
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ___

Απευθυνόμαστε, με την οργάνωσή μας, στο Λαό, μέσα από ένα
πολιτικό διάλογο, που επιχειρεί:
* Την κατανόηση, εξήγηση και πολιτικοποίηση.της εκλογικής μας 

τακτικής.

* Τη διατήρηση της πολιτικής πρωτοβουλίας σ ’ολόκληρη την προ
εκλογική περίοδο από το ΠΑ.ΣΟ.Κ..

* Την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλων των δυνάμεων, 
που μπορούν να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση των πολιτικών 
μας στόχων.

Στα πλαίσια αυτά:
1) Να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τη μορφή που παίρνει ο 

προεκλογικός μας αγώνας και να τον εντάξουμε στη συνολικό
τερη πορεία της Αλλαγής.

2) Να προσδιορίσουμε τα κύρια και τα δευτερεύοντα στοιχεία 
της αντιπαράθεσής μας, καθώς και το πολιτικό της πλαίσιο.

3) Να εξειδικεύσουμε την πολιτική μας στους πολιτικούς, κοινω
νικούς και μαζικούς χώρους που απευθυνόμαστε.

4) Να συνδέσουμε το πολιτικό περιεχόμενο της εκλογικής ανα
μέτρησης με
συνθήματα - μπροσούρες - κείμενα - προεκλογική καμπάνια.

5) Να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στη δουλειά μας σπίτι - σπ 
και τη ζωντανή κατ προσωπική σχέση του πολίτη.

*
ΣΤ11Ν ΑΦΕΤΗΡΙΑ___

Στην αφετηρία βρίσκονται οι κεντρικές πολιτικές επιλογές,
που συνδέονται με την εκλογική μάχη καε απορρέουν από τη στρα
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τηγική μας και τις αποφάσεις των τελευταίων Συνόδων (14ης,
15ης) της Κ.Ε. και αφορούν:
* Τον πολιτικό μας στόχο:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Και πώς προσαρμόζεται:
Στην πραγματικότητα: της ΙΙΣο̂ ρουδηϊ και της Διπολικής

Αναμέτρησης -
Στη δυνατότητα: Να υπάρξει Εθνικός Διάλογος - να κατοχυ

ρώσουμε Ήπιο Κλίμα - να διασφαλίσουμε 
θετική Αντιπαράθεση - να επαναπροσδιορί
σουμε Λαϊκή Συναίνεση.

* Στο κοινωνικό πεδίο:
ΕΥΡΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΛΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

Που σημαίνει:
Η πρωτοβουλία στο δημοκρατικό πολίτη να υποστηρίξει την 

Αλλαγή του, με δικαίωμα στην Κριτική Στάση και την ΓΙολιτική 
Συμμετοχή.

Σύνθημά μας :
ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΑΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

* Στο πολιτικό κλίμα της αναμέτρησης
ΕΜΕΙΣ, ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΚΑΙ ΛΑΟΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΞΟΥΣΙΑ 

• ΕΜΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Πώς;

Με τη μόνη φερέγγυα και αξιόπιστη Πρόταση Εξουσίας μέσα 
σε συνθήκες Δημοκρατίας - Ομαλότητας - Συμφιλίωσης, με 
κριτήριο και γνώμονα τη Λαϊκή Συναίνεση.
0 ΛΑΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ - ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ.

* Στο μαζικό κίνημα
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ.
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Που είναι δυνατό μόνο
Με ενότητα στη βάση και ενότητα στη δράση με τρεις απαραί
τητους όρους:

να κατοχυρώσουμε πριν απ’όλα τις κατακτήσεις 
να διευρύνουμε το πλαίσιο της συμμετοχής 

- να εξειδικεύσουμε την κυρίαρχη αντιπαράθεση στο χώρο.

Την οργανωτική ανασυγκρότηση
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.
Που σημαίνει:
Για να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της απαιτούνται θέσεις - 
πολιτικοποίηση - εξειδίκευση πολιτικής - νέου τύπου επαφή 
και διάλογος με το Λαό.

*

01 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ...

Λυτοί οε αρχικοί στόχοε της εκλογικής μας στρατηγικής 
βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την κορυφαία πολιτική επιλο
γή, που πραγματώθηκε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή την 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ και την ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Είναι μια πολιτική εξέλιξη, που διαμόρφωσε νέους όρους 
από μόνη της μπροστά στις εκλογές.

θετικοί Όροι:

1) Δυνάμωσε ο πολιτικός μας λόγος.
2) Δείχνουμε ότι, όχι μόνο έχουμε την πρωτοβουλία στις εξελί

ξεις, αλλά κρατούμε γερά τα ηνία της εξουσίας.
3) Εκεί που οι "συναινετικές διαδικασίες" απειλούσαν μια ορεο- 

θέτηση αρνητική σε σχέση με το χώρο της παραδοσιακής αρι- 
στεράς, ξαφνικά συντελείται μια τέτοια οριοθέτηση με εισβο
λή μας σ ’αυτό το χώρο και κίνδυνο ουσιαστικής και οδυνηρής 
γι'αυτή συρρίκνωση.

