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ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ

Α . Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

1. Μέ σιγουριά, αυτοπεποίθηση καί αισιοδοξία ώς "Εθνος καί ώς Λαός - 
- διανύουμε τήν τελική εύθεία μέχρι τίς εκλογές. Βρισκόμαστε 
στό σταυροδρόμι των πιό κρίσιμων πολιτικών καί κοινωνικών εξελί
ξεων, πού θά έπιδράσουν άποφασιστικά στην έπιβίωση, τήν πορεία καί 
τήν προοπτική μας.
Καθημερινά, οί λαϊκές δυνάμεις άναπτύσσονται, οργανώνονται, απε
λευθερώνονται άπό πολιτικές αναστολές καί ίδεολονικές προκατα
λήψεις τού παρελθόντος. Σφυρηλατούν τήν ένότητα καί τή συνοχή 
τους μέσα άπό κοινούς πολύμορφους αγώνες στό εργοστάσιο, στή γει
τονιά, τό χωράφι, τό χωριό, τό σχολείο. Οί άνθρωποι τού μόχθου, 
οί έκμεταλλευόμενοι καί μή προνομιούχοι "Ελληνες, μέσα άπό τίς ά- 
λυσστδωτές εμπειρίες καί δοκιμασίες τού χθές καί μέσα άπό τίς 
άναγωγές τους στό σήμερα, συνειδητοποιούν καί έντοπίζουν τά αί
τια τών πολύπλευρων άδιέξοδων. Ξεπερνούν οριστικά καί άμετάκλη- 
τα τά πλαστά διλήμματα καί τούς μηχανισμούς άλλοτρίωσης τής πολι
τικής τους θέλησης. ’Ανακαλύπτουν τή "χαμένη" κοινωνική τους ταυ
τότητα. Εύθϋγραμμίζουν καί άντιστοιχοϋν τήν έθνική προοπτική καί 
τό ταξικό τους συμφέρον μέ τήν πιό γνήσια - αύθεντική πολιτική 
καί κομματική έκφραση. ’Αμφισβητούν μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρό
πο σέ μιά διαρκή σύγκρουση, μέ τήν πολιτική τής έξάρτησης, τού 
αύταρχισμού, τής τρομοκρατίας καί,τής λιτότητας τής Δεξιάς.

2. Ή  θέληση, ή απαίτηση, ή δράση τών λαϊκών μαζών καί ώριμάζουν 
καί δυναμώνουν. ’Έχουν μετατραπεί πιά σέ μιά κλιμακούμενη κοι
νωνική χιονοστιβάδα, πού προωθεί αμετάθετα καί άδιαπραγμάτευτα
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τό παλλαϊκό σύνθημα - έπϊλογή :
"ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ"

’Αποτελεί κοινή διαπίστωση καί πόθο πιά νά νυρίσει ή παληά, γνώ
ριμη καί μίζερη σελίδα τής Δεξιάς. Οί δυνάμεις τής ’Ελπίδας τής 
δημιουργίας, τού μόχθου καί τής προκοπής νά άναλάβουν τήν πρω
τοβουλία, νά έπωμισθοΰν τή βαρειά ευθύνη καί νά γυρίσουν μιό νέα 
σελίδα γιά τό ’Έθνος, καί τό Λαό μας. Νά χαράξουν μιά νέα ζωή. 
Νά φέρουν καλύτερες μέρες, χωρίς αλλοτρίωση, χωρίς έκμετάλλευση.
Γιά πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες προβάλει ορατή καί χει
ροπιαστή τόσο ή δυνατότητα οριστικής ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ τής ΔΕΞΙΑΣ άπό 
τήν έζουσία όσο καί ή προοπτική τής ριζικής άλλαγής. ’Αναμφίβο
λα ή σημερινή φάση κυριαρχείται καί σφραγίζεται άπό μιά ανεπανά
ληπτη ιστορική - δημοκρατική πρόκληση, χωρίς κανένα περιθώριο ι
στορικής υπεκφυγής καί πολιτικής απώθησης. '0 Λαός μας μπροστά 
στό μέγεθος τής έθνικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής καί 
πολιτιστικής καί ήθικής κρίσης διαμορφώνει σταθερά τήν έπιταγή 
τους πρός τό κύριο φορέα καί έκφραστή του τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νά θέσει 
τέρμα στή Μονοκρατορία τής ΔΕΞΙΑΣ καί νά άνοιξει ταυτόχρονα τό 
δρόμο γιά μιά Ελλάδα ’Ανεξάρτητη, Δημοκρατική καί Σοσιαλιστική. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει άποδεχτεί αύτήν τήν ιστορική πρόκληση τού λαϊ
κού κινήματος δεσμευόμενο μαζί του μέ ένα συμβόλαιο τιμής, συνέ
πειας καί άγώνα. ΛΑΟΣ - ΠΑ.ΣΟ.Κ. άταλάντευτα σέ μιά διαλεχτική 
ένότητα καί δυναμική αμφισβητούν καί διεκδικούν μέ "λογισμό, καί 
όραμα" τήν εξουσία άπό τή Δεξιά.

Ή  στιγμή, πού άναμφισβήτητα θά σημαδέψει τήν άναδιάταξη των πο
λιτικών δυνάμεων καί θά έπικυρώσει τήν άωετηρία τής πραγματικής 
άλλαγής, ταυτίζεται μέ τήν έκλογική αναμέτρηση τοϋ Φθινόπωρου 
’81. Τά άποτελέσματά της δέν θά πέσουν άπό τόν ούρανό, αλλά θά 
άποτελοϋν μία ασφαλή καί έγκυρη καταγραφή χρόνιων πολιτικών δι
εργασιών καί διαφοροποιήσεων στή συνείδηση καί τό προσανατολισμό 
τοϋ Ελληνικού Λαού. Καί τούτο γιατί οί εκλογές τοϋ ’81 σάν γε
γονός συμπυκνώνουν τό περιεχόμενο καί τήν ένταση τής πολιτικής 
καί κοινωνικής διαπάλης τής προηγούμενης, περιόδου. Ή  έπερχόμε- 
νη άναμέτρηση περιέχει τά στοιχεία μιας ΕΔΩ καί ΤΩΡΑ συνολικής 
ρήξης τών λαϊκών μαζών μέ τις έπιλογές τής άρχουσας τάξης, πού 
ξανοίγει μιά καινούργια καί άβίωτη φάση. Μιά πρωτόγνωρη φάση 6-



που τό λαϊκό κίνημα μέ τήν ένυπάρχουσα δημοκρατική ·· άντιΙμπε
ριαλιστική καί σοσιαλιστική δυναμική του 9ά βηματοδοτεϊ σταθε
ρές διαδικασίες άναστροψής καί ριζικής αλλαγής ενός πολυσύνθετου 
συστήματος, πού 'έχει θεμελειωθεϊ στήν πολύχρονη έξουσία τής δε
ξιάς - σ’όλες τις αναδρομικές Αποχρώσεις της σύμφωνα μέ τά συμφέ- 
ροντα των "συμμάχων" τής άρχουσας τάξης.
Οί εκλογές του Φθινόπωρου τού ’81 θά είναι ή ληξιαρχική πράξη πο
λιτικού θανάτου - τό τέλος τού τέλους - τής Δεξιάς. Αυτή ή ή- 
μερομηνία Οά μείνει Φωτεινό ορόσημο στόν αγώνα, τις άγωνίες καί 
τις θυσίες τού λαού μας - γενιών ολόκληρων - γιά ’Εθνική ’Ανεξαρ
τησία, Λαϊκή Κυριαρχία - Κοινωνική Δικαιοσύνη καί Απελευθέρωση. 
Αύτή ή ήμερομηνία θά είναι τό συναπάντημα τού λαού μας μέ τήν 
ιστορία, όπου θά άναστηθούν καί Οά ένσαρκωθούν τό όραμα καί ή 
έλπίδα γιάμιά καλύτερη ζωή γιά ένα σίγουρο αύριο.

Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διακηρύξει, ότι Οά έπαναλάβει τή δικαιωμένη (τό 
1974 καί 1977) επιλογή τής ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ εκλογικής του καθόδου. Οί 
εκλογές τού ’81 δέν είναι μιά διαδικασία ρουτίνας καί ένα επανα
λαμβανόμενο εθιμοτυπικό γεγονός, μιας καί έχουν διαμορφωθεί ευ
νοϊκές αντικειμενικές καί ύποκειμενικές προϋποθέσεις πού θέτουν 
χωρίς περιστροφές στήν ήμερήσια διάταξη ή ριζική αλλαγή.
Σ’αύτές τις έκλογές - ορόσημο άμεση καί πρωταρχική έπιδίωξη 
είναι νά περάσει ό ΛΑΟΣ στήν ΕΞΟΥΣΙΑ μέσα άπό τήν άνάδειξη τού 
ΠΛ.ΣΟ.Κ. σέ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ μέ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ.
Ή  Αυτόνομη κάθοδος καί ή Αυτοδύναμη Κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά 
εφαρμογή καί ύλοποίηση τού προγράμματος μας, χωρίς παραχωρήσεις 
καί νοθεύσεις, καί χωρίς άκαιρα άλματα αποτελούν τό κύριο στόχο 
τής ’Εκλογικής μας Στρατηγικής. Τούτος ό κύριος στόχος δέν είναι 
ξεκομμένος άπό τήν εύρύτερη πολιτική στρατηγική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού 
δέν βρίσκει τήν αρχή της καί τό τέλος της σέ στατ-ικές συνταγές, 
άποστεωμένα δόγματα καί μηχανιστικές μεταφορές πειραμάτων άλλων
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χωρών. Αντίθετα εκπορεύεται :
άπό τή δναλεχτική άνάλυση τόσο των πολιτικών καί κοινωνικών 
αντιθέσεων του Έλλαδικοΰ καί τοϋ διεθνή χώρου, δσο καί τής 
ανάπτυξης, τής πορείας καί τής πάλης τού λαϊκού κινήματος γιά
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μιά ριζική αλλαγή,
καί άπό τήν δημιουργική καί διδακτική αξιοποίηση τής ιστορι
κής έμπειρίας σε εθνική καί παγκόσμια κλίμακα.I

'Η αύτόνομη κάθοδος καί ή αυτοδύναμη διεκδίκηση τής έ,ξουσίας ταυ
τίζεται μέ κατασταλαγμένη καί συνειδητή άπόρριψη τής οίασδή,ποτε 
- είτε στενής είτε εύρείας - προσυμφωνίας κορυφής καί μετωπικής 
πολιτικής σύμπραξης. Και τούτο γιατί τά προκατασκευασμένα σχήμα
τα καί οί προσυμφωνίες κορυφής : *

άλλοιώνουν, μέ τούς συμψηφισμούς καί τις 
φύση τών στόχων καί τό ρυθμό τής αλλαγής.

διαπραγματεύσεις τή

έγκλωβίζουν καί "άγκυλώνουν" τή δυναμική τής αλλαγής μιας καί 
δέν έχει ύπάρξει νωπή καί έγκυρη καταγραφή τής λαϊκής θέλησης 
καί έντολής. » .
περικλείουν τό σπέρμα τής διάσπασης κορυφής πού φέρνει τις πε
ρισσότερες φορές τή δυσπιστία, τήν απογοήτευση καί τήν απάθεια 
τών λαϊκών μαζών.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τήν πολιτική του γραμμή τής ’Εθνικής - Λαϊκής Ενό
τητας, μέ τό Κυβερνητικό του Πρόγραμμα καί μέ τούς αγώνες του μέ- 
σα καί έξφ άπό τή Βουλή, προωθεί.μέρα άπό τό Δημοκρατικό δρόμο 
τόν Ελληνικό Σοσιαλισμό, μέ διασφαλισμένες ελευθερίες καί "ανθρώ
πινο πρόσωπο". Ή  ’Εθνική - Λαϊκή 'Ενότητα (Ε.Λ.Ε.) όπως διατυ- φ  
πώθηκε στή 2ή καί 5η Σύνοδο τής Κ.Ε. τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΔΕΝ περιέχει 
κανένα στοιχείο λαϊκομετωπικής λογικής. ΔΕΝ είναι ένα προσκλητή
ριο γιά συνένωση πολιτικών - κομματικών "οροφών", ούτε πρόκειται 

