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Δύο καθοριστικά γεγονότα σφράγισαν τη ζωή του Κινήματος και 

σηματοδότησαν τις προοπτικές των ε£ελί£εω'; στην Ελλάόα αυτή 

την περίοδο. 

Οι Ευρωεκλογές και το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. 

0 λαός έστειλε τα μηνύματα του, που πρέπει νηφάλια να ερμηνεύσουμε, 

υπηρετώντας με συνέπεια τις επιταγές που προκύπτουν. 

Τα μηνύματα αυτά όχι μόνο δεν αναιρούν τις εκτιμήοεις του Συνεδρίου, 

αλλά αντίθετα τονίζουν τη φωνή* της Οργάνωσης τόοο ως προς την 

αναγκαιότητα του σταθερού γενικού προσανατολισμού της πορείας 

της Αλλαγής, όσο και ως προς τις απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις 

στην υλοποίηση. 

Ρυθμοί, πρωτοβουλίες, προτεραιότητες, διορθώσεις και επανεκτιμήσεις 

που είναι απαραίτητες σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς σχεδιασμού, 

δράσης και παρέμβασης του Κινήματος. 

Απέχουμε 1,1/2 μήνα περίπου από την πρόσφατη εκλογική μάχη για 

την ανάδειςη των\ πολιτικών εκπροσώπων της Εθνικής Αντιπροσωπείας 

στο Ευρωκοινοβούλιο. Από τότε ως σήμερα έχουν γραφτεί πολλά και 

θα συνεχίζουν να παρουσιάζονται σαν αναλύσεις, συμπεράσματα, 

προτροπές" και "προσαρμοσμένες" υποδείξεις, που συγχέουν σκόπιμα 

τις επιθυμίες με την πραγματικότητα. 
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Η χρονική απόσταση επιτρέπει να εκτιμήσουμε τη διαμορφούμενη 

κατάσταση, χωρίς συναισθηματισμούς και φορτίσεις. 

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να εκλογικεύσει τη μετεκλογική κατάσταση 

μέσα από αλχημείες και εκλεκτικές συγκρίσεις των ποσοστών. Εμείς 

ως Κίνημα, άρρηκτα δεμένο με την ελληνική κοινωνία, οφείλουμε 

να διαπιστώσουμε τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος και να 

αποκρυπτογραφήσουμε τα μηνύματα και τις προειδοποιήσεις των 

λαΐ'κών δυνάμεων. 

Ένα Σοσιαλιστικό Κίνημα οφείλει να έχει μια διαλεκτική σχέση 

με τα νέα δεδομένα και μια αυθεντική σχέση με την αλήθεια. 

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε από την πρώτη στιγμή, ότι το αποτέλεσμα 

αυτό, αν και έχει 6,5% διαφορά από τις Εθνικές τού 1981, είναι 

μια αδιαμφισβήτητη νίκη της πορείας της Αλλαγής γενικότερα, αλλά 

και του ΠΑΣΟΚ ειδικότερα. 

Αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα δίνει κατ'αρχήν μόνο του την απάντηση, 

εάν και κατά πόσο παραμένει το ΠΑΣΟΚ το κέντρο βάρους των πολιτικών 

και κοινωνικών εξελίξεων στην Ελλάδα. 

Εάν και κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ διατηρεί με αυτονομία και αυτοδυναμία 

την πρωτοβουλία κινήσεω λ: Ερώτημα που πολλές φορές ανασύρθηκε κατά 

τη διάρκεια κρίσιμων αναμετρήσεων με το κατεστημένο και την 

. ολιγαρχία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση 

της χώρας. 

Ερώτημα που υποδαυλίστηκε ποικιλότροπα όταν κατανοήθηκε ότι το 

ΠΑΣΟΚ εννοούσε αυτά που έλεγε και κυρίως ότι προωθούσε έμπρακτα 

τις μεγάλες επιλογές του. Για όσους ρωτούν για τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ, 

υπενθυμίζω τη δύναμη της Ν.Δ., τσ| 974 με 54% και το 1977 με 41%, 
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ττοσοοτό που επέτρεψε την εξάντληση της δεύτερης τετραετίας της 

Δεξιάς και την επικύρωση σημαντικών και. δεσμευτικών επιλογών. 

Στις Εκλογές του 1981 ο Λαός ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και το γενικό του 

όραμα σε αντιδιαστολή με μια Δεξιά με νωπές τις εμπειρίες του 

Λαού από τα έργα και τις μέρες της. 

Το 1984 ψήφισε και στήριξε το Κίνημα της Αλλαγής με τη χειροπιαστή 

Κυβερνητική εικόνα και πράξη, αλλά και τις δεδομένες τριβές, 
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αδυναμίες και γιατί όχι και λάθη, που. δημιουργήθηκαν κατά την 3χρονη 

περίπου πορεία της διακυβέρνησης, είτε από το Κυβερνητικό του 

επιτελείο, είτε από τις οργανωμένες του δυνάμεις. 

Η εκλογική στρατηγική του ΙΙΑΣΟΚ που αποδέχτηκε την εφ'όλης της 

ύλης αναμέτρηση - πρόκληση της Ν.Δ., οπωσδήποτε είχε μια επίδραση 

και λειτουργία πάνω στην έκβαση της αναμέτρησης. Το αποτέλεσμα 

όμως έτσι κι αλλοιώς επηρεάστηκε κυρίως από την πορεία των 30 

μηνών. 

Πρέπει βέβαια να αποδεχτούμε ότι αυτή καθεαυτή η προεκλογική 

καμπάνια βοήθησε σε ένα βαθμό οιη συοπείρωοη της οργάνωσης των 

φίλων και των οπαδών του ΠΑΣΟΚ και διαμόρφωσε τους όρους μιας 

σθεναρής και πολλές φορές πολωτικής δημοκρατικής απάντησης 

ενάντια στο ρεβανσισμό που απέπνεε η ηγεσία της Ν.Δ. 

Εάν οι αδυναμίες, που θα επισημάνουμε στη συνέχεια ή η έλλειψη 

συστηματικής ενημέρωσης του Λαού για το Κυβερνητικό έργο ξεθώριαζαν 

σ'ένα βαθμό το όραμα του ΠΑΣΟΚ, η αναμέτρηση εφ'όλης της ύλης 

και η πόλωση στέρησε, ελπίζουμε παροδικά, τη δυνατότητα εποικοδο

μητικής επικοινωνίας και διαλόγου με το συντηρητικό πολίτη, σκιά-
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ζοντας τη σύγκριση της εικόνας και των\. έργων της Δεξιάς σε βάρος 

του Λαού. 

Αυτός όμως ο τύπος της αναμέτρησης εξάντλησε όλες τις δυνατότητες 

του, ενώ ταυτόχρονα με ευθύνη όλων, χωρίς εξαίρεση οδήγησε σε 

υπερβολές φανατισμού και οργανωτίστικης επίδειξης. 

Πιστεύω ότι έτσι κι'αλλοιώς είναι η τελευταία φορά αυτού του 

τύπου των εκλογικών αναμετρήσεων, όσον αφορά το ύφος, ενώ και 

το περιεχόμενο από δω και πέρα θα αλλάξει. 

Θα κριθούμε από το δημιουργικό έργο της Αλλαγής και όχι από τη 

σύγκριση προς τη Δεξιά, που έτσι κι'αλλοιώς δεν στέκει, γιατί 

δεν είμαστε μόνο καλύτεροι διαχειριστές, αλλά θεμελιωτές μιας 

άλλης κοινωνίας, εκφραστές μιας ριζικά διαφορετικής πολιτικής. 

Το ΠΑΣΟΚ και ως Κίνημα και ως Κυβέρνηση, βρίσκεται τώρα στην πιο 

δημιουργική φάση της μέχρι σήμερα πορείας του. 

Αξιοποιώντας τη Λαίκή ετυμηγορία, αξιολογώντας σωστά τα μηνύματα 

του Λαού και επιστρατεύοντας την πλούσια εμπειρία του Κινήματος 

σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της Εθνικής, Πολιτικής, 

Κοινωνικής και Πολιτιστικής δράσης, είναι σε θέση το ΠΑΣΟΚ να συνε

χίσει μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η Λαϊκή υποστήριξη 

και ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα που διαφάνηκαν στις σχέσεις του 

ΠΑΣΟΚ με μια μερίδα του Λαού. 
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Η Κ.Ε. του Κινήματος θα έχει την ευκαιρία σε επόμενη Σύνοδο να 

προβεί σε νέα λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών 

και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε η αξιολόγηση τους να εμπλουτίσει, 

την καθημερινή δράση του ΠΛΣΟΚ και να εναρμονίσει ακόμα καλύτερα 

την υλοποίηση της πολιτικής νιας προς τη Λα,Ι'κή επιταγή. 

Ειδική Επιτροπή ασχολείται ήδη με το θέμα :ης αξιολόγησης και 

έχει συνδεθεί άμεσα με τα αρμόδια κεντρικά και περιφερειακά όργανα 

του Κινήματος, ώστε η τελική επεξεργασία να αποτελεί προΐ'όν 

συλλογικής αποτίμησης της Οργάνωσης και να συνδυάζει την τεχνική 

εγκυρότητα. 

Υπάρχουν όμως ορισμένα πρώτα συμπεράσματα που χρειάζεται να 

επισημανθούν από τώρα. Συμπεράσματα που δικαιώνουν άλλωστε 

διαμορφωμένες αντιλήψεις μέσα στο'σύνολο της οργάνωσης μας. 

Πρώτο : Ως προς το συνολικό σταθερό προσανατολισμό, τον γρήγορο 

και αποτελεσματικό ρυθμό και τον πιο συνεχτικό, ολοκληρω

μένο και ριζοσπαστικό σχεδιασμό, κύρια στον τομέα της 

Οικονομικής, Κοινωνικής και θεσμικής πολιτικής μας, ως 

απάντηση των "υποδείξεων" προς το ΙΙΛΣΟΚ για "Δεξιά ή 

Αριστερή" στροφή. 

Δεύτερο : Ως προς τα επι μέρους στοιχεία της υλοποίησης της 

πολιτικής μας ή της σαφέστερης έκφρασης της, κατά περιοχές 

ή τάξεις και στρώματα του Λαού και τις αναγκο,ίες κάθε 

φορά οριοθετήσεις και προσαρμογές τους. 
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Και_τρίτο_: Ως προς τη σχέση μας με τους κοινωνικούς φορείς και 

τον πολίτη, καθώς και ως προς το πρότυπο διακυβέρνησης 

και τη συμπεριφορά εξουσίας. 

Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται σε πλήρη αντιστοιχία με το βασικό 

συνολικό μήνυμα του Λαού. 

Α2. 0_ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ_ΤΩΝ_ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ^ 

Για να μην υπάρχουν απλουστεύσεις και πολλές εκδοχές είναι 

αναγκαίο και σωστό να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις συγκρίσεις 

και τους παραλληλισμούς. Οι Ευρωεκλογές του 1984 έχουν βασικά 

δύο πρόσφατους αλλά όχι και απόλυτα αντίστοιχους δείκτες. Τις 

Εθνικές εκλογές του 1981 και τις Ευρωεκλογές του 1981. 

Η φύση και ο χαρακτήρας του εκλογικού αγώνα για το Ευρωκοινοβούλιο 

το 1984 - η "εφ'όλης της ύλης" αντιπαράθεση από όλα τα Κόμματα -

παραπέμπει στη σύγκριση με τα δεδομένα των Εθνικών Εκλογών του 

1981. Αυτή η αναγωγή είναι η κατ'αρχήν σωστή, αλλά όχι η μόνη 

μέθοδος προσέγγισης, γιατί περιέχει ένα σημαντικό βαθμό αοριστίας. 

Η αποδοχή της συγκεκριμένης σύγκρισης δεν πρέπει να σημάνει το 

μηδενισμό της ιδιομορφίας και της αυτονομίας των Ευρωεκλογών 1984 

ως ξέχωρου πολιτικού και εκλογικού γεγονότος. Η αναφορά στην 

ιδιομορφία και την αυτονομία των εκλογών δεν είναι απόπειρα για 

άλλοθι, αλλά αντίθετα μια απαραίτητη επισήμανση. 

./. 
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Ποιες είναι οι κύριες ι6tatιερότητες και διαφοροποιήσεις 

των Ευρωεκλογών του 1984. 

- Οι Ευρωεκλογές του 1984 αποτελούσαν ένα ενδιάμεσο σταθμό στην 

Πολιτική και Κυβερνητική θητεία του ΠΛΕΟΚ. 

Υπήρχε διαμορφωμένη συνείδηση και συνταγματικά κατοχυρωμένη 

πρόβλεψη, ότι την επόμενη των εκλογών ôev θα είχαμε ανάδειξη 

άλλης κυβέρνησης, άλλης πολιτικής και άλλων προσώπων. 

Αυτή η σταθερή συνθήκη πρόσδιδε τη δυνατότητα, την ασφάλεια 

C 

και την άνεση να εκφραστούν ρεύματα επί μέρους συμπαθειών ή 

αναγνώρισης. Να εκφραστούν τάσεις αγωνίας, διαμαρτυρίας και 

προειδοποίησης για τον καθημερινό τύπο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 

καθώς και για το είδος και τους ρυθμούς χης Αλλαγής. 

- Οι Ευρωεκλογές του 1984 περιέκλε ιναν μια νιοτιή αντιμετώπιση 

της σχέσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ και την Ευρώπη. Ταυτόχρονα 

παρέπεμπαν σ'ένα βαθμό σε μια "περιορισμένη" μάχη για την 

εκπροσώπηση το̂ ν Κομμάτων σε ένα Υπερεθνικό Κοινοβουλευτικό 

Θεσμό. 

- Οι Ευρωεκλογές του 1984 ήταν μια πρώτη αναμέτρηση, χωρίς 

το παραδοσιακό πελατειακό ούσιημα με χην Πανελλαδική άρθρωση 

και την άμεση σχέση με τον πολίτη, καθώς και χωρίς το ειδικό 

προσωπικό κίνητρο του σταυρού. Το βάρος μετατέθηκε καθ'ολοκληρία 

στα Κόμματα, που λειτούργησαν είτε ως πολιτικοί θεσμοί, είτε 

ως εκλογικοί μηχανισμοί. 
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A3. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 

α. Το ΠΑΣΟΚ με το 41,58%, παρ'όλη τη διαφορά από χυ Εθνικό ποοοστό 

το 48% του 1981, επικυρώθηκε για μια ακόμα φορά ως σταθερά 

πρώτος πολιτικός σχηματισμός, ιιυυ μπορεί με αυτονομία και αυΐο-

δυναμία να προσδιορίσει τις εξελίξεις. 

β. Μετά τις Εθνικές Εκλογές του 1981, τις Δημοτικές εκλογές 

του 1982, ήρθαν οι Ευρωεκλογές υου 1984 για να επιβεβαιώσουν 

την οριστική θέληση του Λαού να προχώρησε ι και να στεριώσει 

η Αλλαγή στην Ελλάδα, με βασική και κύρια Πολιτική Δύναμη 

το ΠΑΣΟΚ. 

γ. Η συνεχής σταθερή έκφραση της Λαϊκής Κυριαρχίας και μάλιστα 

σε πολιτικές αναμετρήσεις διάφορετ ικού χαρακτήρα, αιιοτελεί 

μοναδικό ίσως φαινόμενο σιο χάρι η των πολιτικών εξελίξεων 

στη χώρα μας. 

δ. Το 198 1 είχε κριθεί η ιιυλιιική ιων Κυβερνήσεων ιης Δεξιάς, 

με νωπές ακόμα τις μνήμες ιου Λαού από ια έργα και ιις μέρες 

της Ν.Δ. Ταυτόχρονα είχε κριθεί μια συνολική πρόταση εξουσίας 

από το ΠΑΣΟΚ, που ενσάρκωσε σ'αυτήν το ευρύτερο αίτημα της 

Αλλαγής και το κλίμα ιου ριζοσπαστισμού των μαξών. 11 ιαυιόχρονη 

Ψήφος για τις Ευρωεκλογές LOO 1981, έδινε [ή δυνατότητα μιας 

- διαφοροποιημένης επιλογής με πρόσθεση ή αφαίρεση κριτηρίων 

(π.χ. παράδοση, καταβολές, προσωπική αναγνώριση, σχέση με 

την Ευρώιιη κλπ. ) 

# 

ε. Το 1982 στις Δημοτικές εκλογές καιαδείχτηκε η απόφαση του 

» s. 

Λάου για συμμετοχή ιου στις αποφάσεις που τον αφορούν, για 

t 
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αναγόρευση cou ÜL ιιρωιαγωνισ·ι ή ιων πσλιιικών και κοινωνικών 

εξελίξεων, μέσα aito νέους θεαμοΟς και με βάοη την Αλλαγή, που 

ήδη προχωρούσε με ορατά βήματα. 

οτ. Στις Ευρωεκλογές του 1984, ¡ιου ασφαλώς δεν ήταν απαλλαγμένες 

αϊτό την πρόσθεση ή αφαίρεση κριτηρίων ιων αντίστοιχων ιου Ι98ΐ, 

τιου είχαν ο'ένα βαθμό αποτυπωθεί και ατις Δημοτικές cou 1982, 

κυριάρχησε η κρίση του Λαού κάνω ο co δίλημμα που επιχείρησε 

η Δεξιά. Λυτό ακριβώς το δίλημμα επικράτησε και σε αποτιμήσεις 

επί μέρους στοιχείων της υλοποίησης πολιτικής της Αλλαγής, 

που βέβαια έτσι ή αλλοιώς δεν μηδενίστηκαν, 

ζ. Η ηγεσία της Ν.Δ. θέλησε τις Ευρωεκλογές Δημοψήφισμα για την 

"Απαλλαγή" και την εκδίκηση. 

Δημοψήφισμα υπέρ της Αλλαγής, θέλησε ο Λαός τις Ευρωεκλογές και 

έδωσε τη νίκη στο ΠΛΣΌΚ. Για του co η νίκη του ΠΑΣΟ?' και της 

Αλλαγής, παρ'όλο που η μάχη δόθηκε ίσως αμυνχικά και στην πιο 

δύσκολη περίυου, έχει ο^οα ι rty_i Ηή_οημαοία
Λ 

Η διαφορά των 3,5ο ανάμεσα στο ΠΛΣΟΚ και ιη Ν.Λ. ιοοου^αμεί με 

υπαρκτό, υπολογίσιμο και όχι οριακό συοχετιυμό. Σίγουρα η διυφορά 

εκμηδένισε-ανιστόρητα οχέ^ια της Δεξιάς noti επιδίωκε να εμφανιστεί 

δήθεν αναντιστοιχία ανάμεοα στην Κυβέρνηση και τη Λαϊκή ετυμηγορία, 

Η αύξηση της Ν.Δ. κατά 2,2% είναι οριακή. Είναι η αύξηση οριακή 

γιατί aap'ύλη τη μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική συσπείρωση, 

•Α 
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την πρωτοφανή οργανωχική κινητοποίηση και ιη μετωπική της επίθεση 

συνοψισμένη στο δραματικό δίλημμα "1·:ΛΩ ΚΑΙ TÜl'A ΛΙΙΛΛΛΛΙΊΙ" , 

περιορίστηκε σε Κόμμα Μειοψηφίας. 

Οι προσδοκίες ιης ηγεσίας ιης Ν.Λ. για ιιρώιυ Κόμμα, περιφανή 

θρίαμβο, απαλλαγή και επάνοδο κατέρρευσαν. Τα έπαιξαν όλα και 

έ χασαν. 

- Δεν άρκεσαν τα στηρίγματα της ολιγαρχίας, ιου μεγάλου κεφαλαίου, 

του πόλου της εξάρτησης. 

- Δεν έπιασε η απόπειρα της Ν.Δ. να παρασύρει συνολικά πίσω από 

τη λεοντή του δήθεν φιλελευθερισμού τους, φιλελεύθερους πατρο

παράδοτα αντιδεξιούς πολίτες, ενώ ταυτόχρονα κάτω από τη σημαία 

του διχασμού στέγαζε τους ακροδεξιούς. 

- Δεν μπόρεσε η Δεξιά, εκψράζυνιας μονίμως ιην ολιγαρχία, ιιου 

πράγματι η Αλλαγή θίγει τα προνόμια της, να παρασύρει μαζικά 

κοινωνικές ομάδες ιιου χρόνια συνθλίβονταν από αυτή, επειδή 

η Αλλαγή δεν ι'λποε, ως δια μαγείας, ια συσπωρι υμένα προβλήμαιά 

τους. 

Η καταδίκη της ηγεσίας της Ν.Δ. ήταν μια νέα αποδοκιμασία της 

Δεξιάς, με βάση το παρελθόν της κυρίως, αλλά ταυτόχρονα μια 

καταδίκη και ματαίωση των σχεοίων ιιου απεργάζεται το κατεστημένο. 

