
Περιοδείες 'Εκλογικού Αγώνα

Περιοδειρς Προέδρου : α. Μέχρι τέλος Μαϊου
β. Μετά την προκήρυξη των έκλογών

Α. Οι προεκλογικές περιοδείες - μετά τήν προκήρυξη των έκλογών - 
θά μπορούσαν νά χωρισθούν στίς έξης βασικές κατηγορίες :

1. Σ'αύτές πού θεωρούνται άναπόφευκτες καί παραδοσιακές καί 
πού ή έπιτυχία τής συγκέντρωσης έπιδρα ψυχολογικά στούς 
ψηφοφόρους όλης τής χώρας γιατί είναι τό μέτρο σύγκρισης 
τής δύναμης των κομμάτων καί είναι αύτές πού συνήθως τά κ 
κόμματα ζητουν νά καλυφτούν άπό τήν Τ.ν.
Αύτές είναι : τής 'Αθήνας, Θεσ/νίκης, Πάτρας, Λάρισας καί 

* Η ρακλείου.

2. Σ'αύτές πού θεωρούνται έπιβεβλημένες γιατί καλύπτουν δλό- 
κληρες περιοχές μέ σημαντικό άριθμό έδρών, άλλά πού συνδυ
άζονται αναγκαστικά μέ περιοδείες σέ γειτονικές πρωτεύου
σες ή μεγάλες πόλεις νομών :
1. 'Ιωάννινα : (Μεσολόγγι, 'Αγρίνιο, "Αρτα),
2. Καλαμάτα : ("Αργος, Ναύπλιον, Τρίπολις),
3. Θράκης καί Λ. Μακεδονίας : (Άλεξανδρούπολις, Κομοτηνή,

Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα, Σέρρες),
4. Θεσσαλίας : (Τρίκαλα, Καρδίτσα),
5. Λαμία - Βόλος,
6. Χαλκίδα, Θήβα, Λειβαδιά ,
7. Κεντρικής καί Δυτικής Μακεδονίας (κοζάνη, Κατερίνη, 

Βέροια, Κιλκίς) , καί
8. Κρήτης.

3. Στίς ξεκομμένες, άλλά όπως πιστεύεται βασικές όπως :
Λέσβος, Ρόδος, Χίος, Κέρκυρα, Σπάρτη, κ.λ.π.
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4. Σ'αύτές πού Αποφεύγονται γιατί θεωρούνται "εκτός δρομο
λογίου" καί χωρίς μεγάλο Ανδιαφέρον είτε λόγω τού μικρού 
Αριθμού έδρων, είτει γιατί πιστεύεται ότι είναι "χαμένη 
ύπόθεση", όπως : Ζακύνθου, Κεφαλονιά, Καρπενήσι, Σάμος, 
Λευκάδα, Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά, κ.λ.π.

Β. Γιά τόν Γ. Ράλλη πιστεύω ότι δεν έχει Αλλη έκλογή παρά νά 
πάρει όλους τούς νομούς τής ‘Ελλάδας "σβάρνα", κι αύτό για
τί :

1. Γιατί τού είναι αναγκαίο γιά νά καθιερωθεί σάν ό μόνος ή- 
γέτης τής Ν.Δ. καί νά μην Αφήσει έδαφος στούς διάφορους 
Μνηστήρες τού κόμμματός του νά τού Αμφισβητήσουν αύτόν 
τόν ρόλο π.χ. είναι αδύνατον νά μήν πάει στήν "Ηπειρο 
καί ν'Αφήσει μόνο του τόν Άβέρωφ ή νά μήν ξαναπάει στήν 
Κρήτη καί ν*Αφήσει μόνο του τόν Μητσοτάκη, κ.λ.π.

2. Γιατί θά θέλει νά δείξει ότι δέν Αντιγράφει τόν Καραμανλή 
δη&Αδή δέν κρατά τόν λαό σ'άπόσταση Αλλά πάει κοντά του.

