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Ol εγκύκλιοι οπ'άριθ καί . . . . αναφέρονται 
©τους γενικότερους»πανελλαδικούς στίχους το® προεκλογικού* &fá-
να του" ΙΑ.ΣΟ.Κ. καθώς καί στη" στρατηγνπη' πού θα" εξασφαλίσει, τή*ν 
πραγμάτωση* τ©υς. Ή 4γκύκλιος τούτη θ*4ναφερθεΐ στή" μεθοδική* 
¿ργ^νωση τ!|ς λειτουργίας τδν TOâEâ πού θα" επιτρέψει τή*ν μεγαλύ
τερη δυνατή αξιοποίηση τδν δυνάμεων μας καί θα" αποδώσει απύ απο-
Φη συγκεκριμένης πρακτικές δούλε ιας, 

Ιϊέρα από* τ ί ς παραδοσιακές μεθύδους προεκλογικού" αγώνα, (μα
ζικές συγκεντρώσεις προέδρων !| αρχηγών κομμάτων σέ αστικά" κέντρα» 
κίνηση υποψηφίων πάτα" συνδυασμούς καί κατά κύριο λόγο μεμονωμένα» 
τύπος» φέ£γ βολάν, &φίσσες κ.λ.«.) πού Ισφαλδς θα" χρησιμοποιήσου
με καί εμείς, Ιχουμε στή* διάθεση* μας Ιβκ πανίσχυρο Ιπλ© γιά" ενίσχυ
ση της Κοινοβουλευτικές μας παρουσίας* πού κανένα παραδοσιακό* κύμ-
μα δίν διαθέτει έξ αΙτίας τΐ{ς διάρθρωσης καί του" τρόπου λειτουργίας 
τους. Té σίελο τουτ© είναι τά σχεδο*« 50.000 ένργά μέλη του ΠΛ.ΣΟ.Κ. 
Μέ μια" τέτοια ΙΕντονη παρουσία hwê αποφη ©ογάνωσης καί μέ τή*ν ολοένα 
αυξανομένη ακτινοβολία τΐ|ς Ιδεολογικοπολιτικές μας φυσιογνωμίας 
στίς πλατειές λαϊκές μ&ζες Sx ι μον© μπορούμε ν* αυξήσουμε δραματικά 
τό* ποσοστά τδν Φη"φων μά καί σύντομα vá διεκδικήσουμε τη*ν κοινοβου
λευτική εξουσία» που" είναι απαραίτητο» αν ©χι επαρκές» β?Ϊμα προκει
μένου νά Ιδούμε το* Ιαμα τή*ς ανεξάρτητης *&€ σοσιαλιστικές 'Ελλάδας 
πραγματοποιημένο. fΑρκεί ν«! δουλέφουμε συνειδητά» πειθαρχημένα» 
συντονισμένα απ©" τ φ α ως τ ί ς Ικλογές πού είναι προφανές πώς δέν 
θά αργήσουν. 

ΒΠΙΣΚΒΕΚΕΣ ΣίΑ.,ΣΙΙΙΙΙΑ fÛH ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ 

