήσει στα πιό 
πέρα βήματα.

/ / -------



* δεν είναι κατά συνέπεια , τυχαία η στάση των κομμάτων 
Αντιπολίτευσης και η γραμμή τους μπροστά στις εκλογές 
που μεμιά χαρακτηρίζεται; κομματ ικοπο ίηση του θεσμού;

Στρατηγική της επιδίωξης στις δημοτικές εκλογές του '86 η παρεμβολή 
εμποδίων στην πορεία ανάπτυξης του θεσμού,η ακύρωση στην πράξη 
των προϋποθέσεων που έχουν δοθεί για την εξέλιξη της Τ.Α. σ'ένα 
αυτόνομο καιαναβαθμισμένο κοινωνικό και παραγωγικό θεσμό.

ΤΑΧΤΙΚΗ ΤΗΣ
Χωρίς αναφορές στο θεσμό αλλά και με αδυναμία αναφοράςσ'αυτόν 
επιχειρέί να περιχαρακώσει τις δυνάμειςτης σ'ένα αντι-ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
πολιτικό λόγο, και φροντίζει να καλλιεργεί ενδεχόμενες προοπτικές 
για πρόωρες γενικές εκλογές που θα της επέτρεπαν να ξαναπάρει τον 
έλεγχο του κρατικού μηχανισμού που όμως αποτελεί τον μοναδικό 
τρόπο -συσπείρωσης'των--αλληλορυγκρουόμενων ομάδων της.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
αντί - ΠΑ.ΣΟ.Κ. μάχη με εσωκομματικούς όρους 
-άλωση Λημών για μετατροπή σε αντι-ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάστρα
- χωρίς πρόταση - μόνο αρνητική στάση απέναντι στο θεσμό
- άρνηση για διρλογο στο θεσμικό πλαίσιο
- ακύρωση της αποκέντρωσης και της αυτόνομης παρουσίας του θεσμού
- έριδες και φθορά σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και σε επίπεδο βάσης 
λόγω των επιλογών και των αντιτιθεμενων φιλοδοξιών και συμφερόντων

- αυτόνόμηση "παραγόντων" που αγωνίζονται για την επιβίωση τους
- αλληλοσυγκρουόμενες διακυρηξεις περί κομματικοποίησης, αυτονομίας, 

ανεξαρτησίας,(βάφτισε τους βουλευτές της που μας έβαζε σαν υποψή
φιους σε πέντε μεγάλους δήμους ανεξάρτητους



αναδεικνύει τις δημοτικές εκλογές σε προνομιακό πεδίο επίλυσης 
της αναμέτρησης των ηγετικών της ομάδων 
εναγκαλισμός χουντικών στοιχείων

Κ.Κ.Ε. ;"Μάθημα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. "
- για "δεξιά στροφή" ακύρωση αλλαγής , λιτότητα ,αυταρχισμό
- αναβίωση και της στρατηγικής των μετώπων 

• - από το μέτωπο στη "συμπαράταξη"
- στη ουσία : Κ.Κ.Ε. και συνεργαζόμενοι"
- εκτόπιοση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την ευρύτερη αριστερά στη λογική 

"Τι ΠΑ.ΣΟ.Κ. - τι Δεξιά "
- τρεις επιλογές:

1. περιχάραξη της πολιτικηςμας ως απόπειρα εξομοίωσης με Δεξιά
2. διαμόρφωση παρά-ΠΑ.ΣΟ.Κ. χώρου ως μετωπικού υπό το 

Κ.Κ.Ε. σχήματος
3. κάθε επιμέρους αναμέτρηση ως πολίτικη σύγκρουση με αντι- 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσανατολισμό

η κύρια πλευρά 
- δευτερεύουσα πλευρά:
συσπείρωση για υπέρβαση του χώρου πουπροσπαθεί ν'απευθυνθεί 
το Κ.Κ.Ε. σε. με τον νέο φορέα.