Λ  ' Γ
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4) Δημιουργήθηκε ντε-φάκτο μια πραγματικότητα που μας παρέ
χει τη δυνατότητα και την ευκολία μιας εκλογικής αντιπα
ράθεσης με τους ευνοϊκούς όρους συσπείρωσης και κινητο- 
πο ίησης:

αυτοοργάνωση δημοκρατικών πολιτών 
κινητοποίηση όλου του στελεχιακού μας δυναμικού 
αγωνιστικό κλίμα
εξάλειψη χαμένου ποσοστού, λόγω αποχής.

5) Αυτή η πολιτική εξέλιξη επιτρέπει την πιο εύκολη ανάδειξη 
του δημιουργικού έργου της πρώτης τετραετίας, δίνει ένα 
σαφέστερο χαρακτήρα και φυσιογνωμία στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., ανανεώ
νει την Ορμή και την Έμπνευση της Αλλαγής.

Απέναντι σ ’αυτές τις θετικές συνέπειες υπάρχει ένας εν 
δυνάμει αρνητικός όρος, που σχηματικά είναι:
* Μια ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στο 

συντηρητικό εκείνο τμήμα των πολιτών, που θεωρούσε την 
ισορροπία πολιτειακού παράγοντα - Κυβέρνησης, σταθερο
ποιητική ενγύηση της ομαλής λειτουρνίας του πολιτεύματος.

* Αυτό το κλίμα και πρέπει και μπορεί να διαφοροποιηθεί και άμεσα ν'αλλάξει 
• Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότε διευκολύνεται μια νέα

ποιοτική προσέγγιση των ομάδων εκείνων (ορισμένες κατηγορίες 
επιστημόνων, μικρομεσαίοι, νέα τεχνοκραττκά στρώματα του 
πληθυσμού....), που εκτιμούν ότι έχουν θίγει με τα μέτρα 
που πήρε καε την πολιτική που εφάρμοσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. την πρώ
τη τετραετία . Αυτό όμως δεν σημαίνει και αυτόματη αλλαγή στην 
πολιτική τους συμπεριφορά , τουλάχιστο για ένα σημαντικό τμήμα 
τους.

Με αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος είναι αναγκαίο να προχωρή 
σΰϋμε σε. ένα ανοιχτό και γόνιμο διάλογο. Να τους πείσουμε με 
επιχειρήματα.
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ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ...

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις η εκλογική μας στρατη
γική στρέφεται στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:
α) Γενικά:

Στη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση του εκλογικού ποσοστού, 
που θα ψηφίσει (ετεροδημότες - ψηφοφόροι ΠΑ.ΣΟ.Κ., που 
δεν ψήφισαν το ’84 - νέοι ψηφοφόροι).

β) Πολιτικά:
1) Αναποφάσιστοι (κύρια από το χώρο που μετακινήθηκε 

στις Ευρωεκλογές ή ήταν υπό μετακίνηση) ανάμεσα σε 
Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Σ'αυτούς συμπεριλαμβάνονται:

■ α) Όσοι ελκύονται από την ηγεμονική δύναμη εξουσίας 
κυρίαρχα.

β) Όσοι έβρισκαν σιγουριά στην παλιότερη πολιτειακή 
ισορροπ ία.

2) Αναποφάσιστοι στο γενικότερο δημοκρατικό και αριστερό 
χώρο

3) Περιστασιακοί ή μονιμότεροι ψηφοφόροι της παραδοσια
κής αριστερός, που δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν
τις κατακτήσεις τους και εκτιμούν το ρεαλισμό του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

γ) Κοινωνικά:
Σ ’όλες τις δυνάμεις της Ε.Λ.Ε.

Έμποροι - Βιοτέχνες 
Αθήνα ίο ι 
Νέο ι 
Γυνα ίκες
Εργαζόμενοι - Επιστήμονες 
στην Περιφέρεια.

Πρωτεύον ακροατήριο
στα αστικά
κέντρα

και αγρότες - νέοι ψηφοφόροι

Α
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ...

Η πολιτική συμπεριφορά του ακροατηρίου, που απευθυνό
μαστε κυρίαρχα (ιδιαίτερα αυτό που χαρακτηρίσαμε πρωτεύον), 
εξαρτάται από τις απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα με σειρά 
προτεραιότητας:
1. Ποιος έχει στα χέρια του την Εξουσία;

Ποιος κρατά την πρωτοβουλία στις πολιτικές εξελίξεις;
Ποιος εγγυάται την ασφάλεια - την ομαλότητα - τη δημοκρα
τική πορεία;

2. Για ποιον ασκείται η Εξουσία και πώς;
(Τι πείθει ότι η Νέα Τετραετία θα'ναι καλύτερη);

3. Δεν επαρκούν μόνο οι Διάκριτες Προτάσεις Εξουσίας (αναγ
καίος όρος), αλλά ο,τρόπος, τα βήματα που μπορούν να τις 
υλοποιήσουν (ικανός όρος).

Το πρώτο προϋποθέτει,: Ήρεμη Δύναμη - Αφοπλιστικό Αόγο - 
Επιθετική Καθοδήγηση Εκλογικής Μάχης - Ήπιο Κλίμα - Στιβαρή 
Πολιτική έκφραση. Ναι στο Διάλογο αλλά με μαχητική στάση.

Το δεύτερο προϋποθέτει: Ανάδειξη Δημιουργικού Έργου -
Συνέπεια σε Διακηρύξεις - Συνέχεια και Προοπτική.

Το„τρίτο προϋποθέτει : Σύγκριση - Πρόταση - Προτεραιότητα- Επιλογή - 
Αρθρωμένο Πρόγραμμα.

