
Αθήνα 10.11.89

Από : Τομέα Συνδικαλιστικού 
Προς: Το Ε.Γ. της Κ.Ε. τον ΠΑΣΟΚ.

Θέμα: Απολογισμός εκλογών της 5 Νοεμβρίου 1989 και πρώτες 
εκτιμήσεις για τις μετεκλογικές εξελίξεις.

Σύντροφοι,

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί επεξερ 
γασία του Τομέα, κατά τη συνεδρίαση τσυ της 9.11.87,μετά από 
εισήγηση της Γραμματείας του.
I.- Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ.
α. Η προεκλογική περίοδος των εκλογών της 5.11.89 ήταν συνέ
χεια της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 18.6.89 και του 
διαστήματος της συγκυβέρνησης.
β. Στόχος των αντιπάλων παρέμεινε ο ίδιος. Λεηλασία των ψή
φων του ΠΑΣΟΚ, σπίλωση της ηγεσίας του,εκκαθάριση πολιτικών 
λογαριασμών.
γ. Στη σκανδαλολογία, την θανατολογία και την ροζ "πο
λιτική", σαν μέσα αποπροσανατολισμού του λαού από τα πραγμα
τικά προβλήματα και χτυπήματος του ΠΑΣΟΚ, προστέθηκαν οι δια
δικασίες της κάθαρσης, το "έργο" της συγκυβέρνησης,οι φήμες 
για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κεντροδεξιές λύσεις και η επίρρι- 
ψη ευθυνών για την μη κατάργηση του + 1.
δ. Η Ν.Δ. και ο ΣΥΝ αξιοποίησαν τη συμπαρουσία και σύμ
πραξή τους στην κυβέρνηση Τζανετάκη σαν στοιχείο του εκλογι
κού τους σχεδιασμού.
ε. Το ΠΑΣΟΚ άργησε να συνέλθει από το εκλογικό αποτέλεσμα
της 18.6.89.
* Η παρουσία του στο Κοινοβούλιο, δεν ήταν πάντα συγκρο
τημένη,πολιτικά δυναμική, πειστική και, επί πλέον, αδυνάτιζε 
ακόμη περισσότερο από τη συμπεριφορά κάποιων "γραφικών παρου
σιών" .



* Οι οργανώσεις και τα στελεχη μας,χωρίς έγκαιρη πολιτική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων, με συλλογικά αισθήματα ενοχής 
προερχόμενα από έλλειψη αυτοκριτικής και επιμερισμού 
ευθυνών από την κομματική ηγεσία, χωρίς επιχειρηματολο
γία πολιτικής αντιπαράθεσης και χωρίς πρόγραμμα δράσης 
παράδερναν μεταξύ αδράνειας και ανάλωσης σε απολιτικές 
ενέργειες.

* Η έλλειψη κομματικής παρουσίας στο Λαό και στους μαζι
κούς χώρους, δημιούργησε παρεμβατικό και καθοδηγητικό 
κενό το οποίο έσπευσαν να αναπληρώσουν έντυπα και ρα
διοφωνικοί σταθμοί που έδρασαν και δρουν για τα δικά 
τους συμφέροντα.

* Η διαδικασία ανασυγκρότησης άργησε να ξεκινήσει και με 
τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε,πέτυχε την ποσοτική 
αύξηση και τη μέχρι κάποιο σημείο επανασυσπείρωση της 
οργάνωσης, αλλά, από την άλλη πλευρά,νομιμοποίησε,σε 
πολλές περιπτώσεις, τους υπάρχοντες τοπικούς ή άλλους 
συσχετισμούς και αδυνάτισε τα όργανα με την μαζική εί
σοδο άπειρων μελών σε αυτά.

2.0 Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ  Α Γ Ω Ν Α Σ
α. Το, με αυτό τον τρόπο, ανασυγκροτημένο ΠΑΣΟΚ,έπρεπε

να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των αντιπάλων του, να 
παρέμβει πολιτικά στους μαζικούς χώρους και την κοινω
νία και να κάνει προεκλογικό αγώνα κάτω από ιδιαίτερα 
αντίξοες συνθήκες.