3. Γιατί τού Αρέσει νά δείχνει ότι είναι ό Ακούραστος καί ό 
έργατικός ηγέτης πού ξυπνά στίς 5 τό πρωί, κ.λ.π. καί κά
νει τά πάντα γιά τό κόμμα του.

4. Γιατί ελπίζει ότι αύτές οι περιοδείες θά σταματήσουν τόν 
κατήφορο τού κόμματός του Αφού θά έχει τήν εύκαιρία σέ 
κάθε γ»Μΐά τής χώρας νά περάσει συνθήματα (αύτός καί όχι 
άλλος) πού ίσως πιστεύει ότι μπορεί νά πιάσουν στό λαό, 
δηλαδή όχι τά "έπιτεύγματα" τής κυβέρνησής του, Αλλά Αντι
πολιτευτικά πρός τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. όπως Ηαρξιστικός κίνδυνος, χάος, 
κοχλάζ, κ.λ.π.

5. Γιατί ίσως Φά θέλει νά ένθαρρύνει καί νά έπιβραβεύσει τίς 
προσπάθειες τού Γ.Γ. (Γ. Βουκε^άτου) τού κόμμματός του πού 
κατάφερε - τουλάχιστον μέσω τού τύπου - νά παρουσιάσει Το
πικές καί Νομαρχιακές 'Οργανώσεις τής Ν.Δ. σέ κάθε νομό τής 
‘Ελλάδας καί πού είναι "φυσικό" ό ήγέτης τους νά 'ρθεί σ' 
έπαφή μαζύ τους.

Γ. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά πρέπει νά έπιλέξει, άφοΰ πρώτα Αναλύσει τά ύπέρ 
καί τά κατά, Ανάμεσα στίς εξής περιπτώσεις :
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1. 'Ακολουθεί δ Πρόεδρος -£ό ίδιο πρόγραμμα περιοδειών δηλα
δή νά έπισκεφθει όσο μπορεί περισσότερους νομούς ;

2. 'Επισκέπτεται τούς σημαντικότερους Ανάλογα μέ τόν Αριθμό 
των εδρών καί ακολουθεί τις καθιερωμένες περιοδείες τής 
'Ηπείρου, Θράκης, Μακεδονίας, Πελοπόννησου, Κρήτης, Στέ
ρεας, δηλαδή όπως καί τό 1977 ;

3. 'Ακολουθεί ένα πρόγραμμα περιοδειών, Ας τό πούμε σέ "πατέ
ντα Καραμανλή" δηλαδή νά μιλήσει μόνο στήν 'Αθήνα Θεσσαλο
νίκη, Πάτρα, Λάρισα καί 'Ηράκλειο ;

4. 'Ακολουθεί τό πρόγραμμαα (γ) χωρίς τό 'Ηράκλειο Αλλά πλαι
σιωμένο μέ 4 - 6 πόλεις νομών συμβολικές πού έπιββεφή τους 
μπορεί νά έχει θετικό Αντίκτυπο σ'δλη τήν ‘Ελλάδα χωρίς τό 
φόβο νά ύπάρξουν τυχόν δυσαρέσκειες άπ’άλλους νομούς Αλλά 
ούτε καί παρεξηγήσεις γιά τό νόημα αύτών τών έπιλογών ;

Δ. Οι προεκλογικές έξορμήσεις του Γ. Ράλλη : αύτές πού έγιναν, αύ- 
τές πού θά γίνουν στούς επόμενους δύο μήνες καί αύτές μετά τήν 
προκήρυξη τών έκλογών τό μόμο πού μπορεί νά καταφέρουν είναι τήν 
καθιέρωσή του σάν τόν ηγέτη τής Ν.Δ. καί όχι σοβαρό έκλογικό ό
φελος γιά τή Ν.Δ. ( *Η δύναμη τής Ν.Δ. σήμερα δέν είναι 6 Ράλ- 
λης, ούτε τό ίδεολογικό της πιστεύω, άλλά ή έκλογική πελατεία 
τών ύποψηφίων, κ.λ.π.). καί αύτό γιατί :