Η όλη τακτική του Κ.Κ.Ε: καταγράφει για μιά ακόμη φορά την 
αδυναμία του να αρθρώσει θετικό πολιτικό λόγο για την στρατηγική της 
αριστερός και της αλλαγής στην Ελλάδα επαναλαμβάνοντας τα πολυ- 
χρησιμοποιημένα μετωπικά θυγατρικά σχήματα χωρίς να κατανοήσει



ακόμη ότι, η πολίτικη πρόταση που βγάζει από αδιέξοδα δημιουργεί 
προϋποθέσεις συγκρότησης πολιτικού κινήματος και δεν δημιουργούν 
τα τεχνικά σχήματα πολίτικη#.

Πολιτική π ού τον ίδιο χρόνο προσπαθεί να καταγράφει σαν 
"αριστερή συμπαράταξη"στις δημοτικές εκλογές στα άλλα μαζικά 
κινήματα στηρίζεται σε συνεχείς συνεργασίες με την .

Το μόνο ενδιαφέρον σ'αυτές τις εκλογές είναι'ότι έχει πλέον 
υποκαταστησει την αντίληψη για τον καταξιωμένο κομμουνιστή ,Δήμαρχο 
με τον καταξιωμένο αγωνιστή της αλλαγής και της αριστερός όπως 
φιλάρεσκα βαφτίζεται όποιος αποδεχόμενος να μπεί επικεφαλής 
της αντι-ΠΑ-ΣΟ-Κ- συμπαράταξης .

ΔΗΑΝΑ; Προσπαθεί να αθρώση ένα εκσυχρονιστικό λόγο για την Τ.Α. , και έτσι 
παρέμεινε και υπέβαλλε επί μέρους προτάσεις για τον κώδικα.

Φέρει και αυτή την ευθύνη κα τα στίγματα της πολίτικης 
στραγγαλισμού της Τ.Α.

Θα προσπαθήσει στις εκλογές να καταγράφει σαν αυτόνομη πολίτικη 
παρουσία στον χώρο της μετριοπαθούς δεξιάς και να διαχωρισθεί από 
την Ν.Δ. παίζοντας συγχρόνως ρυθμικό ρόλο στο χώρο της δεξιάς.

Κ.Κ.Ε.εσ. Παρά τα σχετικά θετικά στοιχεία στην αντίληψη του για το θεσμό 
της Τ.Α., το Κ.Κ.Ε. εσ. υποχρεώνεται να ακολουθήσει τις 
εκτιμήσεις του πρόσφατου συνεδρίουτ ου. Η ιστορική αλλοίωση της 
αγνόησης των διακυρηγμένων θέσεων και αρχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η 
προσπάθεια αποφυγής εγκλωβισμού στην πρακτική του Κ.Κ.Ε. να 
ηγεμονεύει σε μετωπικά σχήματα και συσπειρώσεις, οδηγούν το Κ.Κ.Ε.εσ. 
να δοκιμάσει στις δημοτικές εκλογές την δυνατότητα μετεξέλιξης του 
σε νέο φορέα.

. .//



Η επιλογή της αυτόνομης καθόδου στις μεγάλες πόλεις 
εκφράζει ακρυβώς αυτές τις δεσμεύσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ

ΜΑΐ̂ Η ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ: από τις παραπάνω αντιλήψεις προκύπτει ότι θα 
δώσουμε την μάχη αποκλειστικά για τον θεσμό της Τ.Α: και τις 
προοπτικές του.

Θα καλέσουμε τους άλλους πολιτικούς φορείς να εγκαταλείψουν 
τις μικροκομματικές τους επιδιώξεις και να τοποθετηθούν πάνω στα 
συγκεκριμένα ζητήματα για τον θεσμό και την κοινωνία.
Διαμορφώνουμε κλίμα διαλόγου και όχι πόλωσης, κλίμα που 
θα επιτρέψει να σπάσουν οι άκριτες αντι-ΠΑ.ΣΟ.Κ. πολώσεις και 
συσπειρώσεις και να εκρασθεί η Εθνική Λαϊκή Ενότητα για τον θεσμό 
της Τ.Α. και τις προοπτικές του, για την συμμέτοχη, την ανάπτυξη 
και την δημοκρατία.