η. Η πόλωση της Ελληνικής κοινωνίας ως υπαρκίή ιστορική, πολιτική, 

κοινωνικά και ιδεολογική αντίθεση, επενδυμένη οίους δυο μεγάλους 

κομματικούς σχηματισμούς., ως αντίπαλη και διαζευκτική πρόιαοη 

εξουσίας, δεν είναι μια πλαστή και κατασκευασμένη αλλά, αντίθετα 

είναι μια αντικειμενική καιάοιαση, που χαρακτηρίζει αδρά και 
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διαπερνάει όλες ιις εξελίξεις« '· διαπίστωση αυχή ισχύει έοιω 

και UU ίο άθροισμα τον ποσοστών rou ΠΑΣΟΚ και Γης Ν.Δ. or ι ς 

Ευρωεκλογές νου 1934 σημειώνει m a διαψοροποίηση με τις αντί

στοιχες καταγραφής ron 1981, 

Το 1981 το άθροισμα ήταν περίπου 84'¿ στις Εθνικές, 71
 7
 υ ο 

περίπου σι ις Ευρωεκλογές, ενώ στις Κυρωεκλογές του 1984 περίπου 

80% . 

θ. Τα εκλογικά ποοοσιά των Κομμάιων συνυφασμένα με La πρόγραμμα ι.ά 

τους και τις διακηρυγμένες θέσεις τους φανερώνουν την πίστη, 

την επιβεβαίωση και τη συγκατάθεση του Ελληνικού λαού για την 

Αλλαγή και όχι διαθέσεις ακύρωσης και αναιροπής της. Αυτό 

σημαίνει, ότι με το ΙΙΑΣΟΚ κυρίαρχο και αυιύνυμο στις εξελίξεις 

ο αγώνας για τηυ Αλλαγή ως πράςη Εθνικού Προσοιορισμού, Ανεξαρ

τησίας, και Κυριαρχίας της χώρας μας, εξσγίανσης, εκουγχρονισμού 

και μετασχηματισμού της κοινωνίας μας, θα δοθί ί με συνέπεια,' 

συνοχή και κλιμάκωση. 

ι. Π παραδοσιακή Αριστερά στο σύνολο της οημείωοε μια μικρή άνοδο 

συγκριτικά με τις Εθνικές Εκλογές, χωρίς όμως; να ανατρέπεται 

δραστικά η ισορροπία και η δυναμική σχέση ιης με ιον κύριο 

φορέα της Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα η απογραφή των ποσοστών 

στους δύο ιστορικά ανταγωνio eικούς πόλους ιης co Κ.Κ.Ε. και το 

Κ.Κ.Ε.εσ. συνιστά ίσως μια νέα ανακατανομή στις σχέσεις, σιην 

αντιπαράθεση και στις προοπτικές τους. Το σύνολο ιης ήταν : 

Εθνικές 81 12,3°, Ευρωεκλογές 81 18, 1%, Ευρωεκλογές 84 15%. 

ια. Τα αποτελέσματα αποκαλύπιουν και καταδικάςουν τα κατασκευασμένα 

ψέματα, χι ς σκόπιμες κινθυνολογίες και τους φανταστικούς μύθους 
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ÎHC ηγεσίας XT"¡G Ν.Λ. και. ιου ιύιιου ιης Δεξιάς "ιιερί πριμοδοτήσεως" 

του ΠΛΣΟΚ από την παραδοσιακή Αριστερά. 

ιβ. Η εμφαντική παρουσία της Χουντοβασιλικής Ακροδεξιάς στην 

Ευρωβουλή, φαίνεται να συνδυάζεται με την αφετηρία μιας περι

θωριακής αλλά πιο γνήσιας και πιο σκληρής συσπείρωσης των 

δυνάμεων της ανωμαλίας. 

ιγ . Δεν πρέπει να περάσει αιιαραιήρητη, η αύξηση του ποοοαιού 

της αποχής στις Ευρωεκλογές του 1984, αε σχέση με τις Εκλογές 

του 1981, αν και η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη συμμειοχή 

και προσέλκυση στις κάλπες από όλες τις χώρες της Κοινότητας. 

Θα ήθελα να τονίσω ένα γενικότερο συμπέρασμα που συνοψί

ζεται : 

Απο τα 4 αποτελέσματα (Βουλευτικές 1981, Ευρωεκλογές 

1981, Δημοτικές 1982, Ευρωεκλογές 1984», τα τρία με 

* 

εξαίρεση τις Βουλευτικές του 1981 βρίσκονται πολύ κον

τά μεταξύ τους. 

Οι διαφορές είναι σχετικά ισόμετρες και επηρεάστηκαν 

περισσότερο απο το κλίμα παρά απο την αποτίμηση του 

Κυβερνητικού έργου κατά περιοχή ή στρώματα (το θετικό 

έργο καλύφθηκε απο τις προοδοκϊες, ενώ οι αουναμίες 

απο τη σύγκριση με τη Δεξιά και τη λαθεμένη εκλογική 

στρατηγική της Ν.Δ.) . 

Το ποσοστό μας είναι ένα σημαντικά θετικό αποτέλεσμα, 

γιατί επικύρωσε μια προηγούμενη νίκη και προμηνύει μια 

-Λ 
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επόμενη, μιας και μπορεί, να είναι αφετηρία για σημαντι

κή αύξηση αν διοοθώσουμε τα αρνητικά μας χαρακτηριστικά και 

προχωρήσουμε με συντονισμό, ταχύτητα και συνέπεια. 

Η σωστή εφαρμογή της πολιτικής της Εθνικής ΛαΙ'κής Ενό

τητας, είναι ίσως το ίδιο σημαντική, όπως και το δημι

ουργικό έργο. 

Εάν βλέπαμε το αποτέλεσμα, αποστασιοποιημένοι απο τις εξελί

ξεις της Ελληνικής κοινωνίας, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε 

με την εκτίμηση που έγινε σε όλη την Ευρώπη, ότι δηλαδή το 

ΠΑΣΟΚ ήταν το Κόμμα με τη μεγαλύτερη επιτυχία απο όλα τα Κυ

βερνητικά ή Σοσιαλιστικά Κόμματα της Ευρώπης. 

Μέσα όμως απο την Ελληνική πραγματικότητα είμαστε υποχρεωμέ

νοι να σταθούμε κυρίως στις αρνητικές μας πλευρές. Όχι για 

να κάνουμε την παραδοσιακή μας αυτοκριτική, αλλά για να προ

λάβουμε. Να ξεπεράσουμε τις καθυστερήσεις μας, να θεραπεύ

σουμε αδυναμίες και να διορθώσουμε τα λάθη μας, για να 

ανταποκριθούμε σ η ς βαρείες ιστορικές ευθύνες του Κινήματος 

και στο χρέος του απέναντι στο Λαό. 



Β. ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟ ΛΙΙΟΐΈΛΕΣΜΑ - »*| -

Η επίγνωση των αδυναμιών μας και των δυσκολιών μας ήταν 

αυτή που μας είχε υποχρεώσει σε αποδοχή αρχικού στοχού 

που απείχε λίγο από το τελικό αποτέλεσμα. 

Πρέπει όμως να ομολογήσουμε με παρρησία ότι ο ενθουσιασμός 

που φάνηκε στην προεκλογική περίοδο που πολλές φορές ξεπέρασε 

το 1981 δημιούργησε προσδοκίες ότι η προεκλογική περίοδος 

μπορούσε να καλύψει ζητήματα που δεν έλυσε η προηγούμενη 

περίοδος των 30 μηνών. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το 

φαινόμενο ήταν μια θετική αλλά αμυντική εγρήγορση απέναντι 

στη Δεξιά και όχι ένας επιθετικός ενθουσιασμός βασισμένος 

στην προοπτική του αύριο. Αναδείχτηκε περισσότερο ένα ρεύμα 

υπεράσπισης και κατοχύρωσης των κατακτήσεων και λιγότερο ένα 

ρεύμα ώθησης και δημιουργίας. 

Μια γενική διαπίστωση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι ότι 

το ποσοστό κατά νομούς ή περιοχές κινήθηκε σταθερά και σχεδόν 

ισόμετρα ανάμεσα στις Εθνικές Εκλογές του 1981 και τις 

Ευρωεκλογές του 1981. Το έργο και εκεί που η Κυβέρνηση είχε 

πραγματοποιήσει άμεσες και ορατές αλλαγές, αλλά και εκεί όπου, 

είτε για λόγους αντικειμενικούς είτε υποκειμενικούς, δεν είχε 

ανάλογη επιτυχία, επηρέασε πολύ λιγότερο τα αποτελέσματα απ'ότι 

το γενικότερο πολιτικό κλίμα. 

Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα 

στην πορεία αντιστοίχησης των πολιτικών δυνάμεων με τις 

κοινωνικές. Αυτό οφείλεται στην όχι σωστή στρατηγική της 

Εθνικής Ααϊκής Ενότητας. 

Η αναγκαία σύγκρουση στην κορυφή με τον πολιτικό εκφραστή 

του κατεστημένου μεταφέρθηκε πολλές ιοορές σε πόλωση στη βάση 
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οριοθετώντας οτην απέναντι πλευρά τμήματα στρωμάτων και τάξεων 

για τα cuoia αγωνιζόμαστε. Φανατισμός δημιούργησε "δεξιά" 

και "αριστερά" καφενεία στα χαίρια, ενώ στις παραδοσιακές λαϊκές 

γειτονιές των αστικών κέντρων ο παλιός δεξιός εργάτης βρέθηκε 

να αμύνεται για ένα καθεστώς που τον καταπίεζε επί χρόνια. 

Δεν ήταν βέβαια ο εκλογικός φανατισμός που τραυμάτισε κυρίως 

την Ε.Λ.Ε. αλλά η ίδια η πορεία των 30 μηνών που δεν βοήθησε 

αποφασιστικά στην παραπέρα συγκρότηση και. ανάπτυξη της. 