Το τέταρτο προϋποθέτει : Επιχειρήματα, παραδείγματα και πρωτοβουλίες για 
να υπερασπίζονται πειστικά την πορεία, το έργο μας, τις θέσεις και τις επιλογές 
μας, την επαγγελία της 4ετίας και την προοπτική-του ΠΑ.'ΣΟ.'Κ:'7·'̂ · -"·ί ·

Είναι φανερό και είναι--το πρώτο ουσιαστικό συμπέρασμα, ότι μια πειστική 
απάντηση οφείλει να είναι :

0X1 μόνο Αντιδεξιός Λόγος
ΟΧΙ μόνο Απολογισμός Έργου
ΑΛΛΑ ουσιαστικός συνδυασμός Γενικού και Ειδικού Λόγου με 

συνεκτικό πλαίσιο ΟΡΑΜΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ της ΑΛΛΑΓΗΣ.

Είναι αναγκαίο να μην καθηλωθούμε σε ανιαρές αμυντικές α
πολογίες, αλλά να μπούμε στον αγώνα με δύναμη, μαχητικότητα και 
σφρ ίγος.

Να δημιουργούμε εμείς τα γεγονότα. Να βάλουμε εμείς τα ερω
τήματα και τα διλήμματα. Να δείχνουμε κάθε στιγμή και το παρελθόν 
και το παρόν και το μέλλον μας.

./. .
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ΠΩΣγ-ΛΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ...

Πολύ επιγραμματικά η εκλογική στρατηγική των άλλων κομ
μάτων μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω :

α . Νέα Δημοκρατία 
Βασικοί στόχοι :

1. Να έχει τον πρώτο λόγο στην προεκλογική περίοδο.
Να βάζει επιθετικά ζητήματα και να μας υποχρεώνει σε 
άμυνα - απολογία με βάση το έργο μας. -

* Δυναμιτίζει το πολιτικό κλίμα για να πείσει ότι είναι
εξουσία

* Επιχειρεί να εμφανίζει τη φθορά και την αναξ ιοπιστ ία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
* Προσπαθεί να μας παρασύρει στη λογική μιας λαΐκίστικης

και αποσπασματικής σύγκρουσης, όπου υπερκερ- 
νά σε υποσχέσεις και παροχές.

2. Προσωπική φθορά με κάθε μέσο και τρόπο του Προέδρου
γιατί το κύρος του είναι υώηλό . Όλη η πολεμική της Ν.Δ. * * 3 4
εστιάζεται στο πρόσωπό του. Ποια είναι η κριτική π.χ.
* "επικίνδυνος για τον τόπο,
* κανείς δεν ξέρει τι πιστεύει, που το πάει,
* αυταρχικός, αναξιόπιστος - παρορμητικός,
* θαυμαστής ολοκληρωτικών καθεστώτων,
* παρασύρεται από το σκληρό κομματικό μηχανισμό "

κ.λ.π.
3. Ιδεολογική σύγκρουση με ευκαιρία τις πολιτικές εξελίξεις 

και με βάση έννοιες όπως :
"ελευθερία - ιδιοκτησία - δημοκρατία - ιδιωτική πρωτοβου
λία - ολοκληρωτικό κράτος - ομαλότητα, συνταγματική τάξη - 
- αμφισβήτηση λαϊκής καταγραφής της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας,., με στόχο μια ιδεολογική πόλωση με συνακόλουθο 
λογική όξυνση που θα προκαλέσει ανασφάλεια στην πολιτική 
και συντηρητικοπο ίησή του πολίτη.

4. Πολιτική αντιπαράθεση σε συγκεκριμένα θέματα που θεωρεί 
"αχίλλεια φτέρνα" μας όπως :
Ανεργία - οικονομία - τιμές, ακρίβεια.— τηλεόραση - 
δημόσια διοίκηση.
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5. Νέο πρόσωπο Δεξιάς, αποκοπή από το παρελθόν της με 
αιχμές προφίλ διαλόγου - ηπιότητα κορυφής - ανανέωση 
λίστας - σύγχρονο κόμμα.

6. Επαγγελματικός και καλοπληρωμένος μηχανισμός προπαγάνδας 
με ειδική πολιτική και κατανομή σε όλη την Ελλάδα (πα
ραδείγματα) και αιχμή στα μεγάλα αστικά κέντρα το "νοικο
κύρη" και στην ύπαιθρο τον "αγρότη".

Γενικά :
καταστροφολογία - κινδυνολογία - ιδεολογική πόλωση- 
- λαϊκισμός - προσωπική διάβρωση φθορά Α.Π. - λασπο- 
λογ ία.

β. Κ.Κ.Ε.

Βασικοί στόχοι :
1. Μετά τις πολιτικές εξελίξεις και μπροστά στον κίνδυνο 

ουσιαστικής συρρίκνωσης, απόπειρα αποστασιοποίησης από 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με κάθε τρόπο για να περιχαρακώσει το χώρο 
του :
* απεργιακές κινητοποιήσεις
* παρακομματικές λειτουργίες - συναλλαγές
* ανανέωση καταγγελίας δικομματισμού

2. Με βάση τον εκλογικό νόμο επιλογή και παρουσία λίστας 
με αιχμές στους νόμους που έχει κάποια δυνατότητα εκλο
γής βουλευτή.