Δεν δίνουμε την μάχη για την απόδειξη η όχι της σωστής 
κυβερνητικής πολίτικης όχι γιατί δεν έχουμε επιχειρήματα αλλά γιατί 
δεν θα συμβάλουμε στον αποπροσανατολισμό του Λαού για το νόημα της 
ψήφου του. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σαν πολιτικός οργανισμός είναι σε θέση 
να απαντήσει αν προκληθεί με γενικές πολιτικές κινήσεις και 
πρωτοβουλίες.



Οι συνδυασμοί όμως δεν φέρουν κυρίαρχη "κομματική τους 
ταυτότητα" αλλά η σφραγίδα τους είναι η κοινή αντίληψη και 
δράση για την Τ.Α. Εκφράζουν τις δυνάμεις της δημοκρατίας, της 
προόδου και της συμμέτοχης και της ανάπτυξης που μάχονται μέσα από 
προγράμματα και θέσεις για την Τοπική και Εθνική αναβάθμιση της 
Τ.Α.

Το ΠΑ. ΣΟ.Κ. δεν επιδιέωκει καταγραφή των εκλογικών του 
δυνάμεων γιατί ο Λαός πολύ πρόσφατα έκρινε, επέκρινε και επικύρωσε 
τις πολιτικές των κομμάτων.

Στις δημοτικές εκλογές πρέπει να καταγραφέί η στάση των πολιτών 
πάνω σε συγκεκριμένα προγράμματα και θεσεις, να ψηφίσει για το σήμερα 
και το αύριο του θεσμού της Τ.Α. στον τόπο του και την 
χώρα συνολικά.

Σήμερα που ανοίγονται οι ορίζοντες και οι προοπτικές για 
νέες κατακτήσεις της Τ.Α. η εκλογική μάχη του Οκτώβρη πρέπει να 
δώσει την οριστική απάντηση για την ανάπτυξη, την πρόοδο, την 
συμμέτοχη και τη δημοκρατία , να αρνηθεί τις μικροκομματικές 
ευκαιριακές επιλογές που θέλουν να μεταρέψουν την Τ.Α: σε χώρο 
επίλυσης των πολιτικών και ιδεολογικών αδιεξόδων τους.



Ανεξάρτητα όμως απο αυτό και, δεδομένου ότι παράλληλα με την
δική μας τακτική σαφώς θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι τακτικές των
άλλων πολιτικών δυνάμεων οφείλουμε να είμαστε σε θέση ανα πάσα «
στιγμή να ανταπεξέλθουμε και σε τέτοιου είδους αντιπαράθεση , 
χωρίξ όμως να αποπροσανατολιζόμαστε απο τις βασικές επιλογές για 
την Τ.Α.

Η όλη μας πορεία οφείλει να υπακούσει σε ολοκληρωμένο και 
ενιαίο σχεδίασμά και υλοποίηση, οργανωτικό και πολιτικό.

Ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο χώρος της Τ.Α είναι προνομια
κός χώρος για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η αλλαγή έχει ορατά θετικά, θεσμικά 
και υλικά χαρακτηριστικά τόσο απο τη γενικώτερη πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
όσο και την ειδικώτ-ερη που άσκησαν οι Δημοτικές και .κοινοτικές αρχές 
που κινήθηκαν με την αντίληψη μας για την Τ.Α.

Στην Τ.Α η αλλαγή είναι μετρήσιμη και συγκρίσιμη δεν
επιδέχεται καμμιά αμφισβήτηση και είναι ένας απο τους λόγους που 
οι πολιτικοί μας αντίπαλοι περί άλλο, "τυρβάζουν"διότι αν ασχοληθούν 
με την Τ.Α πέραν των άλλων πρέπει να αποδεχθούν το θετικό έργο 
το προχώρημα της αλλαγής άρ«, τελικά να αρνηθούν έστω και μερικά 
την πολιτική τους τακτική.