>! νά μετεξελιχτεί σέ ένα συμβόλαιο κορυφής. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ή Ε.Λ.Ε. άπο- 
τελεί μιά Αύτόνομη στρατηγική συσπείρωσης κοινωνικής δυνάμεων, 
ένταγμένη στήν προοπτική μιας αντιπαράθεσης καί ρήξης μέ τή Δε
ξιά καί τό σύστημα έξάρτησης. :>
Ή  Ε.Λ.Ε. ΔΕΝ είναι μιά εύκαιριακή στρατηγική ούτε εποχιακής δια
μαρτυρίας ούτε συντήρησης, καί οριακής αύξησης τού κομματικού μας 
ποσοστού. ’Αντίθετα ή ’Εθνική - Λαϊκή Ενότητα άποτελεί μιά
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στρατηγική ’Εξουσίας, πού διαμορφώνει τούς απαραίτητους κοινωνι
κούς ορούς καί πολιτικές προϋποθέσεις γιά τή συγκρότηση μιας ΑΥ
ΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, στά πλαίσια ενός νέου ιστορικού καί 
κοινωνικού συνασπισμού εξουσίας.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τήν Ε.Λ.Ε. απευθύνεται στην συντριπτική πλειοψηφία 
των. 'Ελλήνίον καί τούς προσκαλεΐ νά ξεπεράσουν τις ’’κομματαρχικές” 
έξαρτήσεις, τις συναισθηματικές δεσμεύσεις καί τις σκόπιμα καλ- 
λιερνημένες ψυχώσεις καί νά συσπειρωθούν στό παλλαϊκό - πατριωτι
κό κίνημα γιά τήν ’Εθνική ’Ανεξαρτησία, τήν ’Εδαφική ’Ακεραιότη
τα, τή Δημοκρατία, καί τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό. "Ομως αυ
τό ΔΕΝ σημαίνει άπό τή μεριά τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. διάθεση μηδενισμού, ο
λοκληρωτικής υποκατάστασης καί υποτίμησης των άλλων πολιτικών καί 
κοινωνικών δυνάμεων, πού ύπάρχουν στό (ράσμα τής δημοκρατικής - 
Άντιδεξιάς ’Αντιπολίτευσης. Παράλληλα δέν παραγράφεται ούτε ό 
ρόλος ούτε τό ειδικό τους βάρος στόν αγώνα γιά απομάκρυνση τής 
Δεξιάς καί νιά προώθηση τής ’Αλλαγής.
Γιά τούτο, παράλληλα άναπτύσσει, μέσα άπό τήν ’Ανοιχτή Δημοκρα
τική Δράση μέ όλες τις δυνάμεις τού δημοκρατικού - άντιπολιτευ- 
τικοΰ καί άντιδεξιού χώρου, ένα ενωτικό - μαζικό πλαίσιο συνερ
γασίας καί πρωτοβουλιών, ατούς μαζικούς χώρους, πού θά ενσαρκώ
νουν καί τώρα καί μετά, τή δυναμική τού εκλογικού ποσοστού τής 
μελλούμενης δημοκρατικής νίκης. Βέβαια, είναι σαφές καί δεδομέ
νο πώς αύτό τό ένωτικό πλαίσιο συνεργασίας καί δράσης στούς μαζι
κούς χώρους ΔΕΝ σημαίνει υποθήκευση της φυσιογνωμίας τών θέσεων, 
τού προγράμματος καί τής οργανωτικής ιδιαιτερότητας τού κάθε κόμ
ματος. ΔΕΝ σημαίνει ένότητα κορυφής μέ προεκλογικές διομολογή
σεις καί συναλλαγές. ΑΝΤΙΘΕΤΑ , σημαίνει αναγνώριση μιας οργανι
κής αγωνιστικής σύγκλισης καί συμπόρευσης ύπαρκτών πολιτικών φο
ρέων καί παρατάξεων, σέ στόχους κοινούς, αφού πρώτα ό κάθε ένας, 
μέσα άπό τήν αυτόνομη έκλογική του κάθοδο, θά καταγράφεται σόν πο 
σοστό καί συσχετισμός μέ συγκεκριμένη πολιτική καί κοινωνική έμβέ 
λεία.
Μέσα άπό τήν άνανέο)ση τής έτυμηγορίας θά προκύπτουν νέες πολιτι
κές καί κομματικές αναδιατάξεις πού μέ τή σειρά τους θά προ|3άλουν 
καί θά διασφαλίζουν άνάλογα μέ την συνκυρία κάθε φορά νέα πεδία 
καί νέες μορφές μαζικών συνεργασιών μέ 
αντικειμενικό καί άποκλειστικό κριτή τόν ίδιο τό λαό.
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Τό ένωτικό πλαίσιο συνεργασίας καί- δράσης, μέ φορείς καί πρόσω
πα στους μαζικούς χώρους, αποτελεί, μιά ανοιχτή, πολίτικη, πού ο
φείλει νά :

Διευρύνει, έμβαθύνει καί εμπλουτίζει τήν .κοίτη τού ριζοσπαστι
κού - λαϊκού κινήματος τής ’Αλλαγής.
Δοκιμάζει καθημερινά όχι στά λόγια μόνο, αλλά στην πράξη, μέ
σα στούς κοινωνικούς χώρους, τόσο τό σεβασμό τής αυτονομίας 
καί τής απόχρωσης τής κάθε μορφής ή μεγάλης συνιστώσας τού 
λαϊκού κινήματος, όσο καί τήν έμμονή καί τήν πίστη στόν κοινό 
άγώνα.
Διατηρεί ελεύθερο τό δρόμο καί τή μέθοδο τής δημοκρατικής έπι- 
κοινωνίας, τής συνεννόησης, άλλά καί τής κριτικής αντιπαράθε
σης, όλων τών σημερινών κοινωνικών ρευμάτων καί πολιτικών κομ
μάτων. Κοινωνικών ρευμάτων καί πολιτικών κομμάτων, πού άνεξάρ- 
τητα άπό μέγεθος στό ιστορικό τους διάβα συναπαντήθηκαγ καί 
συμπορεύτηκαν σέ έπιλογές, πράξεις καί βήματα πατριωτικά άντι- 
εξαρτησιακά, άντιδεξιά συνεργώντας καί μοχθώντας γιά τήν έδραί- 
ωση καί τήν προαγωγή τών δημοκρατικών θεσμών, τής εθνικής προ
κοπής καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί αλλαγής.

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΕΞΙΑ
Είναι κοινή διαπίστωση πώς στόν ορίζοντα τής χώρας μας στά τελευ
ταία 7 χρόνια διαγράφεται ξεκάθαρα μιά συνεχής καί άναπόδραστη 
άντιπαράθεση καί πάλη δύο ριζικά διαφορετικών στρατηγικών. Δύο 
στρατηγικών πού εκφράζουν άντιδιαμετρικούς εθνικούς προσανατολι
σμούς καί ανταγωνιστικά πολιτικά καί κοινωνικά συμφέροντα χωρίς 
καμιά δυνατότητα νόθευσης, καί συμβιβασμού. Μέσα σ ’αύτό τό πλαί
σιο τών ασυμβίβαστων στρατηγικών οί λαϊκοί όραματισμοί, οί άγώνες 
καί οί συγκρούσεις περικλείουν μιά εθνική, πολιτική καί ιδεολογι
κή δυναμική, πού παίρνει άντικειμενικά τή μορφή μιάς κυρίαρχης 
ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ανάμεσα στις δυνάμεις τής ’Αλλαγής καί στις 
δυνάμεις τής συντήρησης. Αυτή ή πολιτική πόλωση δέν κατασκευάζε
ται καί δέν συντηρείται άπό κάποιο παρασκήνιο, ΑΛΛΑ άντίθετα ά- 
ντανακλά τήν ύπάρχουσα καί εξελισσόμενη κοινωνική πόλωση. Είναι 
άναμφισβήτητη αλήθεια καί καθημερινή έμπειρία ότι :

Ή  στρατηνική τής άρχουσας τάξης εχει ώς κύριο πολιτικό έκφρα- 
στή τό κόμμα τής Ν.Δ.

- 6 -
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καί ή στρατηγική τών λαϊκών δυνάμεων γιά την προώθηση καί τήν
πραγματοποίηση τής ’Αλλαγής έχει ώς 
κύριο μοχλό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Γιά τό λόγο τούτο καί γενικά άλλα καί 
κής μάχης κύριος καί μοναδικός στόχος 
παράθεσης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά είναι ή Ν.,Δ. 
πορεία.

βασικό πόλο αναφοράς καί

στην κορύφωση τής έκλογι- 
τής κριτικής καί τής άντι- 
καί ή Δεξιά σ ’δλη της τήν

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκτιμώντας σωστά τήν ιστορική συγκυρία δεν προτίθεται 
στήν προεκλογική φάση νά ανοίξει μέτωπο σύγκρουσης μέ άλλα κόμμα
τα τής δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Στις σημερινές συνθήκες ό 
πολυμέτωπος αγώνας είναι προσφορά καί σωσσίβιο γιά τή Δεξιά.
Αύτό όμως ΔΕΝ σημαίνει ότι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά καθηλώσει τή σημαία 
τής ιδεολογικοπολιτικής του ταυτότητας ή θά άνεχτεϊ τήν όποιαδή- 
ποτε παραχάραξη τής φυσιογνωμίας, διαστρέβλωση καί ύπονόμευση 
τών θέσεων καί τών επιλογών του από τά άλλα κόμματα. Σέ κάθε πε
ρίπτωση πού τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνεται στόχος πολεμικής γιά λόγους ψηφο
θηρικούς (είτε γιά τήν δικαίωση κάποιου κομματικού "σοβινιστικού" 
στόχου, είτε γιά τήν κομμςίτική επιβίωση σχημάτων καί προσώπων) 
είναι υποχρεωμένο νά ύπερασπιστεί τήν φυσιογνωμία του, τις επιλο
γές καί τήν τακτική του» Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., χωρίς νά αποπροσανατολίστε 
άπό τό Μονομέτωπο άγιονα κατά τής Δεξιάς, ΔΕΝ πρόκειται νά άψή- 
σει ανεξέλεγκτους, άκριτους καί αναπάντητους όσους αποπειραθούν 
νά έκφυλίσσουν τήν πορεία τής αλλαγής ή όσους αποκομμένα καί έτσι- 
θελικά σκέπτονται, ονειρεύονται πιέσεις, διαπραγματεύσεις καί συμ- 
μαχίες.

3. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ - ΗΠΙΟ ΚΑΙΜΑ
Ό  αγώνας γιά την στερέωση καί τήν επέκταση τών δημοκρατικών θε
σμών, γιά τήν κατοχύρωση τής ούσιαστικά ελεύθερης πολιτικής δρά
σης, γιά τόν έκδημοκρατισμό καί πλουραλισμό τών μέσων έκφρασης 
καί ενημέρωσης δέν είναι μιά άφηρημένη ύπόθεση. Δέν είναι αύτα- 
πάτη καί εγκλωβισμένη άντίληψη, μιας καί νομοτελειακό', συνδέεται 
αύτή καθ’αύτή μέ τις συνθήκες τής πολιτικής καί κοινωνικής δια
πάλης καί μέ τή ρεαλιστική προοπτική μιας ριζικής - δομικής αλ
λαγής. '0 αγώνας ύπεράσπισης καί ενεργητικής στήριξης τού Συ
ντάγματος, τής Δημοκρατίας, καί τής ’Ελευθερίας καθώς καί τής
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πάρα πέοσ έτ:έκτασης τών θεσμοποιημένών λαϊκών καταχτήσεων ΔΕΝ 
φαλκιδεύει καί ΔΕΝ ενταφιάζει ούτε προσωρινά ούτε οριστικά την ε
παγγελία καί απαίτηση γιά Σοσιαλισμό. Αντίθετα κάνει πιο στέ- 
ρεηs π ιό φερέγγυα τή στρατηγική καί την πορεία μετάβασης χωρίς 
πισωγυρίσματα, περιπέτειες καί Αναστροφές.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 9ό πρέπει μέ δική-του. πρωτοβουλία καί θετικό σχέδιο 
νά δώσει χειροπιαστό περιεχόμενο στή σχέση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καί ΑΛΛΑ
ΓΗΣ. Τή σχέση Δημοκρατίας - ’Αλλαγής πού μέσα της συμπυκνώνει 
τις προσπάθειες καί τόν άγώνα οργανικής ένοποίησης καί κλιμάκω
σης τών ενδιάμεσων τομών καί μεταρρυθμίσεων στό πεδίο τής οικο
νομίας, τής ανεξαρτησίας, τών θεσμών καί τού κρατικού μηχανισμού 
καί τής άρρηκτης σύνδεσης τους μέ τό στόχο τού σοσιαλιστικού με
τασχηματισμού .
Γιά τό λόγο τούτο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, έχει καί θά συνεχίσει έντατικά καί 
στό μέλλον νά. συμβάλλει μέ τό δικό του τρόπο καί τή δι^ή του πολι
τική καί τακτική στήν άμεση έδραίωση καί προοπτικοί στην κατοχύρω
ση καί προέκταση τών δημοκρατικών θεσμών.
Γιά τό λόγο τούτο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει συμβάλει καί συμβάλει μέ συ- 

1 νέπεια στήν καθιέρωση τού ήπιου κλίματος, πού θά τό διατηρήσει καί 
στήν προεκλογική φάση. Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. όμως, ήπιο κλίμα σημαί
νει ότι ή πολιτική Αντιπαράθεση καί Αναμέτρηση μποοεϊ καί πρέπει 
νά έκτυλίσσεται ΧΩΡΙΣ προσωπικές καί αντιδικίες, συκοφαντίες καί 
ύβρεις" ΧΩΡΙΣ προσωποποιημένες έπιθέσεις ° ΧΩΡΙΣ τή χρήση δόλιων 
μέσων καί τυφλών καί άγονων φανατισμών. Θά πρέπει έπίσης νά ΜΗΝ 
δημιουργοϋνται καλόπιστα ή κακόπιστα συγχίσεις. 'Η αποδοχή καί ό 
σεβασμός τού ήπιου κλίματος, σάν απαραίτητο πλαίσιο δημοκρατικού 
διαλόγου, εθνικής συνεννόησης, καί κοινωνικής πάλης ΔΕΝ σημαίνει 
ΑΤΟΝΙΑ τής αντιπολίτευσης μέ όποιοδήποτε συγχωροχάρτι ή πράσινο 
φώς πρός τις επιλογές τούς χειρισμούς καί τό κυβερνητικό έπιτε- 
λείο τής Δεξιάς. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί καθήκον καί χρέος του νά 
προασπίζει δραστήρια καί άποφασιστικά τά οικονομικά, κοινωνικά 
καί πολιτικά συμφέροντα καί δικαιώματα τού "Ελληνικού Λαού. Νά 
προστατεύει, μέ όλα τά δυνατά μέσα τήν ακεραιότητα καί την ανεξαρ
τησία τής χώρας μας. Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήπιο κλίμα ΔΕΝ σημαίνει 
πολιτικό αφοπλισμό, κινήσεις κορυφής καί παρασκηνιακές διομολογή
σεις είτε μέσα είτε έξω άπό τή Βουλή. Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήπιο κλίμα



ΔΕΝ σημαίνει ύποστολη τής σημασίας τής διεκδίκησης, τής αντιπα
ράθεσης, καί του αγώνα γιά τίς διακηρυγμένες αρχές, τά ιδανικά, 
καί τό όραμα τής κοινωνικής απελευθέρωσης.

4. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ή  έπερχόμενη άνοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ή ανάληψη Κυβερνητικών 
εύθυνών, σημαίνει νομοτελειακά ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ συνειδητής.συσπει- 
ρωτικής πορείας γιά την κατοχύρωση τής έξουσίας των λαϊκών δυ
νάμεων. Ταυτόχρονα τό κοσμογονικό αύτό γεγονός τερματίζει τό 
άντιπολιτευτικό χθές καί εγκαινιάζει τό Κυβερνητικό παρόν.
’Ακριβώς 6 δρόμος πρός την άλλαγή καί αυτή καθ’αύτή ή ποιοτική 
μεταβολή στην πολιτική καί κοινωνική φύση έξουσίας καί στό (οο- 
ρέα άσκησής της, πού θά έπικυρο^θεΐ μέ τίς επικείμενες εκλογές 
θά πρέπει νά απασχολήσει σοβαρά τό μαζικό κίνημα σ ’δλες τίς βαθμί 
δές του καί σ’δλους τούς κοινωνικούς χώρους.
Τό δεδομένο τής άλλαγής άντικειμ.ενικά διαμορφώνει νέες συντεταγ-Μ 
μένες στήν γραμμή πλεύσης τού μαζικού κινήματος.
Δέν μπορεί πιά' νά άναπτύσσεται καί νά άναπαράγεται μέσα μόνο ά- 
πό έπιμέρους αγώνες χωρίς νά συλλαμβάνει τό νόημα τής συγκυρίας 
καί νά μήν συμμετέχει έξω καί πέρα από μικρό-άψιμαχίες στήν κε
ντρική πάλη γιά τήν άπομάκρυνση τής Δεξιάς. Τό μαζικό κίνημο: σήμ 
μέρα τόσο προεκλογικά δσο καί μετεκλογικά όορείλει αδέσμευτα καί 
αύτόνομα νά επαναπροσδιορίσει τή φυσιογνωμία του νά προσαρμόσει 
τή στρατηγική του νά άνανεώσει τούς στόχους καί τίς μορφές πάλης 
του σύμφωνα μέ τή ’δυναμική, τίς ωθήσεις άλλά καί τίς απαιτήσεις 
καί τούς περιορισμούς τής ριζικής άλλαγής. Τό μαζικό κίνημα σή
μερα χωρίς νά καθηλώσει τήν αμεσότητα τού διεκδικητικοϋ χαρακτή
ρα θά πρέπει νά προβόίλλει συνολικά τήν πολιτική καί κοινωνική 
του δυναμική γιά νά κατακτήσει δικαιώματικά τήν προνομιακή , νευ
ραλγική καί αναντικατάστατη θέση του στόν άνώνα γιά τήν οικοδό
μηση τής αλλαγής. •
Σήμερα στή φάση τού κύκνειου άσματος τής Δεξιάς τό μαζικό κίνημα 
θά πρέπει σέ κάθε διεκδίκησή του καί σέκάθε μορφή αγώνα του νά 
μήν κατακερματίζει τήν ένότητα καί τή συνοχή τού αντίστοιχου μαζί 
κοΰ χώρου. Νά μήν αποκόβεται καί χάνει τήν συνέργεια , τήν κάλυ 
ψη καί τήν άλληλεγγύη τού άκατάσχετου ΑΝΤΙΔΕΞΙΟΥ ρεύματος, πού ή
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καταγραφή καί ή τάση του ΛΕΝ είναι απλά καί μόνο έκλογική, άλ
λα καί πολίτικη καί κοινωνική, Τό ξεκίνημα μαζικού άγώνα του 
όποιουδήκοτε κοινωνικού χώρου χωρίς έπεξεργασμένη τακτική, χωρίς 
πιθανότητα νίκης καί έπιβολή διαπραγματευτικών όρων λειτουργεί συγ 
χυτικά καί διασπαστικά, Αγώνας με έκ των προτέρων στερημένες δυ
νατότητες καί προδιαγραμμένο διεκδικητικό αδιέξοδο, παρ’δλη τή 
συγκηνητική καί ήρωϊκή στάση τής πρωτοπορίας του καί την πρώτη 
αγωνιστική Ανταπόκριση τής βάσης,, λειτουργεί σέ ύστερη φάση απο
συνθετικά γιά τον ίδιο τό χώρο καί άποδιαρθρωτικά στό δεσμό του 
μέ τις λαϊκές δυνάμεις. Γιά τούτο γι,ά νά μήν αναγορεύεται ή Ν.Δ. 
διαιτητής τών λαϊκών αγώνων καί γιά νά μήν χρησιμοποιεί τά λάθη 
τους γιά έπανάκτηση κάποιας ευρύτερης συναίνεσης, είναι αναγκαίο 
νά προωθούνται κάθε φορά ώριμοι στόχοι καί επιδιώξεις μέ μορφές 
πάλης καί σχέδιο·, , κινητοποιήσεων, πού θά διασφαλίζουν :

'Οχι μόνο την ετοιμότητα, καί την αγωνιστικότητα τού συγκεκρι
μένου μαζικού χώρου
όχι μόνο την έπιτυχή έκβαση τών κινητοποιήσεων 
ΑΛΛΑ καί τή σχέση του μέ τό υπόλοιπο λαϊκό κίνημα ανατροφο- 
δοτώντας καί μή αναστέλλοντας το ρεύμα τής Συνολικής καταδίκης 
καί ριζικής απόρριψης τής Δεξιάς.

'Η λογική "Αγώνας γιά ’Αγώνα*' Καί τό πέρασμα σέ ακαιρες καί άτε- 
λέσωορες κλιμακώσε,ις, γιά νά άποδεικνύεται ή "συνέπεια" είναι 
λογική φαύλου κύκλου καί μεταφυσική. Λογική, πού χαρακτηρίζεται 
άπό αδυναμία σύλληψης καί κατανόησής τής ιστορικής φάσης καί άπό 
μικρό-πολιτική καί στενο-κόμματίκή τάση γιά έσωτερική κατανάλωση.
Ή  απόρριψη βέβαια αυτής τής λογικής καί πρακτικής απέχει πολύ, 
άπό τήν ύπαγωγή τών πάντων στόν εκλογικό κλίμα καί τήν παραπομπή 
τών πάντ(ον ατό μετεκλογικό αποτέλεσμα. Παράλληλα δέν σημαίνει 
παροπλισμό τού μαζικού κινήματος, αλλά αντίθετα άγώνα πού θά συ
σπειρώνει καί θά αναπτύσσει τις Λαϊκές δυνάμεις.
ΑΓΩΝΑΣ, πού ή εξαγγελία του καί ή διαδρομή του θά στηρίζεται όχι 
μόνο στή διάθεση καί τή δυναμική τού μαζικού χώρου, άλλά στήν 
ευρύτερη λαϊκή συγκατάθεση καί αλληλεγγύη.
Καί τούτο γιατί πιστεύουμε ότι ή πολιτική βούληση τών λαϊκών 
μαζών ΔΕΝ δημιουργεΐται ούτε έκ τού μηδενός, ούτε άπό τη στείρα
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προπαγάνδα καί μεμονωμένη δράση κάποιας ξεκομμένης πρωτοπορίας 
ούτε καί άπό την καθυσηχαστεκή τεχνοκρατεκή άπόδεεξη. Τόσο ή 
πολετεκή μεταστροφή όσο ή δημοκρατεκή συνείδηση καί ή σοσεαλεστε- 
κή θέληση θεμελεώνεταε μέσα άπό άμεσους, κατανοητούς καί προσε- 
τούς στόχους, άπ’όπου αντλώντας έμπεερεες, προβάλλονταε άνάγκες 
καί εδανεκά καί συνεεδητοποεοΰνταε ή εξάρτηση καί ή ύποτέλεεα 
τού τόπου, ή έκμετάλλευση, ή καταπίεση, καί ή αλλοτρίωση των έργα- 
ζόμενων.5.  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Σήμερα περεσσότερο παρά ποτέ ή συντρεπτεκή πλεεοψηφεα τού 
Έλληνεκού Λαού έπεθυμεί καί ζητάεε ένα συγκεκρεμένο σχέδεο γεά 
αλλαγή. Προσβλέπεε μέσα άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά δημεούργήσεε τις α
ναγκαίες καί ικανές συνθήκες γεάτή λύση τών προβλημάτων του καί 
τη δέκαίωση τών συμφερόντων του. Προσβλέπεε μέσα άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σέ ένα νέο πρόγραμμα έξόδου άπό τη σημερενή κρίση - σέ ένα νέο 
πρόγραμμα ούσεαστεκών άλλαγών ένταγμένων σέ μεά προοπτεκή άκεραε- 
ότητας καί ανεξαρτησίας της χώρας μας οεκονομεκή βελτίωση καί άνα- 
κούφεση τών λαϊκών στρωμάτων καί δημοκρατεκού καί σοσεαλεστεκού 
μετασχηματεσμού τής κοενωνίας μας.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχεε ύποχρέωση νά πείσεε τό Λαό γεά τό έφεκτό καί 
έφαρμόσεμο τών στόχων καί τής στρατηγεκής του, νά συνεγείρεε τό 
λαό στόν μαζεκό άγώνα γεά τή στήριξη καί ύλοποίηση τού προγράμ
ματος του. Καί τούτο γεατε κανένας στόχος τού προγράμματός μας 
ΔΕΝ μπορεί νά πραγματωθεε άν δέν γενεε κτήμα, συνείδηση τού ε- 
δεου τού λαού καί δέν συμμετάσχεε ό εδεος στήν κατάχτηση τών στό
χων του. ’Ακόμα θά πρέπεε νά περάσεε σ’ολόκληρο τό λαό πώς τό 
Πρόγραμμα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν άποτελεε προεόν κάποεων τεχνοκρατεκών 
έπελογών, πού έγεναν άπό κάποεους είδεκούς άποκομμένους άπό τις 
έξελεξεες καί τούς προβληματεσμούς τους.
’Αντίθετα εεναε τό συμπύκνωμα άπό τή μεά μερεά τής ανάλυσης τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. νεό τήν πολύπλευρη κρίση πού μαστίζεε τό τόπο μας καί τόν 
τρόπο ύπέρβασής της καί άπό τήν άλλη μερεά τών έμπεερεών τού λαϊ
κού κενήματος. Μέ τήν έννοεα αύτή τό Πρόγραμμά μας ΔΕΝ άποτελεε 
μεά συνταγή έτοεμη πού θά λύσεε "μαζεκά" όλα τά σημερενά προ
βλήματα.



»

Αντίθετα περιέχει μέτρα» πλαίσιο δράσης καί κατευθύνσεις, πού 
πρέπει νά ύποστηριχθούν άπό τούς εργαζόμενους καί τά λαϊκά στρώ
ματα, νά εμπλουτιστούν άπό την πρακτική τους πείρα καί νά ένι- 
σχυθούν άπό την καθημερινή τούς πάλη καί καθολική συμμετοχή τους.