β. η Ν.Δ. είχε τον αέρα του πρώτου κόμματος,τον κομμα
τικό της μηχανισμό σε κυβερνητικές θέσεις,τον κρατι



κό μηχανισμό στην υπηρεσία της, οικονομική ευρωστία 
και το σύνολο, σχεδόν, του τύπου και των Μ.Μ.Ε. με 
το μέρος της.
Στόχος της Ν.Δ. για τις εκλογές ήταν,η κατάκτηση της 
κοινοβουλευτικής αυτοδυναμίας για να εφαρμόσει ανεμπό
διστα το πρόγραμμά της και η συρρίκνωση της κοινοβου
λευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ σε αριθμό μικρότερο του 120, 
έτσι ώστε να μη μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να επηρεάσει τις ε
ξελίξεις.

γ. 0 Συνασπισμός είχε σαν εκλογικό του στόχο την αύξηση των
δυνάμεών του (αν και είχε αποδεχτεί και το ενδεχόμενο 
στασιμότητας εξ αιτίας της συμμετοχής του στην συγκυ
βέρνηση γι αυτό και φρόντισε,προεκλογικά ,να "απομα- 
κρύνει" τις όποιες εστίες κριτικής) και την ανάδειξη 
του ΠΑΣΟΚ σαν ένα αναξιόπιστο, αφερέγγυο και ανυπόλη
πτο πολιτικό σχηματισμό.

δ. Η φιέστα της "εθνικής συμφιλίωσης" λειτούργησε, σε κά
ποιο βαθμό σαν πλυντήριο της δεξιάς για την κομμουνι
στική αριστερά - και αντίστροφα - και"ανέδε ιξε" σαν 
κοινό εχθρό το ΠΑΣΟΚ.
Η χωρίς αντιρρήσεις ή σημαντικές διαφωνίες συμμετοχή 
του Συνασπισμού στην συγκυβέρνηση εξαργυρώθηκε με ελά
χιστη πρόσβασή του στον κρατικό μηχανισμό, με ψίχουλα 
κρατικής εξουσίας, αλλά και με σημαντική πρόσβασή του 
στα Μ.Μ.Ε. και προβολή από αυτά, 

δ. Το ΠΑΣΟΚ κατέβηκε στον εκλογικό αγώνα με τα ακόλουθα
αρνητικά στοιχεία.
* Εχθρικός τύπος
* Εχθρικά Μ.Μ.Ε.
* Αδεια ταμεία



3. υ 

α.

* Οργανώσεις με άπειρη ηγεσία
* Μη αναντωμένος πολιτικός λόγος
* Αμφιταλάντευση ανάμεσα στον πολιτικό και τον λαϊκί- 
στικο λόγο.

Υπήρξαν, σε σχέση με τον Ιούνιο, οι ακόλουθες βελτιώσεις.
* Προσγειωμένοι εκλογικοί στόχοι
* Δυνατό ψηφοδέλτιο επικράτειας
* Βελτιωμένα ψηφοδέλτια σε πολλούς νομούς, αν και υπήρξαν 
περιπτώσεις ψηφοδελτίων που η λογική της συγκρότησής 
τους δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί.

* Το σχήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης λειτούργησε 
θετικά στο βαθμό που έπεισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται 
σε κάποια πολιτική γκαραντίνα.

* Μεγαλύτερος βαθμός συσπείρωσης και συνειδητοποίησης 
της κρισιμότητας των εκλογών.

Τ Ο Μ Ε Α Σ  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ

0 Τομέας Συνδικαλιστικού, στα πλαίσια του εκλογικού 
αγώνα του ΠΑΣΟΚ, ανέλαβε να υλοποιήσει ορισμένα σημεία 
του γενικού εκλογικού σχεδιασμού,είτε σαν κύρια,είτε 
σαν επικουρική δύναμη.
Οι τομείς δράσης του, μετά από δική του πρόταση και 
σχεδίασμά ο οποίος εγκρίθηκε, ήταν:
* Ομιλίες - παρεμβάσεις σε εργασιακούς χώρους. 
Πραγματοποιήθηκαν περί τις 150 από υποψήφιους βουλευτές 
και περί τις 450 από στελέχη του Τομέα,με πολύ μεγάλη 
επιτυχία.