Γ. ΠΩΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ

* Προϋποθέσεις για συνδιασμούς νίκης...
1. ολοκληρωμένο και ενιαίο πολιτικό σχέδιο για την αναμέτρηση 

που κινητοποιεί όλους τους συνδιασμούς που υποστηρίζονται 
απο την Αλλαγή με ενιαία πολιτική στρατηγική.

2. -οι δημοτικές εκλογές είναι κύρια μάχη στο χωριό, στον
οικισμό του κεφαλοχωριού, στην γειτονιά της πόλης 
-μάχη όχι γενικών διακηρύξεων και συνθημάτων,ούτε μεγά
λων και πολυέξοδων συγκεντρώσεων 
-είναι μάχη με συγκροτημένες τοπικές δυνάμεις , στο 
καθημερινό και το συγκεκριμένο.



3. χαρακτηριστικά αυτής της μάχης:
- το ήπιο πολιτικό κλίμα
- επίκεντρο ο θεσμός: το χτες, το σήμερα και το αύριο της Τ.Α
- ήρεμη δύναμη, σγγουριά, γνώση
- αποφασιστική και αποκαλυπτική στάση για τις επιλογές 

των άλλων φορέων
μέσα απο τη μάχη για την Τ.Α αποκαλύπτουμε 
την κομματικοπο ίηση.

4. συνδιασμοί νίκης προϋποθέτουν 
συγκρότηση ψηφοδέλτιου με χαρακτήρα :

- Αντιπροσωπευτικό
ως προς την κοινωνική σύνθεση και την γεωγραφική εκπρο- 
σώπιση

- Μαχητικό
ως προς την καθημερινή συμπεριφορά και στάση πάνω στα λαϊ
κά προβλήματα και τις τοπικές υποθέσεις

- Συλλογικό
ως προς την λειτουργία και τη συμμετοχή στις αποφάσεις

- Προοδευτικό
ως προς τη συγκρότηση, την πολιτική προέλευση και τη 
φυσιογνωμία

*

* *

οι αιχμές του αγώνα μας...

Οι δημοτικές εκλογές απαιτούν αντιπαράθεση αντιλήψεων, θέσεων, 
προγραμμάτων και προσώπων και όχι μόνο συνθημάτων και πλήθους 
υποσχέσεων

- ο πολίτης δεν συγκινείται απο μεγαλεπίβολες διακηρύξεις
- ο πολίτης θέλει να μάθει για το θεσμό γιατί δεν έχει 

σωστά πληροφορηθεί άσχετα αν αντιλαμβάνεται τη σπουδαι-



τητα και τις δυνατότητες του
- ο πολίτης απαιτεί έργα, χρηστή διαχείρηση, τακτικό

• λαΐ'κό έλεγχο, συμμετοχή στις αποφάσεις
κάθε συνδιασμός απαραίτητα παρουσιάζει:

- διακήρυξη αρχών-στόχων- πολιτικής
- πρόγραμμα συγκεκριμένο και ενταγμένο στη συνολική ανα

βάθμιση του θεσμού
- προβολή του ορατού έργου της Αλλαγής για το θεσμό

εμείς μιλάμε με έργα όχι με λόγια
- σοβαρή κριτική και αυτοκριτική στάση αν ζητάμε συνέχεια 
στην άσκηση της δημοτικής πολιτικής για μια ακόμα τετρα
ετία "τι δεν προχώρησε και γιατί"

- Κυβέρνηση και Δημοτική αρχή: πρωτοβουλίες, συμπαράταξη, 
αυτονομία, κοινοί στόχοι, διαφορετικές πρακτικές "το 
ορατό έργο της Αλλαγής στο Δήμο με το συνδιασμό..."

- ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες και τις αδυναμίες, 
στις πρωτοβουλίες αλλά και στα λάθη για τη λειτουργία 
των θεσμών λαϊκής συμμετοχής (συνοικιακά συμβούλια, 
λαΙ“κες συνελεύσεις...)