1 . όσον άφορα τίς προεκλογικές έξορμήσεις πού έγιααν καί πού 
θά γίνουν στούς επόμενους 2 μήνες δέν πρόκειται νά ένισχύ- 
σουν έκλογικά τή Ν.Δ., γιατίθά μεσολαβήσουν οί διακοπές 
μέχρι πού ν'Αρχίσει ό προεκλογικός Αγώνας τών 40 ήμερών, 
καί τότε δ κόσμος δέν θά έχει τίς Αναμνήσεις τών περιο
δειών,του Ράλλη πού τώρα ένισχύεται καί μέ τίς περιοδείες 
του Καραμανλή (τότε θά πρέπει νά δείξει κάποια ούδετερότη- 

τα), άλλά τών 2 ή 3 λογαριασμών τής ΔΕΗ, τό άγχος του γιά τήν 
προμήθεαα πετρελαίου, γιά τόν χειμώνα καί άλλα.

2. 'Αλλά καί οι έξορμήσεις του τήν προεκλογική περιόδο τών 40 
ήμερών πολύ λόγα πράγματα θά προσφέρουν στή Ν.Δ. καί αύτό 
γιατί :
α. δ τρόπος πού γενικά ή έμφάνισης του Ράλλη στό μπαλκόνι 

δέν έλκει,
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3. γιατί ή άνταχοΰ παρουσία του θά παραμερίσει στελέχη
(Οποψήφιούς) του κόμματός του πού στόν τομέα τής έμφά- 
νισης καί τής ρητορικής ικανότητας ύπερέχουν,

γ. γιατί ή πανταχοΰ παρουσία του θά περάσει στό λαό τό 
άγχοε πού τόν διακατέχει γιά τήν έπιβίωση του κόμμα
τός του, άλλα καί τοϋ ίδιου,

δ. όπως φαίνεται άπό τώρα τά προεκλογικά συνθήματα τής Ν.Δ. 
δέν πρόκειται νά είναι ή άπαρίθμηση τού κυβερνητικού 
έργου, ή τά ευεργετήματα τής Ε.Ο.Κ. ή του ΝΑΤΟ, άλλά ή 
κινδυνολογία, τά λαϊκά μέτωπα καί κυρίως οι άναλύσεις 
καί οΐ "άντι(οάσεις" των λόγων καί δηλώσεων τοϋ Προέδρου 
καί γενικά του Κινήματος μέ τήν έλπίδα ότι ό πρόεδρος ή 
τό Κίνημα θ'άπαντοϋν καί έτσι θ'άρχίσει ένας διάλογος 
πού όπως ελπίζουν θά τραβήξει τό ένδιαψέρον των φφ^ορό- 
ρων άπό τά τρέχοντα προβλήματά του. Καί όπως πιστεύω 
λογαριάζουν χωρίς τό ξενοδόχο.

Ε. * Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει κάθε συμωέρον ν'αφήσει τό Ράλλη νά περάσει 
στό λαό τό άγχος πού τόν διακατέχει γιά τήν έπιβίωση τοϋ 
κόμματός του καί τοϋ ίδιου καί γι'αύτό δέν πρέπει ν'άνησυ- 
χεϊ γιά τίς περιο^χΕς του.

* Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει κάθε συμφέρον ν ’άφήσει τό Ράλλη νά κάνει 
αντιπολίτευση πρίν άπό τίς έκλογές γιατί αύτό τό καθιστά 
Κυβέρνηση πρίν άπό τίς έκλογές.

* Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν έχει κανένα συμφέρον νά ανεβάσεις τίς μετοχές
τοϋ Γ. Ράλλη καί νά τόν παρουσιάσει σάν τόν άντίπαλο τοϋ 
Προέδρου τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιά τό Λαό υπάρχουν δύο προσω
πικότητες (ηγεσίες ) στήν πολιτική ζωή τοϋ τόπου : δ Κ. Καρα
μανλής σάν δ έκπρόσωπος τής δεξιάς καί δ Α. Παπανδρέου σάν δ 
έκπρόσωπος των Δυνάμεων τής ’Αλλαγής καί έτσι θά πρέπει νά 
μείνει. Τό αν δ Καραμανλής έγινε "δ άνεύθυνος άρχοντας" καί 
ή δεξιά άκέφαλη αύτό είναι δικό της πρόβλημα.