Ενώ τα προηγούμενα 7 χρόνια ίο ΠΛΣΟΚ ενσωματώνοντας το 

ριζοσπαστισμό του Λαού στη δική του πολιτική και κοινωνική 

δημιουργούσε καθημερινά όρους για την αντιστοίχηση των 

πολιτικών προς τις κοινωνικές δυνάμεις, στην περίοδο διακυβέρνησης 

η πορεία αυτή παρουσίασε ύφεση. Ενώ η γενική πολιτική 

κατεύθυνση βρισκόταν προς την ουσιαστική λαϊκή συμμετοχή και 

την αποκέντρωση εξουσίας προς το Λαό, στην πράξη, σε αρκετές 

περιπτώσεις παρουσιάστηκε το φαινόμενο, αντί η εξουσία να 

περνάει στο Λαό, να παραμένει είτε σε αποσυγκεντρωμένες νησίδες 

παραδοσιακών μηχανισμών της Δεξιάς είτε σε κάποιους αποκομμένους 

αντιπροσώπους της Αλλαγής. Το τελευταίο v-νόταν είτε με καλή 

πρόθεση - ανάγκη υπέρβασης και'κάλυψης της έλλειψης σταθερής 

σχέσης Κυβέρνησης - Μαζικού Κινήματος - νέων θεσμών, είτε 

με την αθέμιτη αναβίωση ενός νέου τύπου πελατειακού συστήματος 

διαμεσολάβησης με κεντρική αναφορά κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. 

Η αρνητική αυτή κατάσταση δημιουργούσε συνθήκες φαβοριτισμού, 

αλαζονείας, ανισότιμων σχέσεων μέσα στο Κ.'νήμα και τροφοδοτούσε 

πολλές φορές τον παραγκωνισμό άλλων στελεχών αλλά κύρια των 

ορατών και προβεβλημένων εκπροσώπων μας - των Βουλευτών. 

Οφείλουμε να κατανοήσουμε και να. ενισχύσουμε την αξιοποίηση 



του βουλευτή, ιδιαίτερα ύστερα από την κατάργηση του σταυρού 

προτίμησης, που είναι σε θέση να εναρμονίσει τη σχέση του 

εκπροσώπου του Έθνους και του Λαού με την πολιτική έκφραση 

του Κινήματος μέσα στο Λαό. 

Η Ε.Λ.Ε. βρήκε την χειρότερη εφαρμογή της στο τομέα της 

Δημόσιας Διοίκησης όπου μεμονωμένα περιστατικά ρεβανσισμού 

δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας σε χαμηλόβαθμους υπαλλήλους 

ενώ αντίθετα ανενόχλητα ενέτειναν την υπονόμευση της Αλλαγής 

πρόσωπα σε θέσεις - κλειδιά δεμένα με το μονοκομματικό 

κράτος της Δεξιάς. 

Δεν ενημερώσαμε το Λαό για το Κυβερνητικό έργο που πράγματι 

είναι τεράστιο και που παρά τίς επί μέρους αδυναμίες μέρα με 

τη μέρα μεταβάλλει τον πολιτικό και κοινωνικό χάρτη της Χώρας. 

Λαθεμένη η ενημέρωση στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

ελλειπής η ενημέρωση της Οργάνωσης, άρα υποβαθμισμένη η 

δυνατότητα διαφώτισης του Λαού από τους Βουλευτές και τα 

στελέχη της Οργάνωσης. Το βήμα του προεκλογικού αγώνα δεν 

αναπληρώνει την καθημερινή αμφίδρομη πληροφόρηση και ενημέρωση. 

Το ύφος και το ήθος της εξουσίας, η αλαζονεία της εξουσίας 

σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς (Κυβέρνηση και Οργάνωση) 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πολιτικού κλίματος 

αμφισβήτησης. Μπορεί σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες να είχαν 

καλλιεργηθεί μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτά που πράγματι 

μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να επιτύχει, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία 

του Λαού δεν περίμενε επίλυση των προβλημάτων ως δια μαγείας. 

Αυτό όμως που ζητούσε και ζητά είναι ένα εντελώς διαφορετικό 

τρόπο άσκησης εξουσίας από στελέχη που είναι βγαλμένα μέσα 

από αγώνες δίπλα στο Λαό. 
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Γνωρίζω ότι όλοι δίνουμε την καθημερινή μας μάχη ενάντια στην 

ενσωμάτωση σε ένα σύστημα βαθειά ριζωμένο στην Ελληνική κοινωνία. 

Χρειάζεται όμως αυτή η μάχη και ένταση και, σύστημα. 

Δεν είναι μόνο οι λεγόμενες παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις 

που απωθούν το Λαό αλλά και ο τρόπος που αμύνεσαι στην! 

ενσωμάτωση και η καθημερινή δράση και λειτουργία. 0 αυταρχισμός, 

ο αιφνιδιασμός, η έλλειψη διαλόγου δεν μπορούν να συμβαδίζουν 

με στελέχη μιας Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης, ή ενός Κινήματος που 

πιστεύει στη Λαϊκή Συμμετοχή, στη Δημοκρατία και την Ελευθερία. 

Ένα άλλο από τα βασικότερα αρνητικά σημεία της πορείας μας 

είναι οι υπαναχωρήσεις σε ωρισμένους τομείς και οι καθυστερήσεις 

μας, που δημιουργούν με τη σειρά τους αντιθέσεις με τα 

μαζικά Κινήματα. Ασφαλώς χρειάζεται να διορθώνουμε λάθη. 

Αφού εξηγήσουμε όμως με σαφήνεια προς το Λαό το σκεπτικό μας. 

Αυτό όμως κύρια που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μην εξαγγέλουμε 

μέτρα παρά μόνο όταν τα έχουμε εναρμονίσει με τη γενικότερη 

Κυβερνητική πολιτική. Νηφάλιος Διάλογος πρίν, εξαγγελία μόνο 

στη φάση της υλοποίησης. 

Τα μέτρα μερικές φορές ήρθαν πριν από τις θεσμικές αλλαγές 

που στη συνέχεια φάνηκαν σαν να εφαρμόσθηκαν για να καλύψουν 

μέτρα που πάρθηκαν και όχι σαν μια σταθερή πολιτική επιλογή. 

Αρκετές φορές εμφανιστήκαμε σαν Κυβέρνηση μέτρων και όχι ώς 

Κυβέρνηση προτεραιοτήτων. 

Ορισμένες αλλαγές έχουν κάποιο βραχυπρόθεσμο κόστος για 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Η 



έλλειψη όμως ενημέρωσης και διαλόγου ή η άκριτη γενίκευση 

της καταγγελίας για συντεχνιακό πνεύμα εμποδίζει την αποκάλυψη 

του πραγματικού συντεχνιακού συμφέροντος. Παράλληλα η 

Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ εισπράττουν αμέσως το κόστος ενώ 

το όφελος για τη συντριπτική πλειοψηφία ενός κλάδου ή καθυστερεί 

ή δεν γίνεται κατανοητό. Π.Χ. Ε.Σ.Υ., Νόμος Πλαίσιο, Εθνική 

Αντίσταση,Αγροτο-Βιομηχανικός Συνεταιρισμός, Πολεοδομική 

Ανασυγκρότηση, Ρυθμιστικό. 

Πρέπει να τονίσουμε βέβαια, ότι η οικονομική ύφεση έχει 

περιορίσει το φάσμα των επιλογών μας για την εισοδηματική 

πολιτική, τις τιμές, την απασχόληση κ.α. Ειδική αναφορά 

οφείλουμε να κάνουμε στην απροθυμία του Τραπεζικού συστήματος 

για μια διαφορετική χρηματοπιστωτική αντιμετώπιση των 

Μικρομεσαίων. 

Εκτός από όλα αυτά είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ωρισμένες 

καθυστερήσεις της οργάνωσης μας, που αφορούν το υλικό 

ενημέρωσης, την αδυναμία να γίνει δουλειά σπίτι-σπίτι και 

να αναπτυχθεί ζωντανός διάλογος με τον πολίτη, αδυναμίες στο 

σχεδιασμό (κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό) των 

εκδηλώσεων και στην μη αξιοποίηση όλων των στελεχών και κύρια 

των Βουλευτών. Μπορούμε να ιτούμε όμως ότι η οργάνωση μας 

κινητοποιήθηκε μεν ικανοποιητικά στον εκλογικό αγώνα όχι 

όμως τόσο αποτελεσματικά και οπωσδήποτε κάτω από τις γνωστές 

δυνατότητες της που είχαν καταδειχθεί στην παρατεταμένη και 

εμπνευσμένη σταυροφορία του 1981. 

V-



Γ. ΤΑ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΥΠΟ^ΟΙΙΕΥΣϋΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Το κατεστημένο είχε πιστέψει ότι η ψήφος διαμαρτυρίας του 

Λαού θα ήταν ικανή μαζί με τον εκφοβισμό και την κινδυνολογία 

να δώσει τη νίκη σχον πολιτικό του εκφραστή, τη Δεξιά. 

Το ότι γελάστηκε δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει τη νέα 

επίθεση. Απλώς άλλαζε τα σενάρια.. 

Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ένα λάθος που κάναμε το 1981 και 

το 1984 και που εκφράσθηκε και από δικές μας τοποθετήσεις 

(η Δεξιά στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας) ή από συνθήματα 

οπαδών μας και μερικές φορές και μελών μας (απόψε πεθαίνει 

η Δεξιά). Η Δεξιά δεν είναι μόνο ένα κόμμα, όπως η Ν.Δ., 

αλλά ένα πλέγμα κοινωνικών και πολιτικών συμφερόντων και 

εξαρτήσεων και ιδεολογικών μηχανισμών τιου έχουν βαθειές 

ρίζες ή προεκτάσεις στον κρατΙκό μηχανισμό. Το κατεστημένο 

γνωρίζει να αντιστέκεται αλλά και να επιτίθεται ακόμα και 

όταν οι Λαϊκές δυνάμεις επικροτούν πολιτικά. Έτσι η 

συστηματική υπονόμευση είναι και θα είναι στην ημερησία 

διάταξη της πορείας της Αλλαγής. 

Ο Δημοκρατικός δρόμος που εμείς έχουμε επιλέξει είναι 

ο μόνος δρόμος για να φθάσουμε στην πραγηάτωση του οράματος. 

Απαιτεί όμως σαφή γνώση των δυσχερειών μας και ιεραρχημένη 

κυβερνητική και λαϊκή δράση με γνώση, σχέδιο, συνείδηση και 

ετοιμότητα. Απαιτεί επίσης επίγνωση των κινήσεων της άρχουσας 

τάξης και κυρίως τη συνεχή προσπάθεια για την αποκάλυψη και 

την απομόνωση των στόχων της. 