Συγκεκριμένα» Ιχουμε τή* δυνατότητα vá κά©*>με προσωπικές 
επισκέψεις σέ κάθε σπιτικό* τη*ς "Ελληνικές επικρατείας» ©χι μονάχα 
μιά φορά μα* καί δυο* καί τρείϊς φορές, *áv δουλέψουμε ©λοι» αντι
στοιχούν 70 σπίτια στέν καθένα μας. "Οχι πολλά". * Ι μέθοδος αυ
τή* προεκλογικές δουλείας μίς δίδει τή"ν ευκαιρία νάΊΕρθουμε σε'άμε
ση επαφή*» πρόσωπο μέ πρύσωκου μέ κάθε Φηφοφορο, νά συζητήσουμε 
χα ηαυχά προβλήματα πού τιύς απασχολούν» νάδωσουμε απαντήσεις στά 
ερωτήματα τους σχετικά" ρέ τίς θέσεις μας καί τ ί ς λύσεις πού προ
σφέρουμε. "Οπου χρη©Φ©«©ιη*θηκε η μέθοδος σέ άλλες χδρες απόδωσε 
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εντυπωσιακα" αποτελέσματα. Καί αυτό* δέν πρέπει να* μας εκπλήσσει, 
γιατί ί? σύγχρονη εφαρμοσμένη ψυχολογία Ιχει &ποδε4ξει πώς επι
κοινωνούμε . πρόσωπο μέ πρ*ό*σωπο αποτελεσματικότερα, συζητώντας 
πάρα* μέ Ta γραπτά*, Κατ'έπέκταση η προσωπική Ιπίσκεφη στα* σπί
τια θα* μυς δ«δσει τήν ευκαιρία vé* εντοπίσουμε Ιγνωστους φίλους 
καί συμπαραστάτες του* &γωνα μας ποο* μέ σωστή μεταχείριση μπορούν 
να γίνουν έ\φ?α* μέλη καί στελέχη του* Κινήρ»τ$ς που* θα* τέ ανανεώσουν 
καί θα* το* δυναμώσουν. 

ïïo* πρόγραμμα ΙπισκέΦεων στα*σπίτια των φηφοφορών ποό" θαγ£-
νεται από* τήν κ4&ε TQàEà για* το* χδρ© της, κάτω &πο* τήν 4πιτελι-
»4 καθοδήγηση τδν HGÉ8& Μ αποδώσει καλύτερα &ν Ιχε ι προετοιμα
στεί στην κ^θε λεπτομέρεια του» καΛίλα τα* μέλη mí ol φίλοι μας 
θα* συμμετέχουν γνωρίζουν τό* ρό*λο τους παί τή συγκεκριμένη συμμε
τοχή τους σέ δουλειά. Αυτή* η προετοιμασία αποκτά* ολο καί Ι δ ι α ί 
τερη σημασία tv ληφτεΤ υπ'δφή κ8ς ολ©κληρ©οτο* Κίνημα μεταρα\λε« 
ται σέ εκλογικό* οργανισμό* κατά* τ ί ς τελευταίες 45 μέρες πρίν 
από" τ ί ς εκλογές »μέ λίγες 4ξαιρέσεις μο̂ ν®. 

Oi ΙΓΟ&ΒΑ Ιπΐφορτίζον*αιμέ τήν ευθύνη vá προμηθευτούνΪ! 
Ι . ΐίς'καταστάσεις που" προσδιορίζουν τ<£ εκλογικά τμήματα καθώς 

καί τα* Ικλογικα" καταστήματα γι«* τ ί ς εκλογές του* Ι9?4( &πό* 
τ ί ς Ιομαρχιακές). Soffre είναι αυτονόητο γι«* τ ί ς καινοΰργιες 
καταστάσεις μό*λις 4κδ©θ©ον. Ηέ βα*ση αυτές τ ί ς καταστάσεις θα* 
γίνει {Εγκαιρα ο διορισμός τωνεκλογικδν μας Αντιπροσώπων καί τΐ&ν 
αναπληρωματ ικδν . 

2. ΙΙεγεθυνμένο χάρτη τοΦ Ι ομού* μέ Ελα τα χωριά καί τ ί ς πό"λεις 
ποΰ αναρτηθεί μέσα στό* εκλογικό* , "κέντρο % καί μεγεθυνμένο 
χάρτη τ % ?"^!Stoó θ4 δείχνει mbâpâ ν®ύς δρό*μ©υς. Πάνω σΛ 
αυτούς θα* σημειωθούν τα* Ικλογικα1 τμη*ματα. 

5, ϊ'Αποτελέσματα τδν τελευταίων έκλογδν σέ Φήφους» κατά* τμήμα, 
καί η ποσοστική διατύπωση τδν ψήφων που* πήρε τό* Hà.SG.I. σέ 
σχέση'μέ τό* σΰνολί». *&%6 αυτή τήν &να*λυση θα* αντληθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα ως πρ©ς τήν επιλογή προτεραιοτήτων δούλει! ς . 