* Τομεακές εκδηλώσεις.
Πραγματοποιήθηκαν 9 συγκεντρώσεις σε κεντρικά κίνημα-



τοθέατρα, με ομιλητές υποψήφιους βουλευτές με διαφορε
τικό βαθμό επιτυχίας.
* Ειδικά φυλλάδια
Κυκλοφόρησαν ειδικά προεκλογικά φυλλάδια των Τομεακών 
Επιτροπών καθώς και φυλλάδια για την εργαζόμενη γυναίκα.

* Περίπτερα διακίνησης υλικού και Οικονομικής Εξόρμησης.
. Λειτούργησαν 6 τέτοια περίπτερα. Το τελευταίο τετραή
μερο λειτούργησαν επιπλέον περίπτερα στους σταθμούς 
του Ο.Σ.Ε. και στον Δυτικό Αερολιμένα.

* Εκλογικοί αντιπρόσωποι.
. ,Επελέγησαν εκπαιδεύτηκαν και προωθήθηκαν στις Ν.Ε. του 
τόπου άσκησης των εκλογικών τους δικαιωμάτων,περί τους 
300 εκλογικοί αντιπρόσωποι.

* Ισότητα - Εργαζόμενη γυναίκα.
Οργανώθηκε, σε συνεργασία με την Ν.Ε. Δ Αθήνας, εκδή
λωση στο Σπόρτιγκ η οποία εσημείωσε μεγάλη επιτυχία.

* Αφίσσοκόλληση
Καλύφθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά όχι και με ίση 
απόδοση,από όλες τις οργανώσεις τα πλάνα αφίσσοκόλλη- 
σης που τους είχαν δοθεί.
Η παρουσία μας στην αφίσσα θα ήταν καλύτερη αν το 
ΠΑΣΟΚ δεν αποτελούσε τον κοινό στόχο όλων των άλλων 
κομμάτων, κινήσεων, ιδιωτών κ.λ.π.

* Διάθεση αεροπορικών εισιτηρίων ετεροδημοτών.
Υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση των οργανώσεων που 
είχαν αναλάβει αυτό τον τομέα δράσης. Η εξυπηρέτηση 
ήταν καλή, η ροή οαμλή και δεν παρατηρήθηκε το φαινό

μενο του Ιουνίου να λειτουργούν, μέσα στο σύστημα,



"γραφεία ταξιδίων ορισμένων υποψηφίων".
* Σύνδεση με ομάδες πρωτοβουλίας ετεροδημοτών .
Η ανταπόκριση εδώ υπήρξε κατώτερη της αναμενόμενης 
για λόγους που δεν έχουν ερμηνευτεί ακόμη.

* Διακίνηση υλικού και διάλογος πόρτα - πόρτα.
Ο Τομέας, μετά από συνεννόηση με την Α.' Ν.Ε. Αθήνας 
κάλυψε μεγάλα τμήματα του Δήμου Αθηναίων στα Ιο ,6ο 
και 7ο Δημοτικά Διαμερίσματα.

* Εκλογικό Κέντρο.
Καλύφθηκε με επιτυχία και χωρίς κενά η λειτουργία του 
εκλογικού κέντρου της Ο.Πανεπιστημίου.

* Εξοδοι της πόλης.
Κατά το τετραήμερο της εξόδου των ετεροδημοτών ο Τομέας 
κάλυψε τις εξόδους στο Σχηματάρι,Σκαραμαγκά - Ελευ
σίνα, στον Πειραιά και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς 
του Ο.Σ.Ε.
Η παρουσία μας υπήρξε επιτυχής και το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη 
φορά κέρδισε τη μάχη στις εξόδους της πόλης.

* Αξιοποίηση απαλλαγμένων συνδικαλιστικών στελεχών.
Η αξιοποίηση των απαλλαγμένων από εργασία συνδικαλι
στικών στελεχών μας, σημείωσε υστέρηση για λόγους 
που ερευνώνται.

* Πέρα από την προγραμματισμένη δραστηριότητα ο Τομέας 
κλήθηκε έκτακτα να τονώσει την προς τα έξω παρουσία 
των Ν.Ε. Αιγάλεω, Αλίμου και Περιστεριού. Η ανταπό
κριση ήταν άμεση και μαζική και το αποτέλεσμα πολύ
θετικό.



0- Παρατηρήθηκε τα απαράδεκτα φαινόμενα - σε μικρή ευτυχώς
κλίμακα - αντικομματικής συμπερίφσράς μελών και στελεχών 
των αργανώσεων ταυ Τομέα, που προσέψεραν τις υπηρεσίες 
των σε γραφεία μεμονωμένων υποψηφίων παρά τις ρητές 
οδηγίες για το αντίθετο.