Τα' σενάρια XI\Q â$yjQ\iO(lÇ 't&Suy ξαναήλΟ«»- -SHHR -ν-~επ-4,-<άάνε-α,α-_ό χ αν 

η λαϊκή ψήφος αποδοκίμασε τα σχέδια τους για απαλλαγή και 

FHnvofìo _ ·/ — 
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0 δρόμος για εκτροπές και ανώμαλες λύσεις'είναι οριστικά και 

αμετάκλητα κλειστός. Οι εξωτερικές επεμβάσεις δύσκολες και 

πολύ επικίνδυνες για όποιον θα επιχειρούσε κάτι τέτοιο. 

Ενσωμάτωση του ΠΑΣΟΚ στο σύστημα και η ακύρωση της αλλαγής 

αποκλείεται γιατί την πορεία μας την υπέρ- προσδιορίζει μια 

ιστορική, πολιτική και κοινωνική δυναμική. Βασικές επιλογές 

του ΠΑΣΟΚ απέδειξαν τη συνέπεια του Κινήματος και δοκίμασαν 

την αντοχή του σε απειλές ή πιέσεις. 

Ένα από τα σενάρια που ε ιχειρή^ηκαν για μια ακόμα φορά, χωρίς 

επιτυχία, είναι η απόπειρα εσωτερικής αποσταθεροποίησης του 

ΠΑΣΟΚ. μέσα από διάφορες απόπειρες διαχωρισμού των στελεχών μας. 

Η άρρηκτη ενότητα του ΠΑΣΟΚ που επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά και 

στο Συνέδριο του Κινήματος δεν κινδυνεύει φυσικά από τα 

σχέδια της άρχουσας τάξης. 

Όλη αυτή όμως η φημολογία που καλλιεργείται έται ή αλλοιώς 

από όλες τις μερίδες του τύπου, με χυδαιότητα από τον τύπο 
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της Δεξιάς, με ερωτηματικά και "ανησυχίες" από τον 

φιλοκυβερνητικό τύηο, δημιουργεί ένα κλίμα ανησυχίας. 

Ωρισμένες φορές αμυντικά ίσως αναγκαζόμαστε να απασχολούμαστε 

με διαψεύσεις γύρω ατχό τα διάφορα σενάρια - κάτι που διατηρεί 

το θέμα στην επικαιρότητο.. 

0 τύπος μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Η δική μας η θέση 

πρέπει να είναι η νηφάλια αντιμετώπιση, η συνεχής απασχόληση 
e 

με το δημιουργικό έργο και η υπεύθυνη πληροφόρηση της κοινής 

γνώμης μέσω του τύπου και των μαζικών μέσων ενημέρωσης σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

Δ. ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 

1 

ΔΙ. Η Ν.Δ. 

Οι μετεκλογικοί συσχετισμοί- τόσο στην καταγραφή τους όσο κύρια 

στην δυναμική τους - προσγειώνουν την ηγεσία ιιις Ν.Δ. σε 

μια σκληρή πραγματικότητα. Δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι 

μια αύξηση της Ν.Δ. κατά. 2,2e» - πέρα απέ τις υπερφίαλες, 

για εσωτερική κατανάλωση, ψευδαισθήσεις κάποιων ηγετικών 

στελεχών - ταυτόχρονα εγγράφεται ως στρατηγική ήττα και πολιτικό -

κομματικό αδιέξοδο. 

Είναι στρατηγική ήττα γιατί ο αντικειμενικός στόχος, που 

συμπυκνώθηκε στην εκρηκτική επιλογή "ΕΔί> ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ" 

αποδείχτηκε ανέφικτος. Η ηγεσία της Ν.Δ. για πολλούς μήνες 

προωθούσε μια μετωπική ρήξη, δίνοντας στην μάχη των Ευρωεκλογών 

Φανατισμό, φόρτιση και χαρακτήρα Δημοψηοιίσματος. Επεδίωξε, 

ανασκευάζοντας τη χρεωκοπημένη παραδοσιακή πολιτική για τη 

συγκρότηση του "Αστικού Αντί μαρξιστικού Μετώπου", μια 

* 
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"ΕΔΩ και ΤΩΡΛ" ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων και άμεση r 

διακοπή της πορείας της αλλαγής. Η "εφ'όλης της ύλης" αναμέτρηση 

αν και δόθηκε από την ηγεσία της Ν.Δ. σε μια αντικειμενικά 

δύσκολη για το ΠΑΣΟΚ περίοδο, με τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργό 

στάση και αλληλεγγύη της ολιγαρχίας, του κατεστημένου και του 

πλέγματος εξάρτησης, με την κορύφωση της αντισοσιαλιστικής 

υστερίας, με τον τρομοκρατικό και εκδικητικό "αέρα της επιστροφής" 

με την αντιδημοκρατική οργανωτική κινητοποίηση, με την κλιμα

κωμένη υποκρισία και φευδολογία, δεν εκπλήρωσε τους σκοπούς της. 

Επίσης δεν πρέπει να ξεχαστούν οι απόπειρες της ηγεσίας της 

Ν.Δ. για ανάμιξη του Ανώτατου Άρχοντα στην εκλογική μάχη, που 

παραστατικά αποδίδεται στο τίτλο της Δεξιάς Εφημερίδας μετά 

από συνέντευξη του κ. Αβέρωφ "Με τη νίκη μας θέλουμε να λύσουμε 

τα χέρα του Ανώτατου Άρχοντα (Καραμανλή) (εφημ. Μεσημβρινή 

% Ιούνη)". 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι' ο αγώνας έγινε με την επιστράτευση 

όλων των μέσων - θεμιτών και αθέμιτων - και την ενεργοποίηση 

όλων των μηχανισμών. Παρ'όλα αυτά ο άμεσος και αμετάθετος 

στόχος της ηγεσίας της Ν.Δ, ακυρώθηκε μετά την χαμένη "χρυσή" 

ευκαιρία και κατ'ανάγκη μετατοπίζεται για τη μάχη του Οκτώβρη 

του 85. 

Η αλλαγή και η διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ με τη δυνα

μική του 81, την επικύρωση και την ώθηση του 84, δεν αποτελεί 

παρένθεση αλλά κατάκτηση του Ελληνικού Ααού. Για τούτο η 

"ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΉ" δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ο βολοντα-

ρισμός και η χίμαιρα της ηγεσίας της Ν.Δ: έξω και πέρα από 

τις σταθερά και ελεύθερα διαμορφωμένες πολιτικές και κοινωνικές 

συντεταγμένες. . 
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Είναι στρατηγική ήττα γιατί η ηγεσία της Ν.Δ. δεν έχει τη δυνα

τότητα και την αξιοπιστία να αρθρώσει uta πρόταση εξουσίας:, 

που η εμβέλεια της να ξεπερνά τον παραδοσιακό χώρο της Δεξιάς. 

Οι "γέφυρες" με τις μικρές και διάσπαρτες αλλά έστω οριακά 

υπαρκτές δυνάμεις του Κέντρου είναι κομμένες οριστικά. Είναι 

κομμένες αφ'ενός μεν από τα "μυωπικά." σχέδια διάλυσης της ΕΔΗΚ 

σε προηγούμενη περίοδο, αφ'ετέρου δε από την ακροδεξιά κατο-

I 
λίσθηση της σημερινής ηγεσίας της Ν.Δ. με το πρόγραμμα της, τις 

επιλργές της, την καταβολή των στελεχών της και την πρακτική της. 

Οι εποχιακές επικλήσεις για "μεσαία" και "φιλελεύθερη" πολιτική 

αποτελεί τη γνωστή λεοντή της Δεξιάς. 

Είναι στρατηγική η ήττα γιατί η Ν.Δ. ως πολιτικός εφκραστής της 

εξάρτησης και της ολιγαρχίας, σε μια κρίσιμη γι' αυτούς φάση, 

δεν καθορίζει και δεν ρυθμίζει τις εξελίξεις, αλλά μόνο τις 

επειρεάζει συμπληρωματικά ως αντιπολίτευση. Θέλουμε να πιστεύουμε, 

ότι η ηγεσία της Ν.Δ. δεν θα επιχειρήσει το πολιτικό της αδιέ

ξοδο και την κρίση της στρατηγικής να τη μετατρέψει σε κρίση 

οεσμών. Μια τέτοια απόπειρα είναι σαφές, ότι δεν αφορά μόνο την 

παράταξη της Δεξιάς αλλά τη χώρα, τους θεσμούς και το λαό. 

Για τούτο θεωρούμε υποχρέωση μας να επαναφέρουμε ωρισμένες 

προηγούμενες επισημάνσεις μας, που παραμένουν και επίκαιρες 

και χρήσιμες. Αυτές είναι: 

α. Η ηγεσία της Ν.Δ. είναι παραπαίουσα, διχασμένη και αντιφατική. 

Τόσο στην ηγεσία, όσο και στον ευρύτερο χώρο της παράταξης 

της Δεξιάς, συντελούνται σημαντικές διεργασίες και εμφανείς 

διαφοροποιήσεις και καταγράφονται διαφορετικές πολιτικές 

προτάσεις. Λυτές οι αντιθέσεις δεν πρέπει να υποτιμούνται, 

μα ούτε και να υπερτιμούνται, μια και η συνύπαρξη τους 

φαίνεται να έχει σαν κοινό παρονομαστή περισσότερο τη 

δοκιμή μιας επόμενης μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης με 

το ΠΑΣΟΚ και λιγότερο μια στρατηγική συμφωνία. Μπορούμε να 
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μιλούμε απλά γ uà συνύπαρξη και σε καμμιά περίπτωση για συνοχ 

και ενότητα ιδεολογίας και στρατηγικής. 

Ένα τμήμα της κοινωνικής βάυης, τύου σ'επίιιεδο ολιγαρχίας, 

όσο και σ'επίπεδο μεσοοτρωμάτων αλλά και της παλιάς παρα

δοσιακής πελατειακής βάσης χαρακτηρίζεται από μια έντονη 

κινητικότητα και κατατείνει σε μια κοινωνική συγκρότηση 

με κοινή πολιτική έκφραση την άρνηση, τη'διαμαρτυρία και 

την απόρριψη σ'όποια επιλογή και πρόταση του ΠΑΣΟΚ. 

Συμπορεύεται και πυροδοτεί κάθε συντεχνιακή έκρηξη. Κατα

θέτει την παρουσία της, σε κάθε αντικυβερνητική εκδήλωση. 

Για την αναστήλωση του ηθικού και την έξαρση του φανα

τισμού έχουν επιστρατευθεί οι παραδοσιακές εφημερίδες 

του χώρου της Δεξιάς που λειτουργούν ως μηχανισμός φημών, 

εντυπώσεων, ψευδών ειδήσεων και κλίματος διχασμού. 