. . .  · - '.··.■ ί

Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι θέμα αρχής ότι ατό Πρόγραμμά του, ό κάθε 
πολίτης ΔΕΝ αποτελεί απλώς αντικείμενο καί απρόσωπη, ανήμπορη 
καί παθητική μονάδα ΑΛΛΑ τό ύποκείμενό του, πού δρά, άσκεϊ κρι
τική, έλέγχει καί δίνει ζωή καί υπερασπίζεται τούς στόχους του.
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Τό Πρόγραμμά μας προσδιορίζει μέ σαιρήνεια τούς .άμεσους καί 
ενδιάμεσους στόχους. Και τούς συναθρώνει μέ τούς στρατηγικούς 
στόχους, ώστε πέρα άπό τήν άρνηση καί τήν άφηρημένη προπαγάνδα 
νά σκιαγραωεϊται μιά συγκεκριμένη δυνατότητα γιά οργανική άλλη-
λουχία των επί μέρους στόχων καί τής ανύψωσης τού άγώνα των λαϊ
κών δυνάμεων. Μιά τέτοια κλιμάκωση τών στόχων καί μιά τέτοια  ̂
άνάπτυξη τής μαζικής πάλης τό πολιτικό καί κοινωνικό φάσμα 
τών δυνάμεων τής αλλαγής θά αυξάνει τόσο σέ έκταση όσο καί σέ 
βάθος μέσαάπό συνείδηση καί γνώση κι όχι μέ μονοσήμαντη λογική 
παραχωρήσεων καί παροχών.
Ή  ύπαρξη ένδιάμεσων στόχων μέ ίεράρχιση σέ βραχυπρόθεσμες καί 
μεσοπρόθεσμες ένέργειες καί θέσεις μας άντικατροπτίζουν τήν α
νάγκη μετεξέλιξης τού γενικού λόγου τής ύπεβατικής θέσης καί τής 
άόριστης ύπόσχεσης σέ καθορισμένη έθνική πολιτική, οικονομική, καί 
κοινωνική πράξη. 'Η ΔΕΣΜΗ τών ένδιάμεσων στόχων θά σφραγίζουν 
τή κυβερνητική έκκίνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δίνοντας σαφή εικόνα καί άπά- 
ντηση τούόράματος καί τών στρατηγικών μας στόχων μέσα :

άπό τό ΤΙ συγκεκριμένο θά πραγματοποιήσει 
άπό τό ΠΩΣ δηλαδή μέ ποιό τρόπο θά πορευτεί
άπό τό ΠΟΤΕ δηλαδή τή χρονική στιγμή εκτέλεσης

Είναι σίγουρο πώς τό ΤΙ, τό ΠΩΣ καί τό ΠΟΤΕ τών άμεσων καί ένδιά
μεσων έπιλογών μας δηλαδή τό περιεχόμενο» ό τρόπος, ό χρόνος καί 
ή σειρά καί ιεράρχησή τους μέ τήν αλληλουχία του καί τό ρυθμό 
τους, θά δώσουν σάρκα καί όστά στήν ’Εθνική ’Ανεξαρτησία, τή 
Λαϊκή Κυριαρχία καί τό Σοσιαλιστικό Μεΐάσχηματισμό.
Είναι ξεκάθαρο καί αύτονόητο, πώς οί ένδιάμεσες επιλογές ΔΕΝ
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αποτελούν ούτε αύτοτελή καί, επαρκή στόχο μά ούτε καί Δύτοσκοπό 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. ’Αποτελούν μιά μεταβατική - μεσολαβητική κατάστα
ση (άνάμεσα στη Κυβερνητική Αφετηρία ενός Σοσιαλιστικού Κινήματος 
καί τούς τελικούς του στόχους).
Μιά τέτοια μεταβατική - μεσολαβητική κατάσταση αποτελεί πρωταρ
χικά τό ικανό καί άναγκαϊο μέσο γιά τήν ανασύνθεση καί ενοποίηση■ 3 . · - Λ · ·
των τωρινών καί εν δυνάμει άντιϊμπεριαλιστικών, άντιμονοπωλια- 
κών καί άντικαπιταλιστικών τάξεων καί στρωμάτων, μέ τήν κατακύρω- 
ση δημοκρατικών καί ανοιχτών μεθόδων μαζικής δράσης. Έτσι εί
ναι αύταπόδεκτο, ότι οί ενδιάμεσοι στόχοι ώς συστατικά στοιχεία 
μιας συνολικής στρατηγικής αποκτούν μέ τήν οργανική τους διασύ
νδεση συνέχεια, συνέπεια επιτάχυνση καί δυναμική. Κάθε στιγμή 
καί κάθε φορά θοι προκαλούν νέους θετικά έξελισσόμενους συσχετι
σμούς δυνάμεων μέσα άπό διαρκείς διαδοχικές άντιπαραθέσεις. ώ
ριμες τομές καί ρήξεις στό πολιτικό, κοινωνικο-οικονομικό, πολιτι
στικό καί ιδεολογικό πεδίο.
'Υπάρχουν μερικοί, πού γιά λόγους είτε άρχής, είτε μικρο-πολι- 
τικής αντιμετώπισης τήν άναγκαιότητα μεταβατικής πορείας καχύπο,- 
πτα, απορριπτικά καί άφοριστικά στό όνομα μιας άφηρημένης - μεταφυ 
σικής καθαρότητας καί άκαταστάλαχτων δογμάτων.
Αυτοί στην ούσία ΔΕΝ κάνουν τίποτα άλλο άπό τό νά άρνούνται τήν 
ίδια τήν δυνατότητα, τήν έφικτότητα καί τήν άμεσότητα μιας στρα
τηγικής καί μιας διαδικασίας μετάβασης στή ριζική άλλαγή, Τό 
ΠΡΟΓΡΜΜΑ μάς άποτρέπει άπό δύο συνθηματολογικές αντιλήψεις συνο
ψισμένες στό ΕΔΩ καί ΤΩΡΑ καί στό ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ, πού άν υιοθετηθούν 
δύο πιθανά μπορούν νά συμβούν :

ή νά Αποδιαρθρωθεί καί νά κατακερματισθεΐ τό πλατύ κοινωνικο- 
πολιτικό φάσμα τών εκμεταλλευόμενων καί μή προνομιούχων 'Ελ
λήνων, πού συγκροτούν τόν Απαραίτητο λαϊκό συσχετισμό γιά τό 
έρεισμα μιας δημοκρατικής καί σοσιαλιστικής στρατηγικής,
ή νά καθηλωθεί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ μιά αδράνεια, άναμονή, άτέρμονη 
έσωστρέψεια καί διαδοχικές κρίσεις εκλαμβάνοντας τήν έννοια 
τής πολιτικής ώς έγκεφαλική άσκηση επί χάρτου μέ τυποποιημένες 
περικοπές κλασσικών κειμένων ΧΩΡΙΣ τή ζωογόνο πνή τής καθημε
ρινής δοκιμής, παρέμβασης καί δράσης.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει κατ’επανάληψη τονίσει πώς δέν διαθέτει μάγους καί
./
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θαυματοποιούς; πώς ή ύπόθεση τής ριζικής αλλαγής ΔΕΝ εξαντλεί
ται σέ μιά νύχτα καί μιά μέρα. Είναι πλατειά κατανοητό καί ά- 
ποδεκτό ότι ανάμεσα σέ κείνο πού σήμερα κληρονομούμε άπό, τή 
ΔΕΞΙΑ και σέ κείνο πού θά χτίσουμε ΑΥΡΙΟ ύπάρχει ένα διάστημα. 
Τούτο τό μεταβατικό διάστημα προϋποθέτει πορεία καί χρόνο. Καί 
αύτά μέ τή σειρά τους προϋποθέτουν βήματα καί άλματα σταθερά, 
συνεχόμενα, μή αναστρέψιμα καί συσπειρωτικά, πού κάθε φορά οφεί
λουν όχι μόνο νά διασφαλίσουν άλλα καί νά διευρύνουν τή συναί
νεση, τή συμμετοχή καί τή δράση των λαϊκών δυνάμεων.

4 ·
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Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

1. ’Εκλογικός στόχος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι τό δυνατό μεγαλύτερο ποσο
στό , πού θόί επιτρέψει τή συγκρότηση ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ σάν 
έγγύηση τής έπαγγελόμενης ριζικής αλλαγής. Ή  εκλογική μας τακτι
κή θά είναι τέτοια, πουάπ’τή μιά μεριά θά αυξάνει πολλαπλασια
στικά τό ρεύμα συνολικής άρνησης καί αμφισβήτησης πρός τή Δεξιά 
καί άπό τήν άλλη νά ένοποιεί πολιτικά αύτό τό ρεύμα.
Ή  τακτική μας περιλαμβάνει κεντρικές πρωτοβουλίες καί παρεμβά
σεις τού Προέδρου, ένα συγκεκριμένο σχέδιο τόσο κεντρικά όσο καί 
περιφερειακό:, γιά διάταξη, διαφώτιση προπαγάνδα καί δράση των 
στελεχών καί βουλευτών, τών Τ.Ο. καί Κ.Ο. καί τού περίγυροΰ μας 
πρός τό Λαό, Οί κινήσεις αυτές θά συμπορεύονται μέ τις ιεραρχη
μένες ροπές, τις διαθέσεις, τούς προβληματισμούς, καί τις άνάγκες 
τού εκλογικού σώματος. Ή  έκλογεκή μας τακτική άντικειμενικά θά 
έξαρτηθεί άπό τήν άπόλυτη γνώση τής φυσιογνωμίας μας καί τής πο
λιτικής μας πρότασης, καθώς καί άπό τόν έντοπισμό τών άδυναμιών 
καί τών "άτού” τών άλλων κομμάτων.
Ή  τακτική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ, θά πρέπει νά έχει συνέπεια, σταθερή γραμ
μή πλεύσης, ένιαία δομή , . ένιαίο ύφος καί ένιάία έκφραση. Πέρα
όμως, άπό τή γενική ομοιογένεια ή τακτική μας θά πρέπει νά δια
θέτει προσαρμοστικότητα καί ευελιξία έτσι ώστε νά έκφράζει αύθε- 
ντικά καί μέσα άπό έπιμέρους ίεραρχίσεις κατά τόπους καί κατά χώ
ρους τις λαϊκές μάζες.



2. Πρωταρχικό μέλημα τού ΠΛ.ΣΟ.Κ. θά πρέπει νά είναι :
νά μήν παρασυρθεΐ στη διάρκεια της έκλογικής μάχης σέ θέματα 
αιχμής πού συμφέρουν κύρια τή Δεξιά καί δευτερεύοντα τά άλλα 
κόμματα.
ν<ά άποκαλύψει* νά καταγγείλει καί νά άνατρέψει τό καλλιεργού
μενο κλίμα κινδυνολογίας καί έκφοβισμοϋ, πού σκοπεύει στην 
ανάσχεση τού φρονήματος των λαϊκών μαζών γιά άλλαγή.
νά άντιδρά στις έπιθέσεις καί τις χαλκευμένες κατηγορίες μέ 
πολιτική νηφαλιότητα καί ψυχραιμία χωρίς πρόχειρες στιγμιαίες 
καί "βυμικές" κινήσεις. Νά άνασκευάσει αναλυτικά, προσιτά 
καί πειστικά όλα τά αποδιδόμενα άπό τή Ν.Δ. καί τά άλλα κόμ
ματα ώς "αρνητικά του σημεία" καί νά άντεπιτίθεται, πότε 
μερικά πότε συνολικά, χωρίς αμυντικό καί απολογητικό τόνο.
σέ κάθε κατηγορία καί έπίθεση κύρια τής Δεξιάς, άλλά καί τών 
άλλων κομμάτων οφείλει νά ΜΗΝ υποστέλλει καί διαφοροποιεί 
διακηρυγμένες θέσεις καί αρχές γιατί έτσι προκαλείται σύγχι- 
ση στό ίδιο του τό πολίτικο-κοινωνικό-εκλογικό καί κομματικό 
Χώρο.

3 . Τό ΠΛ.ΣΟ.Κ.μέ αρθρωμένες τακτικές κινήσεις θά πρέπει νά επιταχύ
νει τή διαφοροποίηση καί τή σχηματοποίηση τού δικού του εκλο
γικού ρεύματος σ’όλη τήν "άκήρυχτη" φάση τής έκλογικής αναμέτρη
σης. Τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. δέν πρέπει νά περιμένει νά επισημοποιήσει καί 
νά πολιτογραφήσει κεντρικά καί περιφερειακά τό έκλογικό του ρεύ
μα μόνο μέ τήν "κήρυξη" τής ήμερομηνίας τών έκλογών. Καί τούτο 
γιατί ή χρονική παράταση τού άκήρυχτου προεκλογικού αγώνα ΔΕΝ 
πρέπει νά αυξάνει ή νά διατηρεί τό ποσοστό τών "ταλαντευόμενων 
καί άναποφάσιστών σκεπτικιστών", πού είναι εύάλωτοι μέχρι τελευ - 
ταία στιγμή σέπαγίδες, διλήμματα καί καταναγκασμούς τής Δεξιάς. 
"Ισως άπεργαστούν υποχθόνια σχέδια γιά έξελίξεις (κλίμα έκφοβισμού, 
ένταση, κινδυνολογίας, Τουρκική προκλητικότητα, κ.λ.π.) μέ σκοπό 

νά μείνει άνολρκλήρωτη χωρίς άντίστοιχη πρακτική επικύρωση καί 
αντίκρυσμα (δηλ. "κυβερνητικό" ποσοστό) αύτή ή διαπιστούμενη καί 
άναμφίβολη έλξη τού έκλογικοϋ σο')ματος πρόςτό ΠΛ.ΣΟ.Κ.
Παράλληλα τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. μέσα άπό τήν ουσιαστική αντίθεση καί δ ια- 
Φοροποίηση του πρός τή Ν.Δ. , θά πρέπει νά επιδιώξει νά έξαλείψει
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τό ανησυχητικό φαινόμενο τής πολιτικής απάθειας, του ατομισμού 
καί τής διαλυτικής καχυποψίας. *0 πολιτικός του αγώνας πρέπει 
νά είναι εύδιάκριτος καί νά διατρέχει δλες τίς εκφράσεις τής 
δημόσιας καί προσωπικής ζωής τά μηνύματά του νά προκαλοΰν αφύ
πνιση καί συνέγερση ώστε νά μην ύπάρχουν "απαθείς", πού είτε θά 
μείνουν αθέατοι καί άνέκφραστοι στό περιθώριο τής εκλογικής ανα
μέτρησης, είτε θά προσχωρήσουν αμαχητί σέ λογικές συνδιαλλαγής 
ανάμεσα σέ ψήφους καί κομματαρχική ύπόσχεση ή εκδούλευση.