9

*

* *

Ξεκινάμε την προεκλογική μας μάχη έχοντας ολοκληρώσει για 
πρώτη φορά με άνεση χρόνου την επιλογή υποψηφίων που διακρίνονται 
για την συγκροτημένη αντίληψη τους για το θεσμό τη δυνατότητα 
προώθησης κατακτήσεων και γνώση του χώρου) και των τοπικών προ
βλημάτων .

Αυτό απο την μια μεριά μας δίνει το πλεονέκτημα της ελαχιστο- 
ποίησης των άκαιρων τριβών μεταξύ των φορέων και των πολιτών αλλά 
απο την άλλη απαιτεί προσεκτικό σχεδίασμά των κινήσεων μας ώστε 
το ρεύμα υπέρ του θεσμού της Τ.Α να φτάσει στο αποκορύφωμα του 
τον Οκτώ βρη.

//.



- Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τοπικά σηματοδοτεί το νόημα των εκλογών και καλεί την 
■ ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη στην μάχη για το θεσμό της Τ.Α.

4- 0 υποψήφιος του συνδιασμού σηματοδοτεί με διακήρυξη του τις 
αντιλήψεις και τη δράση του για το θεσμό της Τ.Α., γιατί επι
διώκει την εκλογή.

- Συγκροτούνται επιτροπές στήριξης των συνδιασμών, στις οποίες 
καταβάλεται προσπάθεια να εκφράζονται όλα τα κοινωνικά στρώματα 
της περιοχής και η οποία με διακήρυξη της που υπογράφεται απο 
τα μέλη της δηλώνει τους λόγους και καλεί τους κατοίκους να 
υπερψηφίσουν τον συνδιασμό. Η διακήρυξη περιλαμβάνει και μια 
σειρά απο τοπικά προβλήματα στα οποία προτείνεται λύση.

Οι επιτροπές στήριξης συγκροτούν ομάδα διεξαγωγής του εκλο
γικού αγώνα, που αναλαμβάνει την οικονομική εξόρμηση του συνδιασμού, 
την ενημέρωση και τη μάχη.

Μετά απο αυτή τη διαδικασία συνεχούς και ζωντανής ενημέρωσης 
του Λαού, μάχης που διεξάγουν όλες οι κοινωνικές δυνάμεις της αλλαγής, 
της προόδου, της ανάπτυξης, της συμμετοχής και της δημοκρατίας 
θα γιγαντωθεί το ρεύμα στήριξης και αναβάθμισης του θεσμού της Τ.Α.

Ιδιαίτερα σημαντικό σ'αυτή τη διαδικασία είναι η ανάπτυξη της 
διαφορετικής δυναμικής των δημοτικών εκλογών, η δυναμική που μπορεί 
να βοηθηθεί απο τον τονισμό τόσο στο βιογραφικό σημείωμα του υπο
ψήφιου, όσο και στις διακηρύξεις των επιτροπών στήριξης των ιδιαί
τερων χαρακτηρηστικών του επικεφαλής του συνδιασμού, που προκύπτουν 
απο τους κοινωνικούς και δημοκρατικούς αγώνες, τη γνώση των προ
βλημάτων του Δήμου και την καταξίωση του στον κοινωνικό χώρο.

*
* *

* Κινητοποίηση των λαΐ’κών δυνάμεων...

μοχλός: η Επιτροπή Στήριξης του Συνδιασμού

/ // , · · · ·



χαρακτηριστικά :
- ευρύτερη δυνατή συμπαράταξη

\

- ευρύτητα στις κοινωνικές και πολιτικές 
μας συμμαχίες

- κριτικός και αποφασιστικός λόγος
- έκφραση κοινωνικών δυνάμεων και γεωγρα
φική ισόρροπη αντιπροσώπευση

κεντρικό μοτίβο :
"εμείς και η γειτονιά μας"

περιεχόμενο :
- τι πρόβλημα έχουμε
- τι λύσεις προτείνουμε
- γιατί υποστηρίζουμε το συνδιασμό... 