4. Μ συμπληρωθεί δ ©ακελλος που* ξεκίνησε μέ τ ί ς Ιομαρχιακές 
συνελεύσεις» πρίν Από* τή Πανελλήνια Ευνδιαβκεφη» πάνω oré τοπΙκα* 
προβλήματα το® νομού* καί το!" κ Ι̂θε χωριού καί τη*ς κ^θε συνοικίας. 

. / . , 
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HC $ásm αυτή* τή*ν προεργασία θα" μπορέσουν ταμέλη μας ν'απευθυνθούν 
στου*ς φηφοφο*ρ*ους. Για" μιά" μεγ<!λη πλειονότητα ψηφοφόρων, Ta το
πικά" πρόβλημα που" τους απασχολούν άμεσα, f χουνμεγαλοτερη επίδρα
ση πάνω στην απόφαση* τους ν<! §ποστηρίξουν Ινα κ«?*μμσ, από" τ ί ς Ιεφη— 
ρημένες γενικές θέσεις. 

5. Εοβς εκλογικούς καταλόγους της περασμένης εκλογές πού èâ δο
θούν στίς 50ΑΕΑ fia συμπλήρωση μέ βάση τί*ν πληροφόρηση των μελών 
μας. Αυτοί ot κατ*άΧογου θ*αποτελέσουν τη* βάση τον επισκέψεων 
σέ σπίτια μέχρι νά" έκδοθοβν oi νέοι κατάλογοι. 

'AootJ συμπληρωθεί αυτή* η προεργασία θά" κατανεμηθούν από τ ί ς 
ΙΙΟΔ33Α στίς l u í μέρους ϊΟ&ΙΜ συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα γιά επλο-
γική* επεξεργασία . Γιά συνοικίες % χωριά στά οποία δέν έχομε 
οργανωμένες î .O . η" Ο.Π. θ*ανατεθεί στη*ν πλησιέστερη η* αποτελεσμα
τικότερη ΦΟ&ΕΑ vé καλύψει χα χωριά αυτά % τ ί ς συνοικίες με* μέλη 
της fj καί φίλους που" θ'ανέΰρει ΙκεΤ. 'Οπωσδήποτε είναι IH 

παραίτητο νά συγκληθούν απ<5 τή*ν "ΤΟΑΞΑ Νομαρχιακές συνελεύσεις 
S A H στίς οποίες θά συμμετάσχουν όλες ol fÜHt γιά λεπτομεραιακη* 
συζήτηση του* πλάνου δούλε ι&ς καί τ % πρακτικές που" αναφέρεται πα
ρακάτω. 

Fié κάθε εκλογικό* τμήμα (fi γιά δυό* στην περίπτωση τμήματος 
èvôpSv καί τμήματος γυναικον) ορίζεται από* τη*ν ΪΟΔΒΑ, Ινας υπεύ
θυνος εκλογικοί*- αγώνα που" θά πλαισιώνεται από* αρκετούς συντρόφους 
καί συνεργάτες γιά vá γίνει επαρκη*ς κάλυφη το® εκλογικοί τμ$μ®**©€· 
Στον καθένα τους θ* ανατίθεται συγκεκριμένοι δρόμοι καί ονόματα 
ψηφοφόρων «©§ θά αναλαμβάνει τη*ν υποχρέωση vé επισκεφθεί. 

ΠΡΩ33Ι ΒΠΙΣΚΒΙΙΐ 

*Μ πρώτη επίσκεφη θά πραγματοποιηθεί σέ xpévo που" θά απο» 
φασίσει καί t a &νακοιν^6εΐ è Ιιράε&ρος καί η Ίκτελστικη* Γραμ
ματεία, Βασικός σκοπός τη*ς θά είναι το" μοίραζα ενός φυλλαδίου 
ποο" θά αποβλέπει στό* νάπροβλημ^ίζει τους ψηφοφοόρους, δχι κατ' 
ανάγκη vá τους παρορμήσει νά κυρηχτουν υπέρ του* ΚΑ.ΣΟ.Κ. "Αν μο
νοί τους Ικδηλόσουν ενθουσιασμό" γιά τ ί ς θέσεις μας καί κηρυχτούν 
ανοιχτά" τόσο το* καλύτερο. 