Χωρίς ύπερβολές καί ύπερ-αίσιοδοξίες είναι άλήθεια δτι τό ΠΔ.ΣΟ.Κ. 
στά μάτια φίλων καί εχθρών καί στή ουνείδηση των Λαϊκών μαζών 
έχει αναγορευτεί σέ πρώτο κόμμα, σέ κόμμα διακυβέρνησης, 
σέ κόμμα έξουοίας. Τό ΠΔ.ΣΟ.Κ. έχει σπάσει εδώ καί αρκετό και
ρό τώρα τό "φράγμα εξουσίας" καί.ταυτόχρονα διαθέτει μεγάλη ”άπό- 
σταση ασφάλειας" άπό τή Ν.Δ. 'Η παλιότερη πιθανολογούμενη καί 
φημολογούμενη περίπτωση γιά "ίσοψηφία" ΠΔ.ΣΟ.Κ. καί Ν.Δ. ανήκει 
άμετάκλητα στό παρελθόν ή στούς "ευσεβείς" πόθους των επιτελών 
τής Δεξιάς. 'Η Ν.Δ. έχει ύποστεϊ οριστικά τόν"ύποβιβασμό” της 
άπό κόμμα εξουσίας σέ κόμμα μειοψηφίας καί άντιπολίτευσης.
(Οί παραπάνο) διαπιστώσεις καί συμπεράσματα προκύπτουν τόσο μέ 
τίς ένδέίξεις οργανωμένων σφυγμομετρήσεων, δσο καί μέ τίς έμπει- 
ρίες τού αποσπασματικού τρόπου προσέγγισης τού έκλογικού σώμα
τος. Παρατηρείται μιά συμφωνία καί διασταύρωση τών άποτελεσμά- 
των τών γκάλοπ μέ τά καθημερινά αύτόχθονα μηνύματα τής λαϊκής 
καί κομματικής βάσης, πού εκπορεύονται καί δοκιμάζονται σέ μικρο- 
κοινωνίες - χωριά, συνοικίες, χώροι δουλειάς - δπου οί πολιτι
κές μετακινήσεις καταγράφονται μέ ευδιάκριτο καί άσψαλή τρόπο) .
’Επειδή είναι πίστη μας ότι τό ΠΔ.ΣΟ.Κ. πιστώνεται άπό τό Λαό 
γιά πρώτο κόμμα, γιά κόμμα διακυβέρνησης, γιά κόμμα εξουσίας θά 
πρέπει νά ακολουθήσουμε επιθετική τακτική ("τακτική μπαράζ") καί 
δχι "συντηρητική καί άχρωμη καί άγευστη" τακτική. Ή  "μουδια
σμένη" τακτική βολεύει τή "θνήσκουσα Ν.Δ.” γιατί βρίσκει περι
θώρια άνασύνταξης. (’Ήδη άπό τό περασμένο Μάη άπό τή Θράκη 
έχει έγκαινιασθεί αύτή ή τακτική, πού Οά κρατηθεί χωρίς νά 
ξεφουσκώσει μέχρι τίς εκλογές).
Είναι ανάγκη νά ΠΝΕΥΣΕΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΕΡΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ γιά νά :
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έπιδράσει καταλυτικά στη σχηματοποίηση του εκλογικού ρεύματος 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά «ύτοδύναμη κυβέρνηση,
λειτουργεί διαλυτικά καί εφιαλτικά τό αντίπαλο δέος: καί ή 
ηττοπάθεια στό χώρο τής Δεξιάς,
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έπ.ικρατήσει παρατεταμένα ή ψυχολογία καί ό προβληματισμός τής 
"χαμένης Ψήίρου" σέ αντιδιαστολή με την ΑΜΕΣΑ "χρήσιμη άποτελε- 
σματίκή ψηωο”,
πολλαπλασιασθοΰν άλυσσιδωτά οί ρωγμές καί οί διαφοροποιήσεις 
των από καταβολής του μονοκομματικό καί μονολιθικό κρατικό 
μηχανισμό.

5. 'Η πίστη γιά ’Αλλαγή έχει επιδημική έξάπλωση, μιας καί διατρέχει 
σάν άκαταστάλαχτο μήνυμα σχεδόν-στό σύνολό της τήν 'Ελληνική 
κοινωνία. Εέβαια τό συγκεκριμένο νόημα τής ’Αλλαγής - όπως τη 
βλέπει ό καθένας - κινείται σ’ένα ευρύ φάσμα απόψεων άπό τό (ρι- 
λελευθερισμό, τό ρεφορμισμό, ώς;τό σοσιαλισμό, αντανακλώντας αντί 
στοιχα διαφορετικούς καί αντιφατικούς τύπους κοινωνικού όραμα- 
τ,ισμού καί πολιτικής συνείδησης, Τήν ελπίδα γιά Αλλαγή ό Λαός, 
τήν έναποθέτει κύρια καί πρωταρχικά στό ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά καί στά 
άλλα κόμματά.
Δέν είναι τυχαίο, ότι τούς τελευταίους μύνες ή Ν.Δ. προσπαθεί νά 
διεμβολίσει, νά ένσωματώσει καί νά όίκειοποιηθεϊ - έστω καί με- 
ρικά - τή διάθεση γιά αλλαγή. Προεκλογικά ή Ν.Δ. σάν φορέας 
ιμάλλον θά έμφανίζέται διττά. Τόσο σάν "μεταρρυθμιστής καί ύπέρμα 
χος" τής άλλαγής όσο καί σάν"έγγυητής καί συνεχιστής" τής προηγού 
μενης πορείας καί παράδοσης. Παράλληλα τό ΚΚΕ θά προπαγανδίζει 
σ ’όλους τούς τόνους, πώς είναι σό:ν κόμμα τό μοναδικό πολιτικό 
αντίβαρο, γιά νά μήν μετατραπεί ή αλλαγή σέ "άναλλαγή ή συναλλα
γή".
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει νά διατηρήσει τήν αποκλειστικότητα καί τήν 
αυθεντικότητα τής άλλαγής - σάν ιδέα καί περιεχόμενο - άντιδια- 
στέλλοντας τήν δική του προωθημένη, ριζική αλλαγή, άπό έκείνη 
τήν κάλπικη τής Ν.Δ. Δηλαδή, νά βαθαίνει τή διαφορά καί τήν 
αντιδιαστολή άνάμεσα στήν αλλαγή των ριζικών καί σίγουρων μετασχη 
ματισμών καί στήν άλλανή τών οριακών καί κούφιων χειρισμών.
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει \ά εκτοπίσει τή Ν.Δ, άπό τή μαζική - λαϊκή 
κοίτη τής άλλαγής, περιορίζοντάς την στό ρόλο του θλιβερού συνε-
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χιστή του αμαρτωλού της παρελθόντοςκαί παρόντος, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
πρέπει νά πείοει ακόμα καί τή λαϊκή βάση τής Δεξιάς ότι δέν 
μπορεί νά προσδοκά καί νά ελπίζει ένα'καλύτερο μέλλον» άπό την 
πολιτική τής Ν.Δ.

, 'Λ , ·
Ακόμα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., μπορεί καί πρέπει χωρίς φόβο, νά προβάλλει 
ιδιαίτερα τό πολιτικό καί ταξικό στίγμα τού Προγράμματος του 
κάί έμφαντικά τά χαρακτηριστικά τής κοινωνικοποίησης, τής δημο
κρατίας» τής αποκέντρωσης καί τής λαϊκής συμμετοχής, σέ Αντιδια
στολή με αυταρχικά καί μονολιθικά μοντέλλα.

'Η αντίθεση καί ή άρνηση τόσο συνολική όσο καί μερική (κατά 
θέμα) τού εκλογικού σώματος ποός την πολιτική καί τις έπιλογές 
τής Ν.Δ. είναι διάχυτη καί δεδομένη0 έδώ πρέπει νά προστεθεί καί 
ή σοβαρήκρίση έμπιστοσύνης τής κοινής γνώμης στις όποιες έξαγ- 
γελίες καί μέτρα τής Ν.Δ. Ή  Ν.Δ. σάν κόμμα, βρίσκεται όχι μόνο 
στό "ναδίρ” τής έκλογικής της δύναμης, αλλά πολύ περισσότερο ■ 
στό "ναδίρ" της πολιτικής άκρινοβολίας καί αξιοπιστίας. Ή  Ν.Δ. 
φαίνεται νά ΜΗΝ διαθέτει κανένα όπλο μεγάλης έμβέλειας γιά νά 
έπιτεθεΐ όμομέτωπα. Δέν έχει καμμιά θετική έπιλογή, μέτρο,
έπιχείρημα καίίδέα, ώστε νά μπορεί νά ξεφύγει άπό τό παραδοσιακό 
δεξιό χώρο» νά έπικοινωνήσει καί νά προσελκύσει πλατείες μάζες.
Τά συνθήματα καί οί έπιλογές, πού ξεκινούν άπό τό έπιτελικό της 
κέντρο, πέφτουν σ ’ένα γνώριμο κύκλο τής παραδοσιακής Δεξιάς.
Παράλληλα, τό "μαλακό ύπογάστριο" τής Ν.Δ. είναι αρκετά εκτετα
μένο καί εύκολα εύάλωτο. Τό προβάδισμά κατέχει ή αντιλαϊκή της 
οικονομική καί κοινωνική πολιτική, ή έξαρτημένη ατλαντική 
έξωτερική της πολιτική καί ακολουθούν ό αύταρχισμός, ή διαφθορά, 
τό ρουσφέτι, ή ανικανότητα» κ.λ.π.
Αύτή ή έλλειψη σταθερών καί θετικών σημείων αναφοράς στην κυβερνη
τική θητεία της γιά προβολή καί προπαγάνδα, μέ αξιόπιστη άποδο- 
χή καί πλατεία λαϊκή απήχηση, δημιουργεί τραγελαφικές συνθήκες μέ
σα στη Ν.Δ. Λογικά, δέν μπορεί νά έχει'επιλεκτικά πουθενά την 
πρωτοβουλία κινήσεων καί την μεθόδευση επιθετικού σχεδίου.
“Ετσι, μοιραία, ή Ν.Δ. άπό δώ καί πέρα θά καταφεύγει μόνιμα καί 
έντεινόμενα :

στην ιδεολογική πρόκληση πρός τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιά νά μεταθέτει τήν 
κριτική άπό τά κοινωνικο-οικονομικά καί έθνικά προβλήματα στά
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θεωρητικά ζητήματα φυσιογνωμίας των κομμάτων,
στην πολιτική κινδυνολογία πρός τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, γιά νά άναδεικνύ- 

~ εται τό μόνο φερέγγυο κόμμα γιά τήν ήσυχία, τάξη - ήπιότητα 
καί ό πιστός εκφραστής τού "μέτρου” τής "σιωπηλής πλειο™ 
ψφίας " καί γιά νά συνενώνει κοινωνικά καί κομματικά τό, έκλο- 
γικό μέτωπο τής Δεξιάς καί τά δυναμικά έρρείσματα,
σέ κινήσεις κορυφής, πού αποβλέπουν στήν εκλογική της διεύ
ρυνση μέσα άπό τήν επέκταση τού τεελατειακοϋ --κομματισρχικού 
της δικτύου (διεύρυνση πρός Ε.Π., Κέντρο, κ.λ.π.).