4·- Μ Ε Τ Α  Τ Ι Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
α. Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί ηθική δικαίωση όλων

αυτών που εξακολουθούν να πιστεύουν στα οράματα που 
εμπνέει το ΠΑΣΟΚ και παλεύουν οργανωμένα για την υλο
ποίησή τους, ξεπερνώντας κάθε ανασταλτικό παράγοντα, 
γιατί μπορούν να βλέπουν μακρυά.
Ακόμη, αποτελεί δικαίωση του Δημοκρατικού Λαού μας που 
κατάφερε, παρά τις τρομερές προσπάθειες αποπροσανατο
λισμού και απόκρυψης των προβλημάτων,να κάνει την επι
λογή του με γνώση και νηφαλιότητα και να την παλέψει 
με πίστη και θάρρος.
Τέλος,το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί δυναμική απάντηση 
προς την Ν.Δ. και τον Συνασπισμό των οποίων οι εκλογι
κοί στόχοι της αυτοδυναμίας και της ανόδου αντίστοιχα 
καθώς και ο κοινός στόχος της λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ,απέ- 
τυχαν ολοσχερώς.

0. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν διασφάλισε άνετα περιθώ
ρια διαμόρφωσης δημοκρατικής - προοδευτικής κοινοβου
λευτικής πλειοψηφίας.

γ. Η Ν.Δ. δέχεται να κυβερνήσει κάτω από οποιεσδήποτε προ
ϋποθέσεις και ανεξάρτητα κόστους, αρκεί να διατηρήσει 
το σημερινό status στον κρατικό μηχανισμό και το ίδιο 
εκλογικό σύστημα.



6. Ο Συνασπισμός φαίνεται, ότι. είναι, διατεθιμένος να υτιοστεί
και άλλες απώλειες προκειμένου να υλοποιήσει κάποια, 
δικής του σύλληψης,"Περεστρόικα". Υπάρχουν πάντως έντο
νες εσωτερικές αντιθέσεις και η όποια ισορροπία είναι 
αποτέλεσμα εκβιασμών και όχι σύνθεσης, 

ε. Η παράλληλη πορεία ΝΔ.-ΣΥΝ, ιδιαίτερα στο 1989,δημιουρ
γεί σοβαρές ενδείξεις για στρατηγική συμφωνία κορυφής, 
ίσως και από έξωελλαδικά κέντρα, με την οποία ο Ελληνι
κός χώρος παραχωρείται για συντηρητικές πολιτικές λύσεις 

στ. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συγ
κρότηση κυβέρνησης προγραμματικής σύγκλισης μακράς πνοής 
από την δημοκρατική παράταξη οδηγούν στην πρόταση.
* Ναί στην Κυβέρνηση που θα φέρει για ψήφιση νόμο για 

την απλή αναλογική.
* Ναι στην Κυβέρνηση που θα αποκομματικοποιήσει το 

κράτος.
* Ναί στην Κυβέρνηση που θα διαφυλάξει το εισόδημα και 

τις κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζομένων.
* Ναι στην Κυβέρνηση που θα σκήσει εξωτερική πολιτική 

σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ελληνισμού.
* Ναι στην Κυβέρνηση που θα προχωρήσει τον εκδημοκρα

τισμό σε όλους τους τομείς, τη διαφάνεια, την αξιο
κρατία.

Πρέπει ακόμη να αξιοποιηθεί και να στηριχτεί η αυθόρμητη 
αντίδραση που ξεκίνησε στους μαζικούς χώρους ενάντια στα απο
λιτικά "οικουμενικά" σχήματα που προτείνονται και προωθούνται.

Πρέπει, τέλος, να ανοίξουν, το συντομώτερο δυνατό, οι 
διαδικασίες για το 2ο Συνέδριο του Κινήματος για να λυθούν τα



ζητήματα στρατηγικής, φυσιογνωμίας και οργάνωσης,των οποίων 
η εκκρεμότητα εμποδίζει την ανασυγκρότηση και την αναγέννησή 
του. -

Για τον
Τομέα Συνδικαλιστικού

Σπύρος^ Αυγερινός