26* φυλλάδιο ποο" θ«! ετοιμάστεt μέ ευθύνη τη*ς IOASA σέ συνεργα
σία μέ το* ΚΕ.ϊάΕ.ΔΙλ καί τ Ι ς KGA1A, θά περιέχει s 
α. Συνοπτικά" κι έκλαυκευαέ*ά τ ί ς βασικές θέσεις καί στόχους το« 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ ΙΙανελλη**ια βάση, πάνω στά γενικά, εθνικά θέματα» 
(Εθνική* ανεξαρτησία, λαϊκή* κυριαρχία, κοινωνική* απελευθέρωση 
δημοκρατική διαδικασία, ΙΤΑϊύ, μονοπώλια, ΕΟΚ, Αίγαίο, Κύπρος, 
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β. Tá τοπικά" προ|?λη*ματα του" κάθε νομοϋ καί τ ί ς λοσει,ς «οΰ προ
σφέρει το* ΠΑ. £0.Κ. ('Απ'αυτό* εξυπακούεται πώς μια" % περισσο*-
τερες σολίδες του" φυλλαδίου θ<! τυπωθούν κατά" νομό, 

γ« Τίς φίΛογραφίες Ιλων τδν υποψηφίων του* κάθε νομο$> αλφαβητι
κ ή μέ ίσομέγεθη" πααΙΓιιη* λεζάντα* ποΰ Φ& δίνε Ε, για" τό*ν καθένα 
xd ßmwia θετικότερα βιογραφικά στοιχεία το$ :·4αθενο*ς» πο<5 θ<1 
έχουν πρσεγκριθεΤ από* τη* ν X0ARA. 

£τή* fécft} αυτή* το* Irrt urwmjjßtm τό*ν ψηφοφόρο μέλος ^φίλος, απλδ 
&ναφ€ρει ÎPSÇ Ερχεται εκ μ€ρους του* ϊΐΑ.ΣΟ.Χ., π^ς θέλει vá «φίσσέι. 
τ6 φυλλάδια καί αφού" θά" Ιχει δοθεϊ b χρόνος στά*ν φηφοφ<5ρο vá τό* 
μελετήσει θά* επιστρέφει» (fi κάτι ανάλογο). 

Hl βάση τη*ν αντίδραση το*3 ψηφοφόρου οημειάνεται 6 Ικλογικός 
κατά&^ος \ιβ μια Ime τ ί ς παρακάτω Ινδείξειςΐ 

σίγουρος οπσ36ς μας : ¥ 

Πιθανές οπαδός μας î Π 

ΣΪΓΟΪΚ® αντίπαλος Î Χ 
Δέν εξέφρασε γνι$μη Î J 

Δέν το* βρήκα στό* σπίτι s 0 

Κατά τ ¿"ν Ιπίσκεφη αυ/τη% αρ βρούμε Ινθουσίίδδεις ο^αδοΰς, τους 
ρωτουμε!*ίν θέλουν νά μας βοη*η*σουν στη*ν προεκλογική* καμπάνια. 2¿v 
ρωτοΟμβ επίσης αν είναι «ράθυμος vá τοποθέτησε ι&|ίσσα μας στο* σπί
τ ι του % στό* μπαλκόνι τοΦ διαμερίσματος του. Αυτό* είναι πόλο σημα
ντικό* γιατί ol &ψίσσες αυτές είναι πολΰ αποτελεσματικότερες από* κεί
νες ποΟ* επικολλούμε σέ ηλεκτρικούς στάλους» μαντρότοιχους καί άλλους 
ουδέτερους χφους ποΰ μπορούν νά Ιπι«αλ£φουν oi αντίπαλο ί μας. Ti 
ονόματα αυτ^ν ποΰ απαντούν καταφατικά σημειώνονται μ'ΐνα (Α|. Uetá. 
τή*ν Ιπι&τροφη* στό* εκλογικό* μέντρο η* στό* γρα^ο τη*ς ϊ . ο . " ξεσηκ4νονται 
καί καταγράφονται σέ ξεχίώριστή* tiaxê&mm %ϋϋ θά δείχνει όνομα καί 
διεύθυνση τδν φηφοφφων ποθ* δέχονται νάτοποθετη*σουν αφίσσες. Αυτή* 
| κατάσταση παραδίδεται στην υπεύθυνη ΏΑΑΔΑ ΕΠΙΚΟΛΔΗΣΗΖ AtîSXQt« 
£τή*ν ομάδα αυτή* κατατάσσονται μέλη καί φίλοι ποο* μη* Ιχοντας το* 
χάραμα το® λγ*ου» η* οντάς συνεσταλμένοι διστάζουν νά κάμουν προσω
πικές έπισκέφεις» θέλουν δμως v<f προσφέρουν δουλειί στ<5ν προεκλογι
κά &γώνα. 