Μπροστά στήν αδυναμία καί άνεπάρκεια τής Ν.Δ. νά συνθέσει κάποια 
άξιόπιστη στρατηγική καί τακτική πρόταση, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει άό- 
λυτα τή δυνατότητα νά προσδιορίσει τούς όρους τού "παιγνιδιού".
Θά πρέπει νά ανοίξει μιά άνηλεή καί μετωπική έπίθεση σ ’όλες τις 
πτυχές - καί σημερινές καί άναδρομικές - τής κυβερνητικής πολι
τικής τής Ν.Δ. Αύτή ή έπίθεση όμως, θά πρέπει νά μήν είναι 
άναρχη καί άναποτελεσματική, νά ύπακούει σέ μιά σωστή ίεράρχι- 
ση χρονική καί τοπική έπιλογή. Παράλληλα θά πρέπει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
νά μήν καθηλωθεί μόνο στήν άπορριπτική κριτική, καί τήν καταγγε
λία, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ άναλυτικά καί πειστικά νά προβάλει τό δικό του 
θετικό σχέδιο, τις δικές του θετικές προτάσεις. Καί τούτο, γιατί 
αυτός ό τρόπος είναι ό π ιό άποτελεοματικός καί σίγουρος γιά τήν 
μετατροπή τής απλής καί έντονης δυσαρέσκειας σέ ώριμη πολιτική 
ύποστήριξη.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μιας καί άναδύεται στη σημερινή κατάσταση σάν ό μο
ναδικός φερέγγυος καί άξιόμαχος φορέας γιά μιά ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ στρα
τηγική άλλαγής καί έξουσίας, δημιουργεί κλίμα ευρύτερης άποδοχής 
γιά τόν πιθανό κυβερνητικό του ρόλο. Τούτη ή αντικειμενική τάση 
άναγνώρισης γιά τόν καταλυτικό ρόλο, αλλά καί τή δυνατότητα τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν έμμεση έωαρμογή τού λυτρωτικού μηνύματος τής άλλαγής, 
είναι καί Θά είναι πολύ πιό εύρύτερη άπό τό κομματικό μας ποσοστό. 
Αύτό σημαίνει ότι άνεξάρτητα άπό τερτίπια, τακτικές καί χειρισμούς

. . ■ ; · : ; 7 _ ) ' . ' ■· · · ■'  ι. ΐ V ; · . .  .. *
των ΗΓΕΣΙΩΝ, ή λαϊκή έκλογική βάση όλων τών κομμάτων (Κ.ΚΕ, ΚΚΕ
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έσ. Κέντρο, ένα μέρος τ ή ς Ν . Δ . )  άντιμετωπίζουν κατ’άρχήν ευνοϊ
κά καί καταφατικά τό έγχείρημα τής άλλαγής μέ φορέα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
"Αν προβάλλουμε τήν προηγούμενη διαπίστωση προεκλογικά, παρατη
ρούμε πώς ή άποψη γιά τήν "χαμένη" καί τή "χρήσιμη" ψήφο, δια-
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θέτει αντικειμενικό έρρεισμα' άν τήν προβάλλουμε' μετεκλογικά 
σέ μιά ενδεχόμενη κυβερνητική θητεία τού Γ1Α.Σ0.Κ., μπορούμε νά 
πιστεύουμε σέ μιά σίγουρη, άλλοτε ~ ανεπιφύλακτα κι’άλλοτε κριτικά 
δοσμένη, πλατειά λαϊκή συναίνεση καί δυναμική. Γιά τούτο, τό 
ΠΛ.ΣΟ.Κ. έχει καί τήν αξιοπιστία καί τήνπολιτική εύχέρεια τόσο 
προεκλογικά όσο καί μετεκλογικά, στά πλαίσια τής’Εθνικής Λαϊκής 
’Ενότητας, νά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, πού Οά άνασυνθέτουν καί 
θά ένοποιοϋν πολιτικά (προς όφελός του), τίς λαϊκές μάζες,
Στά πλαίσια τής έκλογικής μας τακτικής Θά πρέπει νά ύπάρξει ει
δικό καί συγκεκριμένο σχέδιο μέ στόχο τήν πειστική απόδειξη γιά 
τό ρεαλιστικό καί τό έφαρμόσιμο τής πολιτικής μας. Σέ μιά τέ
τοια προσπάθεια Οά πρέπει, χωρίς νά έγκαταλείπονται καί άποσιωποϋ- 
νται οί αρχές καί στρατηγικές μας θέσεις, νά άναφέρονται μέ σω
στή σειρά, κατανομή καί συχνότητα καί διασύνδεσή τους όλες οί 
ενδιάμεσες, βραχυπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες επιλογές μας. Καί 
τούτο γιατί ή έοικτότητα καί ρεαλιστικότητα τού οράματος καί των 
ιδεών μας περνάει άναγκαστικά ( χωρίς νά σημαίνει άποδοχή τής 
θεωρίας τών σταδίων), μέσα άπό τή συσχέτιση καί ενιαία διαδικα
σία άνάμεσα στό ’’άμεσο έργο εθνικής άναστήλωσης, οικονομικής α
νακούφισης καί δημοκρατικής κατοχύρωσης", στήν "πορεία έθνικού 
έπαναπροσδιορισμοΰ τών θεσμικών καί κοινωνικών δομών" καί στή 
κατάκτηση τών στόχων τής ’Εθνικής ’Ανεξαρτησίας, Λαϊκής Κυριαρχίας 
καί Κοινωνικής ’Απελευθέρωσης. Στήν πολιτική διαφώτιση καί έκλο- 
γική προπαγάνδα μας είναι απαραίτητη ή σύνδεση καί ή συσχέτιση, 
άνάμεσα στά συνθήματα "όμπρέλλα" (ακρίβεια, λιτότητα, συνδικαλι
σμός, λαϊκή συμμετοχή, Βάσιες, Ν.όΤΟ, υγεία, κ.λ,π.), μέ πλατειά 
λαϊκή απήχηση κχί στά συνθήματα - επιλογές σοσιαλιστικής αλλαγής. 
Δηλαδή σύνδεση καί συσχέτιση στά συνθήματα άμεσης ανάγκης, επι
θυμίας καίκαλυτέρευσης καί στά συνθήματα συνείδησης καί μετασχη
ματισμού. Ό  συνδυασμός, ό δεσμός καί ή άναωορά τους,θά πρέπει 
νάθεωρεϊται πάντα καί δεδομένη καί Απαραίτητη, ώστε νά διασφα'- 
λίζεται μιά αμοιβαία αλληλεπίδραση καί ανατροφοδότηση. Ή  ένό- 
τητά τους, ή αντιστοιχία καί τό ισοζύγιό τους, θά είναι οί ασφα
λιστικές δικλείδες γιά νά διατηρηθεί ατόφιο καί ένιαΐο τό εύρύ 
μέτωπο τών κοινωνικών δυνάμεων τής αλλαγής, δηλαδή τών εκμεταλ
λευόμενων καί μή προνομιούχων ’Ελλήνων, πού ή πολιτική τους πρό
ταση καί έξουσία αρθρώνεται μέσα άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.



Συστατικό στοιχείο στον καθορισμό καί. στην ερμηνεία των πόλε- 
τεκών εξελίξεων στή χώρα μας αποτελεί τό ιστορικό καί τό πολιτικό 
διαμέτρημα ιών ήγετών των παρατάξεων στην έθνεκή καί δεεΟνή σκη
νή. , ,
Στες σημερενές συνθήκες, πέρα άτο τούς εποχιακούς αφορεσμούς, δεά- 
φορων "έκλεκτεκών διανοούμενων", στή συνείδηση καί στήν καθημερενή 
πραχτεκή των λαϊκών μαζών άναπαράγονταε μέσα άπό σύνθετες δεεργα- 
σίες σύμβολα ηγετών, πού προβάλλουν πολλές φορές σάν λυτρωτικές 
πρσοπτεκές. '
Εεναε παραπάνω άπί σίγουρο, δτε στις ερχόμενες εκλογές ή φυσεογνω 
μία καί ή ακτινοβολία των ηγετών τών δύο συγκρουόμενων πολετεκών 
Φορέων - τού ΠΛ.ΣΟ.Κ. καί τής Ν.Δ. - θά δεαδραματεσουν καταλυτεκό 
ρόλο στή δεαμόρφωση τώναποτελεσμάτων-·. Χωρίς καμμεά αμφιβολία, 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται σε υπέρμετρα προνομεακή θέση.
Εεναε σαφές, ότι ό Πρόεδρός μας Λ, Παπανδρέου, ώς ήγέτης δεαθέ- 
τεε άναμφεσβήτητα μεά εύρύτερη ακτινοβολία καί κύρος τόσο στήν 
'Ελλάδα όσο καί στό έξωτερεκό προκαλέε καί διασφαλίζει μεά εύρύ
τερη λαϊκή συγκατάθεση καί άναγνώρεση, πού ξεπερνά σημαντικά καί 
τά εδεα τά κομματεκά όρια τού ΠΑ.ΣΟ.Κ,
Ακόμα, άν καί βρίσκεταε γεάμιά 20ετεα στήνκεντρεκή πολετεκή σκηνή 
άν καί έπαγγέλλεταε μεά ρεζεκή αλλαγή, απέναντι του όρθώνεταε 
μόνο ένα μικρό, άλλα αμετάπειστα παθιασμένο ποσοστό ανθρώπων μέ 
άξεπέραστο αρνητισμό καί προκατάληψη.
Ό  Ράλλης'σάν ηγέτης, συνοψίζει καί προσωποποιεί μεά άχρωμη άνευρη 
καίάοσμη πολιτική: παρουσία. ’Επίσης,, δέν πρέπει νά περάσει απα
ρατήρητο δτε ό Ράλλης άναφέρεταε ,σέ. ενα χώρο - τή Δεξιά -, πού 
άπό τήν καταβολή του έχει συνδέσει τήνπορεία του μέ τήν u Έλέω 
θεού , Βασιλιά καί Συμμάχων" μεταφυσική δύναμη καί έπεκυρεαρχία 
των αρχηγών. Τό δεδομένο αύτό αυξάνει ακόμα περισσότερο τό 
χάσμα άναμεσα στήν κεντρική προσφορά τής Ν.Δ. (δηλ. τό Ράλλη) 
καί στήν αναζήτηση καί ανάγκη τής εκλογικής βάσης τής Δεξιάς, γεά 
"χαρισματικό" αρχηγό. Οι ίδιες οί συνθήκες διαδοχής καί ή άσκηση 
έξουσίας έχουν φθείρει πολύ περισσότερο τό Ράλλη σάν ηγέτη.
Πάντως έκτος άπό τήν σύγκριση καί τήν αναμέτρηση τών ήγετών εεναε 
πάντα παρούσα καί ή σύγκριση τής φυσιογνωμίας,τής συγκρότησης
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(ποιοτικά καί ποσοτικά) τής στελέχωσες, τής παρουσίας καί τής 
δράσης των αντίστοιχων κομματικών οργανώσεων τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 
τής Ν.Δ. Καί στο επίπεδο αύτό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ^  χΠν Φυσιογνωμία 
ενότητα καί συνοχή» την παράδοση καί τήν μαζική δράση τής οργά
νωσής του υπερτερεί. 'Η διπλή σύγκριση στους ήγέτες καίστά 
κόμματα καί ή διπλή ολοσχερής μειονεκτικότητα τής Ν.Λ., διευκο
λύνει τήν άπαγγίστρωση λαϊκών μαζών πού μέχρι χτες αποτελούσαν 
τίς εκλογικές παρυφές τής Ν.Δ. καί τώρα προσανατολίζονται 
σταθερά στο άνερχόμενο καί σίγουρο σύστημα δύναμης καί εξου
σίας.
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Γιά τούτο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει :
νά άξιοποιήσει καί νά προβάλλει έμίραντικά τήν ευρύτερη 
ακτινοβολία τού Προέδρου Α. Παπάνδρέου,
νά προβάλλει καί νά άνανεώνει κάθε ωορά τήν ενότητά τή συνο
χή» τήν ύπαρξη καί τήν ανάπτυξη τής οργάνωσής του..