3. Ανανέωση του συνθήματος της "πραγματικής" αλλαγής με το
χαρακτηρισμό των βημάτων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως βημάτων εναλλα
γής και ανολοκλήρωσης.

4. Μεγάλο μειονέκτημα η έλλειψη δυνατότητας αριθμητικού 
στόχου, που αναγκάζεται ν'αναπληρώσει με εξοντωτική πο
λιτική χαρακωμάτων (ψήφου προς ψήφο σε κάθε περιοχή).

γ. Κ.Κ.Ε εσ.
Βασικοί στόχοι :
1. Προσπάθεια επιβίωσης μέσα από μονόδρομη στρατηγική καταγ

γελίας μεθοδεύσεων, ίσης απόστασης από τα μεγάλα κόμματα και
./.. Ύ'ί1
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συγκράτησης φιλικού ή ευκαιριακού περίγυρου.
2. Εξάντληση κάθε οργανωτικής δυνατότητας και πολιτική 

αξιοποίηση πανελλαδικά του Κύρκου (σαν αναλογικά αυξη
μένου κύρους).

3. Κύρια απόπειρα - στροφή προσεταιρισμού ανένταχτων αρι
στερός (ομάδων, και στελεχών) και κάποιων "ευαισθητοποιη
μένων" σε διαδικασίες "κεντρώων".

*

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ... * 1 2 3 4 5

'Ηδη απ'όσα αναφέρθηκαν απορρέουν κάποιες γενικές κατευ
θύνσεις για την εκλογική μας στρατηγική.

1. Με βάση τις τελευταίες επιλογές και το πρόγραμμα της Νέας 
Τετραετίας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρουσιάζει την προέκταση του Ορά
ματος του '81.
Οι επι μέρους Αλλαγές συνθέτουν την Αλλαγή όχι ως μακρυνό ό
ραμα ή επιθετικός προσδιορισμός χωρίς περιεχόμενο ("πραγματική',’ 
"ουσιαστική",) αλλά ως χειροπιαστή πραγματικότητα.

2. Αυτό συνεπάγεται προεκλογικά αγώνα σε πολλά επίπεδα, θετική 
υπεράσπιση και επεξήγηση θέσεων, ήπιο κλίμα και αποφυγή 
οξύτητας με προσωπικές επιθέσεις.

3. Παρουσία σιγουριάς και αυτοπεποίθησης. Να κατανοήσει ο πολί
της ότι είμαστε η μόνη θέση, βιώσιμη και ρεαλιστική και ότι
η αυτοδύναμη Κυβέρνηση είναι η πραγματικότητα.

4. Ζωντανή και αποκαλυπτική παρουσία του μηχανισμού, των στό
χων, της προπαγάνδας και των θέσεων της Ν.Δ. Ιστορική Μνήμη 
και Σύγκριση μέσα από Προοπτική.

5. Καινούργιο πρόσωπο στην επαφή μας.
' ως τρόπος προσέγγισης του πολίτη.

Πρόταση συγκεκριμένη για Διο^3ωτική Πορεία τουλάχιστον στα 
θέματα που στη λαΐ'κή συνείδηση έχουμε φθαρεί.
(Θα τα δούμε παρακάτω).

Λ' ·*' Ρ'
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6, Να χρησιμοποιήσουμε τρία βασικά όπλα
Τον Πρόεδρο, το Δημιουργικό Έργο της Αλλαγής, την 
Πολιτεκή μας Κυριαρχία ως Εξουσία (εξελίξεις).
Νοα αξιο/τοιηβουβε ™  <2τΐΐτροηετ ̂ τηρι§πε 7ϊαγ<̂ βονφα1π·ο Τ[̂ οβ̂ νΠιιρ;ο

Ο τελικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι η μέγιστη δυνα
τή συσπείρωση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων στο ΠΑ.ΣΟ.Κ- ή 
χειρότερη περίπτωση η αποστασιοποίηση τους από τη Ν.Δ. μέ
χρι την τελευταία στιγμή για να μετρήσει η διασφάλιση όρων 
που μόνο το κόμμα που ασκεί την εξουσία μπορεί να εγγυηθεί.

Κάποια συμπεράσματα χρήσιμα μπορούμε να διατυπώσουμε με 
βάση αυτές τις γενικές κατευθύνσεις :

* η χρήση Οράματος και Στρατηγικής οφείλει να ενώνει σε 
μια ολότητα τόσο τα "καθημερινά προβλήματα" όσο και τα 
"ιδεολογικά- πολιτικά θέματα".

* έμφαση στην ιδεολογική αντιπαράθεση, σύγκριση, οικειοποίη- 
ση όρων (ιδιοκτησία, ιδιωτική πρωτοβουλία, ελεύθερη οικο
νομία, ελευθερία, δημοκρατία, ολοκληρωτικό κράτος) όχι σε 
γενικό θεωρητικό επίπεδο αλλά σε ιστορικό, πολιτικό.