Η Ν.Δ. έχοντας χάσει το γενικό και απόλυτο πρόσταγμα προς 

το Κράτος αλλά χρησιμοποιώντας συμπληρωματ ικά ωρισμένα 

τμήματα του προσπαθεί να προσαρμοστεί οργανωτικά. Έτσι 

από το Κόμμα - Κράτος βαθμιαία μετατρέπεται σε Κόμμα -

μηχανισμό με οργανώσεις και μέλη, νιε πανελλαδική συγκρό

τηση και λειτουργία. 

Η οργανωτική παρουσία της Ν.Δ. είναι ένα ενθαρρυντικό 

σημάδι μιας και αποδεικνύει την αδυναμία της Ν.Δ. να 

χρησιμοποιήσει - όπως παλιά καθ'ολοκληρία - το παραδοσιακό 

κράτος της Δεξιάς και την αποδοχή της ιδέας να προετοιμα

στεί για μια μακρά περίοδο αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
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Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών αποκαλύπτουν τη Πολιτική, Κοι

νωνική, Ιδεολογική και Εκλογική περιχαράκωση του συσχετισμού 

και της επιρροής του Κ.Κ.Ε.. Λυτή η περιχαράκωση επιδέχεται 

διαφορετικές και αντ κρατικές ερμηνείες και την ερμηνεία της 

σταθερότητας, αλλά και την ερμηνεία τη:; χρόνιας καθήλωσης. 

{Ι γενικά στάσιμη -με μικρές μεταβλητές και στιγμιαίες ανα

λαμπές- δύναμη συνδέεται με την ακτινοβολία, την αξιοπιστία, 

την έλξη και το συγχρονισμό των προτάσεων του και της πρακτι-

κής του. Η στασιμότητα του -κατάσταση που συμβαδίζει με 

τη κοσμογονική και ελεύθερη φάση της μεταπολίτευσης- δεν 

μπορεί παρά να σχετίζεται με την πολιτική και θεωρητική του 

ακαμψία. II στασιμότητα του εκφράζει και ταυτόχρονα διαπλέ

κει το αδιέξοδο της στρατηγικής του ΚΚΕ. 

Εδώ και 10 χρόνια είτε επιμένει, είτε δεν έχει επαρκώς ξεκα

θαρίσει τις θέσεις του για την απόλυτη πρόσδεση του στον παγ

κόσμιο διπολισμό, το "Τρίτο Διεθνιστικό" διεθνισμό, τη "δικτα

τορία του προλεταριάτου" για τη μορφή των πολιτικών και κοι

νωνικών συμμαχιών, τη σχέση Δικαιωμάτων, Ελευθερίας, Δημοκρα

τίας και Σοσιαλισμού, τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής πολυ

κομματικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας στην αυριανή κοινωνία, 

τη φύση των θεσμών της λαϊκής συμμετοχής, του κοινωνικού ελέγ

χου και της αυτοδιαχείρισης, το χαρακτήρα της οικονομίας, το 

μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, το ρόλο και το πρότυπο του Κρά

τους στη πορεία τόσο της μετάβασης, αλλά και της ολοκλήρωσης 
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Τόσο πριν, όσο και μετά ano τις εκλογές η πολιτική πρόταση 

της ηγεσίας του ΚΚΕ στηρίζεται στην επίκληση του κινδύνου 

της Δεξιάς, καθώς και της "ΛεΓί-άς παρέκλισης και του αδιεΓόόου" 

τής μονοκομματικής λογικής του VAT.OK. 

~ « · 

Για την παροδική άρση, 

του αδιέξοδου της πολιτικής του το ΚΚΕ αφού ερμηνεύσει κάθε 

φορά με υποκειμενικό τρόπο τη συγκυρία, διατυπώνει κεντρικά 

ως σωτήριες λύσεις, προτάσεις εκλεκτικής συνεργασίας. Αυ

τές οι προτάσεις, πέρα απο τον τακτικό και επισφαλή τους χα

ρακτήρα, ξεπερνούν αφηρημένα και αυθαίρετα τις ιστορικές, 

πολιτικές και εθνικές ιδιαιτερότητες, τόσο της χώρα μας, όσο 

και του κοινωνικού σχηματισμού μας. 

// 



Λυτές OL προτάσεις δημιουργούν διαχωριστικές και διασπαστι-

κές γραμμές μέσα στο λαό, μιας και ομολογημένα η ηγεσία του 

ΚΚΕ θέλει να αναγορευτεί σε "θεματοφύλακα" της Αλλαγής και 

σε "επαναστατική συνείδηση" ίου "μικροαστικού" ΠΑΣΟΚ. Λυ

τές οι προτάσεις είναι και μηχανιστικές στη σύλληψη τους 

και στενοκομματικές στην φιλόδοξη εφαρμογή τους, μιας και 

δεν στηρίζονται στη γνώση των δεδομένων της κοινωνίας μας, 

αλλά και δεν αξιοποιούν
 ΧΙ1

 διεθνή παλιότερη και πρόσφατη 

εμπειρία. 

Το πρόσφατο ποσοστό του ΚΚΕ 11,62%, μπορεί να θεωρηθεί ως 

οριακή άνοδος απο το αντίστοιχο Εθνικό του 1981-10,93", 

και ως σαφέστερη πτώση απο το αντίστοιχο των Ευρωεκλογών 

του 1981-12,84%. Αυτό δείχνει την εγγενή αδυναμία 

επένδυσης τής 

3χρονης σκληρής αντιπολιτευτικής δράσης στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως 

δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, ότι στα αστικά κέντρα 

(Λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη) σημείωσε μια μικρή, 

αλλά ενδεικτική πτώση απο το 1981, αν και σ'αυτούς του χώ

ρους ωθούσε είτε μόνιμα, είτε περιοδικά τις οργανώσεις του 

και τις επιρροές του στο Μαζικό Κίνημα σε μια αδιέξοδη 

αντιπολιτ. ευτική δραστηριότητα ιοθοράς του ΠΑΣΟΚ. 

Αντίθετα στην επαρχία σημείωσε μια ουσιωδέστερη άνοδο -χωρίς 

όμως ποτέ να υπερκαλύπτει το ποσοστό των Ευρωεκλογών του 

1981- που οφείλεται μάλλον στο κλίμα σίγουρης νίκης του 

ΠΑΣΟΚ, στην απαραοάλευτη διαχρονική παρουσία και προκλητικό

τητα των φυσικών προσώπων του κράτους της Δεξιάς και στην 

βελτίωση και εξάπλωση της Οργάνωσης του. "/-
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Όλες οι παρακάνω διαπιστώσεις δείχνουν, ότι το ΚΚΕ θα 

διατηρήσει την ασάφεια της στρατηγικής και της φυσιογνωμίας του 

και μάλλον στην περίοδο αναμονής μέχρι τις επόμενες εκλογές, 

να υιοθετήσει τη συνηθισμένη αντιπολιτευτική στάση 

και συμπεριφορά. 

A3 ΚΚΕ Εσωτ. 

Το ΚΚΕ Εσωτ. εμφάνισε μια σημαντική άνοδο σε σχέση με 

τις εθνικές εκλογές του 1981 αλλά μια εμφανή κάμψη σε σχέση 

με το ποσοστό του των Ευρωεκλογών του 1981.Η συγκράτηση ενός 

ικανού εκλογικού ποσοστού μάλλον αποκρυσταλλώθηκε βαθμιαία 

τις τελευταίες 10 μέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. 

Φαίνεται να οφείλεται πρωταρχικά στη διαμόρφωση τις τελευταίες 

μέρες ενός κλίματος σιγουριάς για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. 

Οφείλεται ακόμα στην ακτινοβολία και τις συγκινησιακές εκκλήσεις 

του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου. 

Με. το θετικό ξεπέρασμα του κρίσιμου "ελάχιστου" όριου του 1981, 

καθιερώνεται ως μια υπαρκτή προς το ΚΚΕ συνιστώσα της 

παραδοσιακής Αριστεράς. 

Στον "ανανεωτικό" χώρο της παραδοσιακής Αριστεράς, παρατηρείται 

μια πρόσθετη κινητοποίηση και ρευστότητα, τόσο στις αναζητήσεις, 

όσο και στις θέσεις και πρακτικές. Αυτή η κατάσταση συναρτάται 

V-
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- wf.ivLKéc συντεταγμένες αυτού του χώρου. 

-•ι συστσ.τικές δυνάμεις του ΚΚΕ Εσωτ; συνατιοτελούντα«, σε 

εθνικό επίπεδο από ορισμένα μεσο-στρώματα (κύρια διανοούμενου) 

με αμφίσβητησιακές, αντιαυταρχικές και εκλεκτικές τάσεις, ένα 

τμήμα Νεολαίας με αντιθεσμικές και αντιεξουσιαστικές τάζεις, 

ένα προωθημένο τμήμα των υπό διαμόρφωση Κινημάτων κοινωνικής 

κριτικής, καθώς και μια ισχνή μερίδα εργαζόμενων και σε 

πολιτικό επίπεδο από δυνάμεις παραδοσιακών Κομμουνιστών και 

Αριστερών από τις γενιές του ΕΛΜ, του Εμφύλιου, της ΕΔΛ, 

των Λαμπράκηδων και του Αντιδικτατορικού αγώνα. 

Οι αντιφατικές και "εσωτερικά" πολωμένες συντεταγμένες 

αυτού του χώρου, φαίνεται να βρίσκουν ως βασικό αρμό τους 

τον αγώνα ύπαρξης του και ως κοινό παρανομσ.στή αναφοράς 

την έντονη κριτική του ΠΑΣΟΚ που πολλές φορές φθάνει στο 

μηδενισμό. 

ΚΕΝΤΡΩΟΣ ΧΩΡΟΣ 

•» 

Το άθροισμα των μικρών Κεντρώων σχηματισμών εκφράζει μta 

οριακή κατάσταση που είναι προϊόν εξέλιξης ενός ιστορικού 

ρεύματος με πολιτικές προεκτάσεις αλλά χωρίς κοινωνικές 

δυνάμεις. Τόσο η παραδοσιακή έκφραση όσο και η εκσυγχρονιστική 

τάση του Κεντρώου προοδευτικού ρεύματος, πασχίζουν να 

συγκρατήσουν ένα χώρο και να τον πολιτογραφήσουν στη συνέχεια 

με προσαρμογή στις διαμορφούμενες εξελίξεος. Εξελίξεις που 

δεν μπορεί να αγνοούν ότι οι Κεντρώες δυνάμεις που έδωσαν 

το αγωνιστικό τους παρών σε πολλές προσπάθειες του λαού μας έχουν 

ενταχθεί ή συμπορεύονται πια άρρηκτα με το ΠΑΣΟΚ. 