Ζ. Πιστεύω λοιπόν ότι οι προεκλογικές περιοφεις τοϋ Προέδρου πρέ
πει αύτή τή φορά νά έχουν μιά ιδιαιτερότητα.
* Συγκεκριμένα : Γιά μέν τήν περίοδο πρίν άπό τίς καλοκαιρι

νές διακοπές δηλαδή μέχρι τέλος Μαΐου δέν πρέπει νά γίνει κα
μιά περιοδεία τοϋ Προέδρου, άλλά μόνο μιά συγκέντρωση (δμιλία),



θά έλεγα στήν Θεσσαλονίκη τό τελευταίο δεκαήμερο -του 
Μαίου καλά όργανωμένη καί με τήν μεγαλύτερη δυνατή κινη
τοποίηση, γιά ν'άφήσει τίς τελευταίες έντυπώσεις πρίν άπό 
τίς διακοπές καί τήν προεκλογική περίοδο των 40 ήμερων, πού 
θά έχει τόν χαρακτήρα της έπίδειξης δυνάμεων ύστερα άπό τίς 
περιοδείες του Ράλλη καί θά έξασφαλίζει τό ένδεχόμενο άνάλο- 
γης έμφάνισης είτε του Ράλλη, είτε του Καραμανλή, άφού τόν 
'Ιούνιο άρχίζουν οι διακοπές.
Γιά δε τήν προεκλογική περίοδο των 40 ημερών οι περιοδείες 
(ομιλίες) του Προέδρου πιστεύω ότι θά πρέπει νά περιοριστούν 
στήν 'Αθήνα , Θεσ/νίκη, Πάτρα, Λάρισα καί στίς παρακάτω πό
λεις πού ή έπίσκεψη του όπως πιστεύω θά έχει θετικό άντίκτυ- 
πο σ'όλη τήν ‘Ελλάδα, χωρίς τόν φόβο νά ύπάρξουν τυχόν δυσα
ρέσκειες άπ’άλλους νομούς, άλλά ούτε καί παρεξηγήσεις γιά τό 
νόημα αυτών των προτιμήσεων :

1. Πρέβεζα ; Γιατί δέν έχει ξαναπάει καί είναι ό Νομός τής 
'Ηπείρου πού δεινοπάθησε άπό τούς σεισμούς καί είναι φυ
σιολογικό τό ένδιαωέρον γιά τούς σεισμοπαθείς πρίν άπό 
τόν χειμώνα.

2. Σπάρτη : Γιατί δέν έχει ξαναπάει καί είναι 6 Νομός τής 
Πελοποννήσου πού θεωρείται τό κάστρο τής Δεξιάς καί δέν 
έχει κανένα ένδοιασμό ή φόβο νά πάει.

3. Φλώρινα : Γιατί δέν έχει ξαναπάει καί είναι 6 Νομός τής 
Μακεδονίας πού τό βιοτικό έπίπεδο των κατοίκων της εί
ναι άπό τό χαμηλότερο τής ‘Ελλάδας καί έχει άπό τά μεγα
λύτερα ποσοστά μετανάστευσης.

4. 'Αλεξανδρούπολη : Γιατί είναι ό Νομός τής Θράκης στά 
σύνορα μέ τήν Τουρκία πού υπηρετούν τά στρατευμένα παιδιά 
τού Λαού.

5. Χίος : Είναι ένα άπό τά νησιά τού Αίγαίου κοντά στά σύ
νορα μέ τήν Τρυρκία καί ή ιδιαίτερη πατρίδα τού Προέδρου.

6. Σφακιά : Είναι μιά περιοχή τής Κρήτης συμβολική γιά τούς 
κατοίκους της πού κατόρθωσε νά διατηρήσει τήν αύτονομία 
της καί δέν ύποτάχθηκε σέ κανένα.

Γ. Κίσσονας