* σε μια ενότητα ακόμη πρέπει να συμπεριληφθούν βασικά πολι
τικά θέματα όπως :
εκδημοκρατισμός—. Κράτος Δικαίου - κοινωνική δικαιοσύνη - 

προώθηση αναγκαίων αλλαγών
για να προχωρήσει η ίδια η κοινωνική οργάνωση

* για τις παραγωγικές τάξεις που έχουμε πρόβλημα
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατοχυρώνει τον "προστατευτισμό", την "εθνική 
αγορά, στο μέγιστο βαθμό, ενώ η Ν.Δ. με την ΕΟΚ και τις ε
πιλογές της τις εξουθενώνει

* οι αλλαγές δεν θίγουν κοινωνικές ομάδες εργαζομένων αλλά ένο 
κατεστημένο σύστημα - δημιούργημα της Δεξιάς - που πρέ
πει να ξεπεραστεί αν θέλουμε να υπάρχει ελληνική αγορά
για λογαριασμό του επιχειρηματία και αυτοδύναμη ανάπτυξη 
για λογαριασμό της χώρας (ελεύθεροι επαγγελματίες - ανώ
τεροι υπάλληλοι . στελέχη επιχειρήσεων . μεκροεπιχειρημα- 
τίες σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ηράκλειο - Λάρισα - Πά
τρα..., αγρότες και συνεταιρισμοί στην ύπαιθρο).

*  Ύ  · ρ



ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ...

Μέσα στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων και αξιοποιώ- 
ντας συστηματικά τις επιστημονικές έρευνες που σε τακτά χρο
νικά διαστήματα προχωρούμε, μπορούμε να διαμορφώσουμε το κύ
ριο περιεχόμενο της πολιτικής μας αντιπαράθεσης στα ακόλουθα 
σημεία (μικρή αναφορά στις δημοσκοπήσεις, την ποιοτική ανάλυ
ση, τα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα...):

* 0 Α.Π.

Αποφασιστικό όπλο.
Αυξανόμενη η ήδη τεράστια δημοτικότητά του 
Ξεθωριάζουν τα σύμβολα της Δεξιάς
Υπό αίρεση "αρχηγός" Ν.Δ.: αντίφαση ηγετικών στελεχών βάσης. 

Κύρια κατεύθυνση 

1 . Όχι κομματικός ηγέτης
Αλλά λαογενής - εθνικός - παγκόσμιο κύρος (κύρια αντιπαρά
θεση ) .

2. Στην επίθεση της Δεξιάς:
Του αποδίδουν όσα ο Μητσοτάκης συγκεντρώνει στη συνεί
δηση του λαού.
Διαφανής και κρυστάλλινη πολιτική ιστορία (αναφορά).
Ποιος είναι ο "επικίνδυνος για τον τόπο" -έχει "άγνω
στες και σκοτεινές" προθέσεις - έχει "ύποπτο και άγνω
στο" ρόλο - ατέλειωτη "ματαιοδοξία".
Αποστάτης - "ξένο σώμα"
(δευτερεύουσα αντιπαράθεση).

* ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
α) Σειρά προτεραιότητας για τον πολίτη

-  11 -
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Πα ιδε ία 
Ακρ ύβεια
Εξωτερική Πολιτική

1 2 -

β) Αποδοχή Κυβερνητικού έργου από τον πολίτη
1. Έργα υποδομής σε πόλεις και χωριά (νοσοκομεία - 

δρόμοι - σχολεία·...)
2. Συντάξεις - Πρόνοια
3. Πολιτική στους νέους (Α)
4. Υγε ία
5. Ζωή στην επαρχία
6. Καταπολέμηση φοροδιαφυγής
7. Οικονομία και εργαζόμενοι
8. Σχέση Κράτους - Πολίτη (Η)
9. Πορεία Εθνικής Οικονομίας

10. Τηλεόραση
11 . Ζωή στις μεγάλες πόλεις (Γ)
12. Καταπολέμηση ανεργίας
13. Πολιτική στους μικρομεσαίους (Δ)
14. Το ρουσφέτι <

15. Τιμές - Ακρίβεια

Εκτιμήσεις - Κατεύθυνση

1) Τα θέματα της Ομάδας Α συναντούν τεράστια αποδοχή. Τα υπο
στηρίζει και ευρύτερος κύκλος δεξιών ψηφοφόρων.
Αναγκαία κατεύθυνση: Προβολή και Αξιοποίηση.
Προχωρούμε στην έκδοση φυλλαδίου κατά νομό.

2) Τα θέματα της Ομάδας Β συναντούν αποδοχή κύρια από τον 
ψηφοφόρο ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Αναγκαία κατεύθυνση: Προώθηση και Ενημέρωση.
Εδώ πρέπει να επισημαίνουμε συνεχώς το τι παραλάβαμε 
(οικονομία - κράτος - πολίτης - εισόδημα εργαζομένων).
Συγκριτικοί πίνακες απαραίτητοι.

*ν ΐ'·



3) Τα θέματα της Ομάδας Γ δεν έχουν εκτιμηθεί ουσιαστικά, 
λόγω της αυξημένης προπαγάνδας της Δεξιάς. Είναι θέμα
τα, που το έργο μας είναι και ορατό και θετικό, αλλά χά
νεται συχνά στη γενική εικόνα.
Αναγκαία κατεύθυνση: Υπεράσπιση.
Για την "τηλεόραση" απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες εξαγ
γελίες και μέτρα πολιτικής στο Νέο Πρόγραμμα.
Για τη "ζωή στις μεγάλες πόλεις", σύνδεση συνεχής του ει- 
δικού με το γενικό, αξιοποίηση της "πολεοδομικής ανασυγκρό
τησης" και των ρυθμιστικών σχεδίων. Ειδικά φυλλάδια, παρου
σία έργου στους μεγάλους Δήμους.
Ειδική πολιτική για τα "αυθαίρετα". 0 κύριος στόχος να σπά
σει το κλίμα ανυπομονησίας και του "εδώ και τώρα όλα" και 
να γίνει πιό καθαρό ότι πράγματι καλυτερεύουμε τη ζωή μας.