νά άποτρέψει τήν προσπάθεια τού Ράλλη καί τής Δεξιάς, νά άπο- 
κτήσει "δανεική άρχηγική σκιά".
νά αποκαλύπτει, νά στηλιτεύει καί νά διακωμωδεί τήν πανσπερμία 
τών άντίίοατικών άπόψεων στήν ηγεσία τού κόμματος τής Ν.Δ., 
πού δίνουν τήν εικόνα κατακερματισμού καί αποσύνθεσης.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν πολιτικό καί κοινωνικό μέγεθος μπροστά στήν 
αποφασιστική αναμέτρηση μέ τήν έκλογική του τακτική πρέπει νά 
έπιδιώξει νά μην παρουσιάσει αντιφατικούς καί άποκλίνσντες τα
ξικούς καί ιδεολογικούς προσδιορισμούς, Πρέπει νά έντείνει τήν 
προσπάθεια του νά συσπειρώσει καί νά έκφράσει μιάν ομοιογενή καί 
συγκλίνουσα δέσμη κοινωνικών δυνάμεων, πού τά βραχυπρόθεσμα 
καί μακροπρόθεσμα συμωέροντά τους συμπορεύόνται μέ τήν φυσιογνωμία 
τίς διακηρύξεις καί τίς θέσεις τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πρέπει τά κοινωνικά 
καί πολιτικά έρρείσματα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά έχουν μιά αντιστοιχία 
καί στέρεη άρθρωση μέ τήν ιδεολογική καί κομματική ύπόστασή του 
καί τίς προγραμματικές κατευθύνσεις του χωρίς κραυγαλέες 
ρωγμές, κενά καί άνταγωνιστικότητες. Καί τούτο γιατί τό πολιτικό 
πρόγραμμα καί οί προτάσεις τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά νά έχουν συνέχεια καί 
συνέπεια στήν πραγμάτωσή τους θά πρέπει νά απευθύνονται καί νά 
στηρίζονται σέ κοινωνικά σταθερές κινητήριες δυνάμεις.
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Παράλληλα 3ά πρέπει νά έπιδιωχθεί τό γενικό έκλογικό τζοσοστό 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά έχει μιά σχετικά ισόρροπη γεωγραφική κατανομή.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί τό πέρασμα τής γενικής καί τυπι
κής πολιτικής τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ μ ιά περιφέρεια δέν είναι άμοιρο από 
τή λαϊκή συγκατάβαση καί κινητοποίηση των κατοίκων τής ίδιας τής 
περιφέρειας, τής πόλης, τής συνοικίας καί τοΰ χωριού. Πάντως 
έκτος άπό τήν ποσοτική διαβάθμιση άπό Νομό σέ Νομό, ή πολιτική 
καί έκλογική έπιρροή τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. φαίνεται νά σημειώνει μιά μι- 
κρήύστέρηση άπό τή μιά μεριά στις "Επαρχιακές πόλεις, (πρωτεύου
σες Νομών) σέ σύγκριση μέ τήν ένδοχώρα τοΰ ίδιου τοΰ Νομοΰ καί άπό 
τήν άλλη μεριά στήν Α'"Αθήνας σέ σύγκριση μέ τήν Β'’Αθήνας. Λύ
τες, οί εμπειρικές ενδείξεις μπορεί νά βρίσκουν κάθε φορά τήν εξή
γησή τους καί τήν αίτιότητά τους τόσο στήν κοινωνική δομή καί 
σύνθεση, στήν πολιτική συμπεριφορά καί ιστορία όσο καί στήν 

| οργανωτική κομματική συγκρότηση καί παρέμβαση τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

10. -Τά παρακάτω είναι στοιχεία πρόσθετα αλλά εμπειρικά διασταυρω
μένα καί χρήσιμα γιά ιδιαίτερη προσοχή στή διαμόρφωση μιας στα
θερής πολιτικής παρέμβασης καί στην χρησιμοποίηση ιδιαίτερης 
μνείας στήν έκλογική τακτική.

"Η έπιρροή τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. ατούς νέους ψηφοφόρους είναι πολύ αύ- 
ξημένη καί εντυπωσιακή. Τούτη ή ευοίωνη διαπίστωση γιά νά 
έχει σταθερό καί μόνιμο άντίκρυσμα απαιτεί κατάλληλη προσαρμογή 
τής πολιτικής μας. "Απαιτεί δηλαδή μακρόπνοη οργανωτική συ
γκρότηση μέ πλούσια, αμείωτη καί μαζική δράση καθώς καί παραπέρα 
έξειδίκευση των θέσεών μας καί προβολή τού σοσιαλιστικού ίδα- 

^ νικοϋ καί οράματος καί ή έπαγγελία γιά μιά άλλη κοινωνία.
"Η έπιρροή τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις γυναίκες πρέπει νά αύξηθεί.
Σάν γενική παρατήρηση ισχύει ότι οΐ γυναίκες λόγω ιστορικών 
συνθηκών είχαν ώς τώρα κάποιο πιό συντηρητικό πολιτικό προσα
νατολισμό καί μηδαμινή κοινωνική συμμετοχή. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
είναι άναγκάΐό νά επεξεργαστεί ολοκληρωμένες "πολιτικές καί 
οργανωτικές κινήσεις γιά νά προσεγγίσει, συνεγείρει καί 
κινητοποιήσει τις γυναίκες.
Ή  μέχρι σήμερα έπιρροή τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό χώρο τών Καλλιτεχνών 
καί Λογοτεχνών δέν άνταποκρίνετσι στήν υπαρκτή πολιτική έπιρροή 
καί στή δυνατότητα παρέμβασής του στό χώρο αύτό.



"I

(Γ

Γιά νά καταδεί-ξουμε τούτο τό ρόλο τού καλλιτέχνη, τού λονο- 
τέχνη, τού διανοούμενου, ή ιδεολογική καί οργανωτική μας 
δουλειά πρέπει νά στραφεί μέ αγάπη, με κατανόηση καί αναγνώ
ριση πρός αύτό τό χώρο. 'Η οργάνωση - μέσα άπό τίςόργανωτι- 
κές δομές - δέν πρέπει νά γίνεται στεγνά καταπιεστική, νά 
μην στερεί άλλά νά ενισχύει τήν δημιουργική δραστηριότητα καί 
τούς προβληματισμούς, νά ενισχύει τό διάλογο, τήν πολυφωνία 
καί πολυμορφία, έτσι πού νά επιτυγχάνεται ή κινητοποίηση όλων 
των πνευματικών καλλιτεχνικών πόρων τής χώρας μας, νά άνυψώνε ■ 
ται τό πολιτιστικό επίπεδο τού Λαού μας.
Άπό τούς κατοίκους τής Αθήνας εκείνοι πούέλκουν τήν καταγω
γή τους άπό τήν επαρχία είναι προσανατολισμένοι πολιτικά καί 
εκλογικά, μέ αρκετά ύψηλό ποσοστό, πρός τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. ’Απ’αυ
τό άπορρέει ή αναγκαιότητα μιας πολύμορφης (καί στήν Αθήνα 
καί στήν ’Επαρχία) δράσης τών ΈΟνικοτοπικών συλλόγων καί 
μιας έντεινόμενης καί προγραμματισμένης παρουσίας καί δου

λειάς τών οργανωμένων μας μελών μέσα σ’αύτές. ’Επίσης επιβάλλε
ται ή κινητοποίησή τους σ ’όλη τήν προεκλογική φάση, άλλά κύρια 
στή μέρα τών εκλογών.
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Δ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 0 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η οργάνωση αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν στερέωση καί τήν ανάπτυξη 
τού ΠΛ.ΣΟ.Κ. καί εγγύηση γιά μιά νικηφόρα έκβασητού άγώνα τού 
λαϊκού κινήματος.
’Ήδη άπό την 5η Σύνοδο τής Κ.Ε. είχε διεξοδικά άναλυθεί καί 
έπιταχτικά τονιστεί ή ανάγκη γιά πολιτική καί ιδεολογική συγκρό
τηση μιας οργάνωσης εξουσίας. Μιας οργάνωσης εξουσίας πού μέ τήν 
αυτόνομη, παρέμβαση καί δράση της - τόσο κεντρικά όσο καί στά'· ···' 1 1 ' ! ■ ! ■ '·· · · ·ι ί
μαζικά κινήματα - Θά συνθέτει καί Θά ενοποιεί τά πολιτικά καί 
κοινωνικά συμφέροντα τών λαϊκών μαζών καί θά μετασχηματίζει τά 
πρωτογενή οράματα καί θέσεις τους σέ σοσιαλιστική ιδεολογία μέ 
πραγματώσιμη στρατηγική.
Στή σημερινή ιστορική φάση ό ρόλος τής οργάνωσης τόσο προεκλογικά 
όσο καί μετεκλογικά είναι καθοριστικός καί άναντικατάστατος.
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Προεκλογικά γιατί θά άποτελέσει τό μοχλό πληροφόρησης, προπαγάν
δας, κινητοποίησης καί αντιπαράθεσης γιά την κρίσιμη εκλογική 
αναμέτρηση., Μετεκλογικά γιατί θά πρέπει νά άποτελέσει μέσα άπό 
τη συμμετοχή της σ ’όλους τούς κοινωνικούς χώρους τόν πόλο συ
σπείρωσης καί συνοχής τών αυτόνομων μαζικών κινημάτων, εντάσσο
ντας τή δυναμική τους στη στρατηγική τής ριζικής αλλαγής.
Ή  παρατεταμένη έκλογική μάχη απαιτεί άπό τις οργανωμένες δυνά
μεις τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. την πιό συνειδητή στράτευση. Καί την πιό φι
λότιμη ενεργοποίησή τους. Παράλληλα όμως πρέπει νά γίνει κατα
νοητό ότι ήέκλογική μάχη ΔΕΝ αποτελεί μιά στενά κομματική 
ύπόθεση μέ αποκλειστικούς φορείς τά στελέχη καί τά μέλη μας. 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σταθμό πού"αμεσα 
συγκινεΐ καί ενδιαφέρει τή συντριπτική πλειοψηψία τού 'Ελληνικού 
Λαού. Όπολιτικός στόχος τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
ΑΛΛΑΓΗ καί ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ είναι ΣΤΕΝΗ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟ
ΓΗ ΑΛΛΑ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ καί ΔΕΝ θά κατακτηθεί άν ό άγώνας .δοθεί 
μέ πνεύμα σεχταρισμού καί κομματικής αύτάρκειας καί κομματικού 
έκλεκτισμοϋ. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διακηρύξει πολλές φορές ότι τό 
κόμμα δέν πρέπει καί δέν μπορεί νά ύποκαταστήσει καί νά παρα~ 
μερήσει τή δυναμική τών λαϊκών μαζών. Καί τούτο γιατί είναι πί
στη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι τό ιστορικό ύποκείμενο τής αλλαγής δέν 
είναε τό κόμμα αλλά οί λαϊκές δυνάμεις. Ή  πεμπτουσία αυτής 
τής άρχής συνοψίζεται στό σύνθημα: ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -
0 ΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞ0ΥΣ1 "
■Ή δική μας κομματική οργάνωση δέν είναι άποκομμένη άπό τις κοι
νωνικές δυνάμεις πού εκφράζει. ΔΕΝ είναι Αυτοσκοπός αλλά μέσο 
γιά τήν αλλαγή καί οικοδόμηση μιας άλλης κοινωίας.
Γι’αύτό ή οργάνωση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει νά δώσε«; σήμερα τή μάχη 
τών έκλογών καί αύριο τήν αγωνιστική κατοχύρωση τής νίκης 01I 
έν όνόματ.ι τού λαού αλλά μαζί ^αί μέσα στό λαό. Γι’αύτό 
θά πρέπει στά πλαίσια τής ΕΘΝΙΚΗΣ - ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ νά προσεγ
γίσουμε νάσυνεγείρουμε καί νά άγκαλιάσουμε χωρίς έσωστρέφεια, 
χωρίς ένδοιασμούς τόν κάθε ωίλο, τό κάθε οπαδό, τό κάθε 'Έλληνα 
πολίτη, πού άνταποκρίνεται στό Παλλαϊκό προσκλητήριο τού ΠΑ.ΣΟ.Κ, 
Ήόργάνωση δέν είναι οχυρό "μυημένων” αλλά έπαλξη πολιτικού 
άγώνα καί έστία προβληματισμού καί συνείδησης ανοιχτής στό Λαό.
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Μέ τούς ανθρώπους πού καθημερινά αγωνίζονται, μοχθούν καί δη™
γιά πάνταμιουργοϋν μάς ΕΝΩΝΕΙ/η κοινωνική τους ταυτότητα καί προέλευση 

έστω καί άν μάς χωρίζει παρωδικά πολιτική καί κομματική τους 
προτίμηση ο
Γι’αύτό θά πρέπει νά ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες μας, τις 
σκέψεις μας καί τις καρδιές μας σ’όλους τούς άπεγκλωβισμένους 
δεξιούς τούς προοδευτικούς τούς δημοκράτες καί άριστερούς στήν 
πόλη καί στήν ύπαιθρο, σ’όλους τούς έκμεταλλεύομενους καί μη 
προνομιούχους "Ελληνες, σ ’όλους εκείνους τούς πατριώτες πού 
πιστεύοντας σέ μιά ΕΔΩ καί ΤΩΡΑ φερέγγυα αλλαγή θέλουν νά υώ~ 
σουν τό αγωνιστικό τους παρόν καί νά ενώσουν τις δυνάμεις τους 
μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Γιά νά μπορέσει ή οργάνωση νά άνταποκριθεΐ στις απαιτήσεις τού 
καιρού, είναι αναγκαίο νά εξασφαλιστεί μέ μαζικές διαδικασίες, 
ή όσο πιό πλατεία καί ουσιαστική ένημέρωση καί γνώση όλων των 
μελών τού Κινήματος, τόσο στά σημεία τού προγράμματος όσο καί 
στήν έκλογική στρατηγική καί τακτική,
Γιά την ύλοποίηση αυτού τού στόχου Τφοβλέπονται τά έξης :

’Αρχές Ιούλη Σύσκεψη Προέδρου καί Ε.Γ. μέ τις Ν.Ε. καί τις 
Τομεακές ’Επιτροπές τού Κινήματος γιά ανάλυση τών αποφάσεων 
τής 8η Συνόδου τής Κ.Ε.
’Εντός τού ’Ιούλη διοργάνωση τού πρώτου γύρου τών Περιφερεια
κών ’Οργανωτικών Συσκέψεων (ΠΟΣ) μέ άποκλειστικό άντικείμενο 
συζήτησης τήν ανάλυση τού προγράμματος, τήν εκλογική τακτική 
καί συγκεκριμένο πρόγραμμα προεκλογικής δράσης τών Ν.Ε.
Κεντρικές Συσκέψεις Στελεχώνκαί μελών τού Κινήματος κατά, χώ
ρους - Συνδικαλιστικό, ’Αγροτικό, Νεολαία, Έμπορρβιο- 
τέχνες, Αυτοδιοίκηση - μέ στόχο τήν ανάλυση τού προγράμματος 
καί τήν εκλογική τακτική.
"Εγκαιρη αποστολή καί σέ άφθονη ποσότητα έντυπου κεντρικού 
ύλικοϋ τού Κινήματος.