κινητοποίηση-δράση :
- εκδηλώσεις στη γειτονιά
- κατα διαμέρισμα - περιοχή
- κατα μαζικό χώρο (νεολαία,γυναίκα,συνδικα
λισμός . ..)
*

* *

Η διάταξη των δυνάμεών μας

- Κεντρικά έχει συγκροτηθεί η επιτροπή οργανωτικού σχεδιασμού 
των δημοτικών εκλογών, η οποία αναλαμβάνει σε στενή συνεργασία 
με το Ε.Γ την συντονισμένη δράση όλων των τομέων του Κινήματος 
και ©ραχτυηριότητος όπως έντυπα-οπτικοακουστικά, κινητοποιήσεις 
νομική κάλυψη, ετεροδημότες κ.λ.π.

- Παρουσία καθοδηγητικών στελεχών απο μέλη της Κ.Ε και Τομέων 
στους Δήμους του Λεκανοπέδιου και τους μεγάλους δήμους της 
χώρας.
Αντίστοιχη παρουσία καθοδηγητικών στελεχών κατα Ν.Ε.

/ / ----



- Αντίστοιχη καθοδηγητική παρουσία στελεχών της Ν.Ε κατα δήμους 
και μεγάλες κοινότητες που η Ν.Ε θα εκτιμήσει.

- Χρέωση και καθοδηγητική παρουσία μελών επαρχιακού κατά κοινότητα.

Τα καθοδηγητικά στελέχη: φροντίζουν για την υλοποίηση και 
εξειδίκευση της πολιτικής μας γραμμής -αποτελούν πολιτικό πόλο 
συσπείρωσης και υπέρβασης οποιονδήποτε αντιθέσεων.
- αντιμετωπίζουν σοβαρά και επίκαιρα οργανωτικά και πολιτικά 
προβλήματα και συνεργάζονται γι'αυτό με την επιτροπή οργανω
τικού σχεδιασμού - εποπτεύουν και ελέγχουν την πορεία υλοποί- 
ησης,,του προγραμματισμού -έχουν την ευθύνη συνενόησης με τα 
κεντρικά.

Ν.Ε. : ασκούν την καθοδήγηση του χώρου -ελέγχουν τον προγραμμα
τισμό, την ενοποίηση και συγκρότηση δυνάμεων, το ξεπέρασμα 
των αντιθέσεων και των τριβών ιδιαίτερα στις κοινότητες. 
Συνεχής συνεργασία με την επιτροπή οργανωτικού σχεδιασμού 
και τα κεντρικά στελέχη για την αντιμετώπιση των προβλη
μάτων και δυσκολιών.

Επαρχιακά :Αντίστοιχη λειτυργία με Ν.Ε στο επαρχιακό επίπεδο.
Οργανώσεις χώρου δουλειάς διατάσσονται αντίστοιχα απο 
Ν.Ε ή Τομέα Οργανωτικού σε δήμους που έχουν πρόβλημα 
(νεολαία, μαθητές κ.λ.π.) .
Αμεση καταγραφή των δήμων και κοινοτήτων στους οποίους 
παρουσιάζεται οριακό πρόβλημα επικράτησης και γνωστο
ποίηση στην επιτροπή οργανωτικού σχεδιασμού για τους 
ετεροδημότες. Κύρια όμως η μετακίνηση ετεροδημοτών πρέπει 
να πάρει την ανάστροφη φορά προς τα μεγάλα στικά κέντρα 
όπου δίνεται η μάχη για το πολιτικό χρώμα, για αυτό οι Ν.Ε 
πρέπει να καταγράφουν του δημότες Αθήνας, Πειραιά,Θεσ/νίκης, 
Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου και να προετοιμασθούν σε συνεννόηση
με την επιτροπή οργανωτικού σχεδιασμού για την μετακίνησή ταυς 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ *86