4) Τα θέματα της Ομάδας Δ είναι τα αρνητικά μας σημεία, εκεί 
που φαίνεται ότι παρά τις τεράστιες προσπάθειες και τα ει
δικής προτεραιότητας μέτρα μας δεν πείσαμε.
Αναγκαία κατεύθυνση: Επεξήγηση - Πειθώ.
Εδώ είναι το πεδίο αντιπαράθεσης στα ακόλουθα θέματα:
* ανεργία - τιμές - ακρίβεια
* ιδιωτική πρωτοβουλία
* ατομική ιδιοκτησία
* τραπεζικό σύστημα
* αξιοκρατία
Για το.πρώτο έχουμε τα όπλα να πείσουμε.
Για το δεύτερο και τρ ίτο μπορούμε ν ’αντιατρέψουμε το κλίμα, 
με επίθεση στο ποιος προστατεύει και ποιος εγγυάται πολιτικά 
ιστορικά σε μια ιδεολογική σύγκρουση.
Για το τέταρτο απαιτούνται προτάσεις - εξαγγελίες παράλληλα.
Για το πέμπτο η σύγκριση με τη Δεξιά, η αποδοχή κάποιων προ
βλημάτων, το σύστημα προσλήψεων και η αναγκαία εξαγγελία 
της επέκτασής του σ’όλο το δημόσιο τομέα.
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* ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Το Πρόγραμμά μας είναι ακόμη ένα από τα πανίσχυρα όπλα μας
στην προεκλογική σύγκρουση. Η διαμόρφωσή του γίνεται για
ν ’ανταποκριθεί στις ακόλουθες αναγκαιότητες:

Ο
1) Ανανεώνει το όραμα και τη στρατηγική μας συμφωνία, 

με τρόπο περισσότερο απτό και συγκεκριμένο.

2) Προσδιορίζονται με σαφήνεια οι στρατηγικοί μας στόχοι,
η πολιτική στρατηγική που τους υλοποιεί για κάθε μεγάλη 
μας επιλογή, οι ενδιάμεσοι σταθμοί και τα μέτρα πολιτι
κής που πήραμε και θα πάρουμε κατά προτεραιότητα γι’αυτό.

3) Δίνει ιδιαίτερη έμφαση και θεωρεί αποφασιστικό και κρί
σιμο ζήτημα τους ρυθμούς, τις προτεραιότητες και τα βή
ματα της πορείας, καθώς και τους μοχλούς της Αλλαγής.
(Δημοκρατικός Προγραμματισμός, Αποκέντρωση - Αυτοδιοίκηση, 
Δημόσια Διοίκηση, Κοινωνικοποίηση, Συνεταιρισμός, Συνδι
καλισμός), με επεξεργασμένες και ιεραρχημένες προτάσεις 
που ξεπερνούν τους φραγμούς και τα εμπόδια και επιταχύ
νουν τους ρυθμούς της Αλλαγής. Η εμπειρία της πρώτης 
τετραετίας, που ενσωματώνεται εδώ, μας είναι πολύτιμη.

4) Επιλέγει με απόλυτη προτεραιότητα μιας ομάδα προτάσεων 
- θέσεων συνολικά για την πορεία μας, που ανεξάρτητα 
από το ειδικό μέρος για κάθε επιμέρους τομέα, αποτελεί 
τη Δέσμη Προτεραιοτήτων για τη Νέα Τετραετία.
Στόχος ν'απαντήσουμε στα θέματα που, για τη λαϊκή συ
νείδηση αποτελούν κύριους φραγμούς επιβράδυνσης της 
Αλλαγής και να προχωρήσουμε σε πιο προωθημένες και συγ
κεκριμένες εφαρμογές κοινωνικού πειραματισμού.

5) Με βάση την εμπειρία μας από την Εξουσία, εξειδικεύ
ονται προτάσεις για τα επιμέρους ζητήματα - θέματα, 
σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο της Διακήρυξης.

6) Ενσωματώνει όλες τις προτάσεις για την ανάπτυξη κατά 
Νομό των φορέων λαϊκής εκπροσώπησης.

Λ' ΐ
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Το Πρόγραμμά μας αποτελεί ουσιαστικό εφόδιο για μια σχέση ανα- 
βάπτισης - ανανέωσης - νέας έμπνευσης και ορμής με τις δυνάμεις 
της Ε.Λ.Ε..
Συγκρινόμενο με τις αντιφατικές - αποσπασματικές - δημαγωγικές 
και λαΐκίστικες υποσχέσεις της Ν.Δ. και το στόχο πρόγραμμα του 
Κ.Κ.Ε., αναδεικνύεται ως η μοναδική αξιόπιστη και φερέγγυα πρό
ταση Εξουσίας.
Αυτό είναι αποτελεσματικό όπλο για την.ευρύτερη λαϊκή συσπείρω
ση, καθώς και την εικόνα ήρεμης δύναμης και σταθερής Εξουσίας 
που θέλουμε να περάσουμε.

* Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΉ ΕΞΕΛΙΞΗ

Γύρω από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και την 
.Αναθεώρηση υπάρχει ουσιαστική πολιτικο-.ιδεολογική αντιπα
ράθεση γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα του ποιος έχει την 
Εξουσία, ποιος καθοδηγεί τις εξελίξεις, ποιος εγγυάται την 
ομαλότητα και τη δημοκρατία.
Η ιδεολογική σύγκρουση για δημοκρατία - ελευθερία - συνταγμα
τική τάξη - δημοκρατική νομιμότητα - πολιτική ομαλότητα
γίνεται με ιστορικά - συγκριτικά - πολιτικά στοιχεία και 
γίνεται όπλο ουσίας και τύπου για τις εκλογές.
Κρίσιμο σημείο: Όλες τις προνύμιες του Προέδρου της Δημο
κρατίας τις πήγαμε στο Κοινοβούλιο και απαιτούμε γι’αυτές 
αποφάσεις με αυξημένη πλειοψηφία 3/5.
Που σημαίνει: πολυφωνία - πολυκομματισμός - γνήσια έκφραση 

λαϊκής κυριαρχίας.
Προσοχή: Όχι υποτίμηση του θέματος, ούτε υπερτίμηση

χρήσιμο όπλο - μαζί με τα προηγούμενα με παράλληλη 
και ισομερή χρήση.

*

Λ'.ρ
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ΠΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ___

Για το ακροατήριο που απευθυνόμαστε και με βάση το περι
εχόμενο και τους στόχους της εκλογικής μας στρατηγικής, απευ
θυνόμαστε στον πολίτη (ιδιαίτερα τον αναποφάσιστο), με τις πα
ρακάτω αρχές:

* Στον πολίτη γενικά:
Υλοποιούμε την αρχή "με το Λαό για το Λαό", που σημαίνει:

1) Σεβασμό στην ιδιωτικότητα, την προσωπικότητα, τη δική 
του συμμετοχή (δικαίωμα ύπαρξης και επιρροής).
Οι όροι που χρησιμοποιούμε:
Πάντοτε "Πολίτης" - Λιγότερο "Λαός" - Καθόλου "Μάζα"

2) Σταθερές Θέσεις (Κυβερνητικό Έργο - Εξαγγελίες).
Όχι απολογητική ή υβριστική αντιπαράθεση. Κλίμα ασφά
λειας και αποφασιστικότητας.

3) Πολιτικοί Λόγοι και Συνθήματα
Ζωντανοί, σύντομοι, όχι άκαμπτοι, "χρωματισμένοι" (χιού
μορ , ύφος νέο, ...).

4) Προβολή πολιτικής Εθνικής Περηφάνειας και Ειρήνης
Σαν θέση κύρους - ασφάλειας - ακτινοβολίας, σε σύγκριση 
με παρελθόν.

5) Διαφάνεια Εξουσίας σε σύγκριση με το "κλειστό κύκλωμα".
Το ΓΙΑ.ΣΟ.Κ. δεν κατηγορείται για ξένα συμφέροντα, δεν 
μπορούν να καταννοήσουν την ανεξάρτητη πολιτική, δεν 
μπορούν να το καταφέρουν και να προβάλουν γι’αυτό κά
ποιο πρότυπο. Ακόμη δεν κατηγορείται για σκάνδαλα και 
ιδιοτέλεια. Κατοχύρωσε το διάλογο.

6) Κατάλυση του αυταρχικού πρότυπου Εξουσίας

Κοινωνική δικαιοσύνη - δημοκρατικές διαδικασίες 
κομματική δημοκρατία - δημιουργική αυτοκριτική - 
πολυφωνία και δικαίωμα διαφωνίας - αξιοκρατία με

- εσω- 

νέα

'V 7
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έννοια αντί ολιγαρχίας "εκλεκτών" -κάθε πολίτηο απο
κτά α£ία (με συμμετοχή, αυτοδιοίκηση, αυτοδιαχείριση)
- διάλογος με φορείς.

7) Έχουμε προτάσεις ρεαλιστικές στα προβλήματα.

8) Με το Λαό ανανεώνουμε το Όραμα, ο πολίτης διορθώνει 
τα λάθη και ελέγχει την υλοποίηση.

Στο δεξιό ψηφοφόρο

1) Δε μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά, πανεθνική 
επιλογή με ομοψυχία.

2) Μάχη σε επίπεδο ηγεσιών όχι βάσης.
Πόλωση ενάντια στον πολιτικό εκφραστή
Πόλωση ενάντια στην ολιγαρχία (μονοπώλια - μεγάλο

κεφάλαιο)
ΟΧΙ ΠΟΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥΣ.

(Να υποβαθμιστούν τα αντίστοιχα συνθήματα).

3) Όχι αντιπαράθεση δύο κόσμων.
Αλλά δύο στρατηγικών διαφορετικών συμφερόντων

δύο διαμετρικά αντίθετων πολιτικών γραμμών.

4) Διάλογος: "Θέλουμε ν ’ακούσουμε τη φωνή σου".
Ανατροπή όλων των υβριστικών για τον Πρωθυπουργό 
συνθημάτων της Ν.Δ. (Βλέπε προηγούμενα).
Εμείς αναγκάσαμε τη Ν.Δ. από "κλειστό κύκλωμα", να 
μιμηθεί το φιλολαϊκό πρόσωπο και μόνο για εκλογική 
σκοπιμότητα.
Εμείς ανανεώσαμε την πολιτική ζωή, για να επιχειρούν 
να αναγορεύσουν την "ανανέωση" σε προσωπείο της Δε
ξιάς (ίδιοι οι αρχηγοί τα τελευταία 30 χρόνια).
Το αίτημα του λαού που εκφράζεται από τις συγκεν
τρώσεις της Ν.Δ., το αφουγκραζόμαστε, μας προβλημα-

. / • ·



τίζει, θέλουμε ν ’ ακούσουμε τη δυσαρέσκεια του 
απλού δεξιού ψηφοφόρου.