2 · ΔΙΑΤΑΞΗ'· ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1 . ΣΫΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πέρα άπό τήν πολιτική δράση καί τίς πολιτικές άποψάσεις πού 
είναι άναγκαΐο νά παίρνονται στό διάστημα τής έκλογικής μας δου
λειάς, ύπάρχει ανάγκη ~ γιά νά καλύψουμε τούς έκλογικούς μας 
στόχους - νά λειτουργήσουμε πολλές φορές καί σέέπίπεδα έξω άπό 
την οργανωτική μας δομή. Αύτή τήν καθαρά εκλογική δουλειά πού 
έχ.εε τεράστια σημασία γιά τήν άποτελεσματικότητα τού αγώνα μας, 
θά τήν άναλάβουν οί ’Επιτροπές Εκλογικού ’Αγώνα, πού θά γίνουν 
σέ κάθε νομό. Οί ’Επιτροπές αύτές θά πρέπει νά έχουν δυνατότητες 
μεγαλύτερου ανοίγματος γιατί μόνο έτσι θά μπορέσουμε νά πλησιά
σουμε τούς ψηφοφόρους τής Δεξιάς καί των άλλων χώρων πού προβλη
ματίζονται καί θά έβλεπαν τό ΓΙΑ.ΣΟ.Κ. σάν μιά πιθανή τους έπιΛογή.
Οί ’Επιτροπές’έκλφγικοΰ ’Αγώνα θά άποτελοΰνται άπό ένα μμ ρςς 
των μελών τής Ν.Ε. - καί άλλα στελέχη καί φίλους τού .Κινήματος 
πού διαθέτουν τήν ανάλογη κοινωνική καταξίωση καί πρόσβαση στό 
λαό, ώστε νά μπορέσουν νά παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο στήν έκλό- 
γική μας δράση.
Οί ’Εκλογικές ’Επιτροπές πέρα άπό τά τεχνικά θέματα πού άφορούν 
τίς έκλογές, (π.χ. εξεύρεση έκλογικών αντιπροσώπων, παρακολούθηση 
έκλογών, έπισήμανση ψηφοφόρων πού έχουν ανάγκη μεγαλύτερης πληρο
φόρησης, κ.λ.π.), θά πρέπει νά πρωτοστατήσουν στήν ένίσχυση 
των διαφόρωνπροεκλογικών έκδηλώσεών μας πού θά προγραμματιστούν.

2. "Αμεση έναρξη προγράμματος έπισκέψεων καί έπαφών με τό Λαό, 
στελεχών των Ν.Ε. καί Βουλευτών κατά νομό, σέ συνεργασία μέ τήν 
Κεντρική ’Επιτροπή ’Εκλογικού ’Αγώνα, ώστε νά περάσει παλτειά 
καί άμεσ«ι στό λαό τό πρόγραμμα καί οί θέσεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

3. "Εναρξη των περιφερειακών έκδηλώσεών ’’Γιορτή Νεολαίας ’81"
πού τή χρονιά αύτή θά είναι ένταγμένη στήν έκλογική τακτική τού0
ΓΙΑ.ΣΟ.Κ. καί Θά έχουν σάν στόχο μέ τήν ποιοτικά καί ποσοτικά 
πετηχημένη διοργάνωσή τους νά προπαγανδίσουν τήν φυσιογνωμία καί 
τίς θέσεις τού Κινήμβτος.

4. Προετοιμασία καί προκήρυξη κεντρικής εκδήλωσης Γιορτής τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στίς άρχές τού Σεπτέμβρη μέ σύνθημα : 7ος ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΣΟΚ-
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, έφ’οσον η ημερομηνία δεεξαγωγής των 
έκλογών δέν καθεστά κάτι τέτοεο άντεκεεμενεκά άδύνατο.
3. ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ

• \
Στόχος μας εεναε νά μην ύπάρξεε κανένα σπίτε χωρίς τό Πρό

γραμμα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Νά μήν ύπάρξεε κανένας "Ελληνας τού \’ά μην 
έχεε αυμμετάσχεε σέ κάτοεα άτό τις έκδηλώσε ες τού Κενήματος καί 
νά μήν έχεε άκούσεε κάποεο κομματεκό στέλεχος. Λυτό σημαίνεε σω
στό προγραμματ εετμό καί δουλεεά τής οργάνωσης σέ μαζεκό επίπεδο.

Γεά την έκλογεκή μας δουλεεά θά χρησεμοτοεήσουμε:
1) Τις άνοεχτές τολετεκές συγκεντρώσεες μέ τόν Πρόεδρο τού Κενή

ματος .
Οί έκδηλώσεες αύτές, πού άποτελούν τήν κορύφωση τής έκλογεκής 
μας δουλεεάς, πρέπεε νά έχουν τή μεγαλύτερη δυνατή έπετυχία. 
Καί μεά τέτοεα έπετυχία εεναε δυνατή, γεατέ συνηγορούν δύο 
στο εχεεα:
* ή προσωπεκότητα τού Προέδρου,
* ή όργανωτεκή μας δουλεεά.
’Επεεδή ή προσωπεκότητα τού Προέδρου μας συγκενεε, πέρα άπό 
τις κομματεκές μάζες, καί τεράστεες μάζες ψηφοφόρων άλλων κομ
μάτων, τέτοεες συγκεντρώσε ες άποτελούν μοναδεκές εύκαερί'ες γεά 
τήν έπεκοενωνία μας μέ τόν κόσμο, τή γνωρεμία μαζί του καί τήν 
πληροφόρησή του γεά ένα σωρό άλλα θέματα, πέρα άπό όσα ό Πρό
εδρος εεναε δυνατό νά άναφέρεε στις όμελίες του. Π.χ. ό Πρόε
δρος δέν εεναε δυνατό νά άναφερθεε σέ τοπεκά προβλήματα, παρά 
μόνο άν αύτά σχετίζονταε μέ γενεκότερα θέματα Κυβερνητεκής πο- 
λετεκής. Γε’αύτό εεναε άνάγκη, στή δεάρκεεα των έκδηλώσεων 
νά πληροφορήσουμε τόν κόσμο καί γεά τά τοπεκά του προβλήματα 
καί γεά τις θέσεες μας σέ έπε μέρους ζητήματα. Πρέπεε δηλαδή, 
νά μοεραστούν οί ά*τεστοεχες μπροσούρες, φέεγ-βολάν ή άνακοε- 
νώσεες, έρωτήσεες ή έπερωτήσεες τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., νά πουληθεί ή 
έφημερεδα τού Κενήματός μας καί γενεκά, νά δοθεί όλο τό ύλεκό 
πού εεναε άναγκαεο γεά τήν πλήρη ενημέρωση τού κάθε πολίτη.
Ή  συνθηματολογία μας πρέπεε νά εεναε προσαρμοσμένη στες τα-
κτεκές μας έπελογές καί νά άποφύγουμε κάθε σύνθημα, πού δέν* «>
βρίσκεταε σέ άρμονία μέ τήν "πολυσυλλεκτεκή” τακτεκή,πού 
πρέπεε νά ακολουθήσουμε στή δεάρκεεα τής έκλογεκής μάχης.



2) Την ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση, μέ ομιλητές κεντρικά στε
λέχη. Στούς νομούς, πού ό Πρόεδρος δέν Οά μπορέσει νά έπι- 
σκεψΟεΐ, Οά πρέπει νά γίνουν ομιλίες μέ κλιμάκια κεντρικών 
στελεχών. Οί έκδηλώσεις αύτές πρέπει νά είναι άπόλυτα πετυ
χημένες καί γι’αύτό χρειάζονται πολύ περισσότερη δουλειά, 
μιά καί ή παρουσία τής προσωπικότητας τού Προέδρου δέν θά 
άποτελεί ένα έπί πλέον συσπειρωτικό στοιχείο.
Τήν πολιτική συζήτηση σέ καφενεία. ’Από τή μέχρι τώρα δουλειά 
μας έχουμε διαπιστώσει, πώς τέτοιες συζητήσεις σέ καφενεία, 
είναι πολύ αποτελεσματικές, όταν μάλιστα προγραμματιστούν σω
στά καί τά στελέχη μας πού παίρνουν μέρος σ'αύτές, είναι ικανά. 
Θά πρέπει νά γίνει σωστή καταγραφή των στελεχών μας, μέ κύριο 
στοιχείο τή μαζικότητα πού έχει τό κάθε ένα ό<πό αυτό'. Θά πρέ- * 
πει άκόμα, άπό πριν νά γνωρίζουμε τό< ερωτήματα πού τυχόν θά 
ύποβληθούν καί πού άψορούν τοπικά ζητήματα, ή άλλα ειδικά θέ
ματα, γιά νά είμαστε έτοιμοι νέ< απαντήσουμε σωστόι καί πειστικοί.
Οί άπαντήσεις μας πρέπει νά είναι προσαρμοσμένες στις έπιλογές 
τού Κινήματος καί όχι γιά νά ικανοποιήσουν άπλώς τό αίτημα. 
Τέτοιες συζητήσεις πρέπει νά γίνουν σέ όλα τά χωριά καί τις 
συνοικίες τών πόλεων.

4.

5.

Γήν κλειστή πολιτική συγκέντρωση φίλων τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ σπίτια, 
μέ συμμετοχή στελεχών τού Κινήματος. Αύτές οί συζητήσεις *-εί ναι 
άποτελεσματικές, αν προετοιμαστούν σωστά.
Τις άφίσσες . / άβυσσο? άΤΡι εΚι' °̂ οΙΐ3αρ (ί \}$λο , ιδιαίτερα στις μι
κρές πόλεις ή χωριά, όπου δέν έχει πολύ χρησιμοποιηθεί. Στην 
’Αθήνα βέβαια, ή άφίσσα, μέσα στην πλημμύρα τών άφισσών τής 
προεκλογικής περιόδου, δέν παίζει σημαντικό ρόλο στην όιποτελε- 
σματικότητα τής δουλειάς μας. "Ομως στά χωριά είναι ένα "κέντρο 
ενδιαφέροντος" τών πολιτών.
Τέτοιες άφίσσες, πού θά πρέπει νά ετοιμαστούν καί νόι καλύπτουν 
μιά σειρά άπό ζητήματα πού ένδιαφέρουν τό πλατύ κοινό (γυναί
κες, παιδί, συντάξεις κ.λ.π.).

6. Γό ΒΙΝΤΕΟ: Τό ΒΙΝΤΕΟ άποτελεί μιά καινούργια μέθοδο έπικοινω- 
νίας μέ τό λαό, άλλό( άρκετά άποτ ελεσματ ική, είδικόί στις περι
πτώσεις όπου ή κρατική τηλεόραση άποτελεί μονοπώλιο τής Κυβέρ
νησης. Ειδικές ταινίες μικρού μήκους, πού άναφέρονται στά διά
φορα προβλήματα τού λαού μας καί πού περιέχουν τις άπαντήσεις
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πού δίνει, τό Κίνημά μας αέ μιά σειρά άπό ζητήματα, ετοιμάζο
νται καί Οά προγραμματιστεί νά προβληθούν σέ όλες τις Ν.Ε. 
καί ειδικά στά καφενεία διαφόρων χωριών. 'Η δυνατότητα πού 
παρέχει τό ΒΙΝΤΕΟ μέ τήν εικόνα καί τόν ήχο του γ·ιά προπα- 
γάνδιση τών θέσεων ένός κόμματος, είναι σημαντική, γιατί 
μπορεί νά έπιδράσει άποτ,ελεσματικά στό θεατή.
’Ακόμα μέ τό ΒΙΝΤΕΟ άποκτούμε τή δυνατότητα, ομιλίες τού Προ
έδρου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά μαγνητοσκοπηθούν καί νά προβληθούν σέ 
διάφορες περιοχές, πού δέν είναι δυνατή ή επίσκεψη τού Προέδρου. 
Γιά τή χρησιμοποίηση αύτού τού μέσου έχει ήδη έπιλεγει ειδική 
επιτροπή, πού άσχολείται γιά τή δημιουργία μικρού μήκους ταινιών.

ν
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