ΕΠΕΝ 

Η ΕΠΕΝ αναμφισβήτητα είναι μια περιθωριακή, αλλά καθαρόαιμη 

και πιο συγκροτημένη παρουσία της Ακροδεξιάς. Στο εσωτερικό 

ίσως επιδιώξει να περιχαρακώσει οργανωτικά - αν και δύσκολο, 

γιατί σπαράσσεται από αντιθέσεις φατριών και συμφερόντων -

την Ακροδεξιά, καλλιεργώντας τη σημερινή της δύναμη ως πρόκληση 

για το παρόν και ως υποθήκη για άλλες ευνοϊκότερες εποχές. 

Στο εξωτερικό μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο με τη βοήθεια 

της Ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς, θα αποπειράται κάθε φορά τα 

φασιστικά αισθήματα της και τις φιλοδικτατορικές επιλογές της. 

Κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι δυνατόν να αναγορεύεται 

φορέας πίεσης και έμμεσου καθορισμού ορισμένων θέσεων 

της Ν.Δ., κραδαίνοντας ταυτόχρονα την "απειλητική" αναλαμπή 

του 7% της Εθνικής Παράταξης του 1977 και υπενθυμίζοντας 

διαπραγματευτικά την εφιαλτική προϋπόθεση, ότι "ο δρόμος για 

τη συνεργασία περνάει από τον Κορυδαλλό". 

·/-
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ΗΠΙΟ ΚΛΙΜΑ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΗΠΙΟ ΚΛΙΜΑ 

Το ΠΛΣΟΚ με τις εμπειρίες και την ιστορική γνώση xqu 
Ι 

τιαρελθόντος και με ευθύνη για το uupóv και το μέλλον 

του Έθνους, ίων δημοκρατικών θεσμών και της αλλαγής 

οφείλει να εντείνει την προσπάθεια του 

για την καθιέρωση ήπιου πολιτικού κλίματος. Αυτή η 

εμμονή μας είναι . θετική απάντηση στις 

απόπειρες διχασμού και μισαλλοδοξίας της ηγεσίας της Ν. Δ. 

Τ ο
 ήπιο κλίμα σημαίνει ότι η 

πολιτική αντιπαράθεση μπορεί και πρέπει να εκτυλίσσεται 

χωρίς προσωπικές αντιδικίες, συκοφαντίες και ύβρεις. 

Χωρίς προσωποποιημένες επιθέσεις, χωρίς " 

φανατισμούς. Η αποδοχή και ο σεβασμός του ήπιου -κλίματος 

διαμορφώνει το απαραίιηιο πολιτικ.ό πλαίσιο για να 

αναπτύσσεται και να δοκιμάζεται η Εθνική ομοψυχία 

, ο δημοκρατικός διάλογος, οι κοινωνικοί και 

ιδεολογικοί αγώνες. Λυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμμιά 

περίπτωση ουδετβρύιnia και αδράνεια και ουγχίΰμσχάρΐια. 

Αντίθετα σημαίνει διαπάλη με καθορισμό των πραγματικών 

μετώπων και αντιθέσεων, πολιτικές αναμετρήσεις γνήσιες 

χωρίς / θολές αναφορές και αποκατάσταση των 

ιστορικών αληθειών,-. 

Για το ΠΛΣΟΚ το ήπιο κλίμα δεν ερμηνεύεται ως πολιτικός 

αφοπλισμός και ως υποκατάσταση της λαϊκής δράσης και 

δυναμικής με κινήσεις κορυφής και παρασκηνίου. Για το 

ΡΑΣΟΚ το ήπιο.—κΧίμα—OEM ι ποΛη\κηΐΓ ί pr υποπτολή τητ ένι ασης 
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του καθημερινού αγώνα για τους στόχους της Εθνικής 

Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας και της Κοινωνικής 

Απελευθέρωσης. Απλά το ήπιο κλίμα διαμορφώνει τις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την 

αποτελεσματικότητα αυτού του αγώνα. 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙ1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Έχουμε αρκετές φορές αναλύσει αλλά κρίνω απαραίτητο 

να επισημάνω ότι η Στρατηγική Μετάβασης, ο "Τρίτος Δρόμος", 

αρχίζει, ολοκληρώνεται και εξαντλείται στο γόνιμο έδαφος 

της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, χωρίς να κλείνει καμμιά 

διαδικασία και να καταργεί αυταρχικά κανένα δικαίωμα. 

Αντίθετα, σέβεται, κατοχυρώνει και υπερασπίζει τους 

Δημοκρατικούς θεσμούς και το Σύνταγμα. Τα εύλογα ερωτήματα 

έχουν την απάντηση τους. II πολιτική μας κρίνεται σε όλους 

τους τομείς στην πράξη. ' Πιο συγκεκριμένα: 

Στην Οικονομία, όπου ο'ένα μεικτό σύστημα συνυπάρχουν, 

δοκιμάζονται, συναγωνίζονται και συγκρούονται οι 

διάφοροι τομείς με τις παλιές και τις νέες παραγωγικές 

σχέσεις. 

Στους Θεσμούς, όπου συνυπάρχουν και αλληλοεξαρτώνται 

οι μορφές της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας με τις 

μορφές της άμεσης Λημοκρατίας, της συμμετοχής, του 

ελέγχου και της αυτοδιαχείρισης. 

Στο Κράτος, μέσα από τον εκδημοκρατισμό των δομών, 

των μηχανισμών και των λειτουργιών του και την υποταγή 

του στην κοινωνία και τον πολίτη. 

•Λ 
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Στον Πολι,τισμο, όπου επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση 

των ιδεών και κατοχυρώνει τη σύνθεση ή και τη σύγκρουση 

των ρευμάτων, χωρίς να επιβάλει με "άνωθεν" εντολές 

μια και μόνη Κρατική άποψη, στο χοόρο της τέχνης και 

της κουλτούρας. 

Ì _, . 

Στην Κοινωνία, όπου διαμορφώνει τις κοινωνικές δυνάμεις 

με την ταξική συνείδηση μα και την πολιτική ωριμότητα, 

που να διασφαλίζουν το δημοκρατικό, ελεύθερο και ανθρώπινο 

χαρακτήρα της μετάβασης^ που υπόκειται πάντα στη κρίση 

και την ετυμηγορία του λαού. 

e 

Όλα αυτά σημαίνουν, ότι η Στρατηγική της Μετάβασης δημιουργεί 

νέες πολιτικές συντεταγμένες και νέες κοινωνικές δυναμικές. 

Λυτές οι συντεταγμένες και οι δυναμικές οδηγούν σε κάπο·^ 

στιγμή στο ποιοτικό άλμα : 

Είναι σαφές ότι ο αγώνας για υπεράσπιση του Συντάγματος 

για ενεργητική στήριξη και διεύρυνση των Δημοκρατικών 

θεσμών, για την εμπέδωση της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας 

και των δικαιωμάτων καθώς και για την κατοχύρωση των 

λαϊκών κατακτήσεων ΛΕΝ φαλκιδεύει 

ούτε προσωρινά ούτε οριστχκά την απαίτηση και την 

επαγγελία για Σοσιαλισμό. Αντίθετα κάνει πιο στέρεα 

r-την πορεία μετάβασης χωρίς πισωγυρίσματα» 



• 

ti 6χ& l»v Ta6η ΪΑ ú£-7dty¿nfi 
Η ηγεσία της Ν.Δ.,- / ' 

στρατηγική της κρίση $<-J · H.
S 

"κρίση θεσμών,* η πάλη για τους θεσμούς Kau το Σύνταγμα δεν 

προβάλλει ως αφηρημένη υπόθεση. Σε καμμιά περίπτωση η 

μάχη αυτή 6 C fJe<? Τ&-Λ. 

με τις βασικές προϋποθέσεις της πολιτικής και κοινωνικής 

διαπάλης καθώς και με τη ρεαλιστική προοπτική μιας 

ριζικής αλλαγής. 

Το ΠΛΣΟΚ. 
μ* CC^U^CCÍOA JU £j^> 

σχέδιο έχει δώσει χειροπιαστό περιεχόμενο στη σχέση 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΑΛΛΑΓΙ1Σ. Τη σχέση Δημοκρατίας - Αλλαγής 

που ; συμπυκνώνει, τις προσπάθειες και τον αγώνα 

για t ,ενοποίηση και κλιμάκωση των ενδιάμεσων 

τομών και μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της οικονομίας, 

της ανεξαρτησίας, των θεσμών και του κρατικού μηχανισμού, 

καθώς και της άρρηκτης σύνδεσης τους με το στόχο του 

σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. 

Για τούτο το ΠΛΣΟΚ ·. θα συνεχίσει ενταιικά και στο 

μέλλον να συμβάλλει με το τη δική του 

πολιτική και τακτική στην άμεση εδραίωση 

στην κατοχύρωση και προέκταση των δημοκρατικών θεσμών. 

- / -
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- . Η πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων και 

η επιρροή των κοινωνικών εξελίξεων ανήκει πρωταρχικά στο ΠΑΣΟΚ. 

,Οι βασικές μας επιλογές δεν μπορεί παρά να είναι συνυφασμένες: 

- με ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας, εθνικής ανεξαρτησίας 

και την πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική και την 

προοπτική της, 

με την κατοχύρωση των δημοκρατικών θεσμών και την 

προοπτική επέκτασης τους, 

με την εδραίωση της αλλαγής,τηυ ώθηση και την προοπτική της. 

Σίγουρα η κάθε μας επιλογή παίρνει υπόψη της ένα συγκεκριμένο 

παρόν, ως καρπό συγκεκριμένων συσχετισμών και ισορροπιών, 

και σκιαγραφεί ένα μέλλον, με βάση τους στρατηγικούς μας στόχους 

και τις προοπτικές εξελίξεων της Κοινωνίας μας. Χρειάζεται 

οξυδέρκεια, θάρρος και σύνεση για να μην θυσιάσουμε είτε 

τις κατακτήσεις του παρόντος εν ονόματι κάποιου αόριστου 

μέλλοντος είτε το μέλλον και την προοπτική εν ονόμαιι της 

αυτάρκειας κάποιου παρόντος. Το παρόν δεν μπορεί παρά να 

εκφράζει σε σχέση με το μέλλον μια ενδιάμεση κατάσταση. 