5) Τα "πράσινα" και "γαλάζια" καφενεία σπάνε μόνο αν 
εμείς μπούμε ήπια και με σιγουριά στα "γαλάζια" 
καφενεία, αν πάμε σπίτι-σπίτι, καφενείο-καφενείο.

* Στον παραδοσιακό κεντρώο επί πλέον η χρήση ιστο
ρικής μνήμης (ανένδοτοι, 114, αποστασία, δημοκρατία)

* Στον παραδοσιακό αριστερό
1) Η πορεία μας, πορεία Αλλαγής παρά τα λάθη 

(χρήση ρήξεων: Καραμανλής, σώματα ασφαλείας, δη
μόσια διοίκηση, συμφιλίωση, εθνική αντίσταση, 
φάκελοι, χωροφύλακας).

2) Η αναμέτρηση διπολική.
Τι σημαίνει,ή επιστροφή για τις καταχτήσεις.

3) Εμείς δικαιώνουμε τα οράματά τους.
Μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα στους στρατηγικούς 
μας στόχους.

4) Καταγγέλλουμε τις παλαιοκομματικές μεθόδους, 
τις νεο-αποστασίες.

* Στο χώρο της "ανανέωσης" επί πλέον το θέμα των δια
δικασιών και των μεθοδεύσεων.
(Τυπολατρεία - .πώς αποδείχνεται με την ίδια τους 
την εσωκομματική ζωή, όπως η εκλογή Προέδρου, η 
ανανέωση -πίσω από τον τύπο ποιος αντικειμενικά 
εξυπηρετείται...).

* Στον ανένταχτο αριστερό επί πλέον η κρ&τική, η αμ
φισβήτηση, το δικαίωμα της συμμετοχής, δεν προϋπο
θέτει συμφωνία, εμείς είμαστε οι μόνοι που αποδε
χόμαστε το χώρο τους, συζητούμε μαζί τους, καταν
νοούμε τις θέσεις τους.

* Κοινωνικά, ήδη το αναλύσαμε στα προηγούμενα.

*

Λ
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ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ...
* γενικές αρχές

Το '81: λαός - αλλαγή - με το Λαό 
Το '85: πολίτης - ̂ εα|/ΐκη - μαζί

* κεντρικό σύνθημα 
"ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ,ΠΑΛΙ ΠΑΣΟΚ
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ"
μαζί : με το Λαό, προσωπικά με κάθε πολίτη, με τη συμμετοχή 

του, πορεία με το Λαό για το Λαό. 
για τη__ν_ίκη:σηματοδότη την εκλογική σύγκρουση, το αποτέλεσμα, 

τη νέα νίκη του Λαού, τον κρίσιμο νικηφόρο 
σταθμό, τη νέα αφετηρία

πάλι ΠΑΣΟΚ: η μοναδική, φερέγγυα, αξιόπιστη πρόταση εξουσίας 
η μόνηλύση, η αυτοδυναμία

καλύτερες μέρες: η ανθρώπινη καθημερινή ουσία της αλλαγής,
το τελικό αποτέλεσμα,ανοδική πορεία, 
η αναβάθμιση της κοινωνίας

ακόμη: η αλλαγή δεν είναι υπόσχεση, ήρθαν και καλές μέρες την — ■——
πρώτη τετραετία, υπάρχει δημιουργικό έργο, έζησε ήδη 
ο λαός την αλλαγή, ξέρει τη δική του κυβέρνηση...

* Παραλλαγές κεντρικού συνθήματος
οι"καλύτερες μέρες" κατά περίπτωση παίρνουν συγκεκριμένο 
περιεχόμενο

π.χ. - εθνική ανεξαρτησία-Ειρήνη
- δημοκρατία - ελευθερία
- αυτοδύναμη ανάπτυξη
- ξαναζωντάνεμα της περιφέρειας
- καλύτερη ζωή στις πόλεις και τα χωριά

* διαχρονικά-μόνιμα συνθήματα
1 Α'λλαγή-Λαική Συμμετοχή
2 Ανεξαρτησία-Λαική Κυριαρχία
3 ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ειρήνη-Δημοκρατία
4 Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται
5 Λαός-ΠΑΣΟΚ στην Εξουσία
6 Ο Λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά
7 Μαζί σου Ανδρέα για μιά Ελλάδα νέα

*
Ζ 9 ^  '  <γ>

ι· V

* *
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σημείωση :Υπάρχουν ειδικά κείμενα
1. αναγκαίος κατάλογος συνθημάτων
2. μορφή του προεκλογικού αγώνα 

(ατομική επαφή-σπίτι-καφενείο 
και πως)

3. διάταξη δυνάμεων στα αστικά κέντρα 
και την ύπαιθρο για όλη την
οργάνωση (^λο^  ζϊαρήφ

4. βγαίνει γενικό και ̂ ειδικό προ
εκλογικό υλικό (Μπροσούρες,αφίσες, 
κείμενα για στελέχη).

Λ' V