Το παρόν και το μέλλον οφείλουν να τροφοδοτούν μια δυναμική 

ισορροπία ανοιχτή στις πολιτικές, κοινωνικές και ιδεολογικές 

απαιτήσεις του ελληνικού λαού. 

•Α 
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ΕΠΙΣΠΣ,ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ, 

ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ,ΤΟΣΟ 

ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΙιΣΗ,ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ: 

r
·. Στόχοι: 

. 'Εξάντληση της τετραετίας. Εκλογές τον Οκτώβση του 85. 

Νέοι, ρυθμοί, ααόδοση των θεσμικών Αλλα/ών που έχουν 

δρομολογηθεί. Επίλυση των καθημερινών προβλημάτων του 

Λαού. 

Άλλη μια τετραετία αυτοδύναμης υλοποίησης του προγράμ

ματος. Καθορισμός των επί μέρους στόχων του νέου προγράμ

ματος για το βάθεμα της Αλλαγής. 

Γενικότεροι άξονες της Κυβερνητικής πολιτικής μέχρι τις 

Εθνικές Εκλογές. 

. Συνέχεια και συνέπεια στο γενικότερο προσανατολισμό που 

δοκιμάστηκε και ήταν σωστός. 

. Σωστή εφαρμογή της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας. 

. Πιο δημοκρατικό πρόσωπο. Διάλογος με τους φορείς - όχι 

αιφνιδιασμός. 

. Δημιουργικό έργο - λιγότερα λάθη. Όχι καθυστερήσεις και 

υπαναχωρήσεις. Όχι μόνο καλές προθέσεις αλλά κύρια χει

ροπιαστά αποτελέσματα. 

. Στήριξη και ώθηση νέων θεσμών αλλά και νέα θεσμοθέτηση 

και μέτρα για τη διασφάλιση της λαϊκής συμμετοχής και 

την κατοχύρωση πόλων λαϊκού ελέγχου και εξουσίας. 



Συγκέντρωση στην κορυφή, αποκέντρωση ατη βάση 

Δηλαδή ενίσχυση του κέντρου oc ε ¡ι ι μελική δουλειά 

αποκέντρωση στην εφαρμογή και εκτέλεση 

Συντονισμός στην κορυφή 

συνεχής έλεγχος υλοποίησης αποφάσεων 

εξατομίκευση ευθυνών 

Καθορισμός προτεραιτοτήτων, ιεράρχιση 

α. ΡΟΛΟΣ ΚΥΣΥΜ - ΡΟΛΟΣ ΚΥΚΛΩΝ 

ΚΥΣΥΜ 

Διασύνδεση μέσω του Προέδρου και του Ε.Γ. με το Κίνημα, 

Χάραξη τακτικής 

Γενικός Συντονισμός 

Επίλυση μεγάλων προβλημάτων 

Καθορισμός προτεραιοτήτων 

ΚΥΚΛΟΙ 

Συντονισμός κοινών θεμάτων Υπουργείων 
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Έλεγχος υλοποίησης αποφάσεων και προτεραιοτήτων 

Έγκριση γενικών κατευθύνσεων νομοσχεδίων 

Αλληλοενημέρωση για χον προγραμματισμό των Υπουργείων 

Οι υπεύθυνοι ενημερώνουν τον Πρωθυπουργό και το ΚΥΣΥΜ. 

3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΣΥΜ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ. 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ( Ανεργία -.κοινωνικοποιήσεις Δημ. Τομέα-

προβληματικές - Επενδύσεις - Πορεία Πενταετούς). 

2. ΥΓΕΙΑ 

3. ΠΑΙΔΕΙΑ 

4. ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΓΑ - 01Κ1ΣΜΟΣ 

5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

6. ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ (Δημόσια Διοίκηση - Αποκέντρωση) 
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Διάταξη μάχης για .τη στήριξη του Κυβερνητικού προγράμματος 

και έργου. 

α) την καταξίωση των Δημοκρατικών θεσμών 

β) την υποστήριξη των νέων θεσμών 

γ) την ανάπτυξη του μαζικού κινήματος 

6) τη συνεχή ενημέρωση του Λαού και την αμφίδρομη πληροφόρησ 

• 

Ειδικότερα: 

Πολιτική δουλειά μέσα στην Οργάνωση 

. Σχεδιασμός υλοποίησης αποφάσεων Συνεδρίου 

. Ανάλυση της Απόφασης της Κ.Ε. εξειδίκευση των συμπερασμάτων 

για το εκλογικό αποτέλεσμα - Προοπτικές*.' 

. Προγραμματισμός δουλειάς σε κάθε τμήμα της Οργάνωσης 

Πολιτική δουλειά μέσα στο Λαό 

Με ευκαιρία τις γιορτές Νεολαίας. 

Συστηματική ενημέρωση του Λαού με διάλογο από Υπουργούς-

Βουλευτές και κατά ειδική περίπτωση στελέχη στα θέματα αιχμής 

, - που αναφέρθηκαν 

προηγούμενα. 

Στήριξη των θεσμών Λαϊκής Συμμετοχής. 

Λειτουργία μελών μας στα Νομαρχιακά Συμβούλια 

σχέση μαζικού κινήματος και νομαρχ-.ακών συμβουλίων 

προετοιμασία για την εξειδίκευση του πενταετούς στην 

περιφέρεια από τους φορείς του Λαού. 

•Α 



. δουλειά στα συνοικιακά συμβούλια που έχουν εκλεγεί*»^ 

σχέση τους με Οργανισμούς Τ.Λ. 

. Προετοιμασία για εκλογές συνοικιακών συμβουλίων όπου 

δεν έχει γίνει εκλογή. 

. Αποτίμηση της δουλειάς και των δυσχερειών των συμβουλίων 

διαμερισμάτων. 

Προετοιμασία για δουλειά στους νέους .θεσμούς οτην παραγωγική 

διαδικασία (Συν/σμοί, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες 

Λαϊκής Βάσης κλπ.) 

Προετοιμασία για δουλειά στο μαζικό κίνημα 

. σε σχέση με τα προβλήματα των εργαζομένων 

. σε σχέση με τους νέους θεσμούς 

. σε σχέση με την Κυβερνητική πολιτική. 

Οργανωτικοί Σχεδιασμοί - Καινοτομίες 

Υλοποίηση αποφάσεων Συνεδρίου 

Προτεραιότητα στην ιδεολογικοπολιτική δουλειά της Οργάνωσης 

και την αλληλοενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Καταξίωση του Ενιαίου Καθοδηγητικού Κέντρου στο σχεδιασμό -

Αποκέντρωση στην υλοποίηση. 

Αναδιάρθρωση των Ειιιτροπών. Κατά το δυνατό ολιγομελείς 

Επιτροπές. Δημιουργία γραφείων και ομάδων δουλειάς στις 

Επιτροπές. Υποδείξεις μελών και από Ν.Ε. και Τ.Ε. 

Λειτουργία Συντονιστικού Συμβουλίου. 

Διπλές αρμοδιότητες μελώυ Ε. Γ. ανά επιτροιιή. Αξιοποίηση 

των αναπληρωματικών μελών Ε.Γ. 
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Δημιουργία περιφερειακών οργάνων με έμφαση στο θέμα. της 

συμμετοχής της οργάνωσης για την καταξίωση του ρόλου του 

μαζικού κινήματος και των νέα̂ ν θεσμών στην περίφερειοποίηση 

του Πενταετούς Προγράμματος. 

Πορεία ενοποίησης Νομαρχιακών οργάνων Αθήνας. 

Διασύνδεση Κυβερνητικού Έργου. 

Ειδική Επιτροπή με ομάδες διασύνδεσης και συνεργασία με 

αντίστοιχους Κ.Τ.Ε. Σύνδεση της Επιτροπής με Νομαρχιακές Επι-
{ 

τροπές για Λαϊκά προβλήματα. 

Τακτές συνεδριάσεις Ε.Γ. και Προεδρείου Κοιν. Ομάδας.;-
1 

Συνεχής ενημέρωση και διάλογος με Κ.Τ.Ε. και ειδικές 

συνεδριάσεις με Γραμματείς και Εισηγητές Κ.Τ.Ε. 

Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης βουλευτών. 
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Καταλέγοντας o Πρωθυπουργός και. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,τόνισεβ 

ιδιαίτερα: 
0 

U 
Αξίζουν πράγματι συγχαρητήρια στην οργάνωση μας, βουλευτές 

και στελέχη, όλα τα μέλη που έδωσαν το αγωνιστικό παρόν μαζί 

με εκατοντάδες χιλιάδες φίλους μας που έκαναν την υπόθεση 

των Ευρωεκλογών δικιά τους υπόθεση. 

Θεωρούμε επίσης ότι εκφράζουμε το σύνολο· της οργάνωσης 

ευχαριστώντας τα 2,5 εκατομμύρια που τίμησαν με την ψήφο 

τους το ΠΑΣΟΚ και έδωσαν τη νίκη ato ΠΛΣΟΚ,αλλά και όλους 

τους πολίτες της χώρας που με τη γαλήνια και νηφάλια στάση 

τους συνέβαλαν στο να γίνουν και αυτές οι Εκλογές σύμβολο 

ειρηνικής πάλης και αδιάβλητης κρίσης παρά τις έξαλλες 

κραυγές απόγνωσης της ηγεσίας της Ν.Δ. που προετοίμαζαν 

φαιδρό άλλοθι της ήττας. 

Καλούμε τα μέλη μας, σε μια κορύφωση δουλειάς που θα 

εμπνεύσει επίσης τους φίλους και τους οπαδούς του κινήματος. 

Θέλουμε τέλος να τονίσουμε ότι είμαστε σίγουροι ότι κάθε 

Ελληνίδα και κάθε Έλληνας που πονάει αυτό τον τόπο, ανε-

ξάρτητα του τί ψήφισε σ'αυτές τις Εκλογές, θα βοηθήσει σε 

μια κοινή δημιουργική προσπάθεια για την προκοπή της πατρί

δας μας. 

Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η Εθνική Ομοψυχία είναι όρος απαράβατος 

για την επιβίωση του Έθνους, η συμφιλίωση προϋπόθεση για το 

βάθεμα της Δημοκρατίας και η Εθνική Λαϊκή Ενότητα το μεγαλύ

τερο όπλο για την πραγμάτωση των Αλλαγών. 

Στον αγώνα που δίνουμε μαζί με το Λαό, νικητής θα είναι 

ο ίδιος ο Λαός. 't 