Ol 'Ομάδες δουλείας Εκλογικοί Αγώνα,σέ δλα τα" επίπεδα δέν 
Ιπιτρέπέτάι να, μετατραπούν σ€ όργανα προπαγάνδας fié τΐ*ν προώθηση 
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τ**ς εκλογές συγκεκγριμε*νων υποψηφίων. Ot OáBJL προωθοϋν τό ΠΑ.ΣΟ,Κ. 
us i τους συνδυασμούς του στό σΰνολό το«. £ê* καμιά περίπτωση 
δένΙ^ατρέπεται αναφορά σέ* συγκεκριμένο υποψή*φιο είτε κατά τ ί ς ε
πισκέψεις στά σπίτια ε?τε σε* 'άλλες εκδηλώσεις μας. 

Δ3ΐ2ΒΡ.., ... .:/î&fff?H 

Αυτή* είναι η κρίσιμη επίσκεψη. Πολλοί ψηφοφόροι Μ είχαν' 
τη*ν ευκαιρία νά διαβάσουν τ Ó φυλλάδιον» νά προβληματισθούν, νά 
ετοιμάσουν ¿ρωτήματα· *0 χειρισμός αυτίΐς τη*ς επίσκεψης Ι χ ε ι γιά 
η » αποφασιστική* σημασία . Διέπεται από* τέ*σσερες βασικούς κανό
νες Î 

α. ΙΙοτέ* μά ποτ€ vá μη* ρωταρε π§ς προτίθεται vá ψηφίσει o tuto** 
ψόφιος. 

β, ϊ ό φυλλάδιο Ιδωσε τη* βάση τη*ς συζήτησης· "Ας ορούμε τη*ν ευ
καιρία στον φηφοφόρο vá εκφρασΓεΤ» ας ακούσουμε προσχτικά κι 
ας απαντήσουμε άλλα" οχι άν·§ρ>νιστικά. 

γ, Βΐφ8& Ιποικοδομιιτικό νά καταβάλλουμε προσπάθεια fá βρούμε τα 

κοiva μας WSSS$jUDk σημεία, μέ* τόν φηφοψόρο, αν υπάρχουν, καΐ 
vá χτίσουμε ξεκινώντας απ*αυτί» 

δ, '-[ajt*} &<Γαθέ,-τα?μ«ι, καθόλου . χρόνο σ^οΰςιιδηιλιί·^ε*νου^ αντίπαλους, 

yd δ ι.^έ"του?te λίγο Ίχρόνο • ???.1JÇllll$
rJV0il^va^£ ^^^¿». , ,^ ί ί , '̂ ..,... 

^α^^ρι?με ?<»ολΰ. χρόνο στους πιθανοΰς οπαδούς καί αναποφάσιστους 

Συνεχίζεται η σημείωση τον καταλόγων μ£ τ ί ς κατάλληλες Ινοεί-
ξεις όπως καί στη*ν πρώτη επίσκεψη, 

...τά από τή*ν επίσκεψη ολων(αν είναι δυνατό) τδν ψηφοφόρων 
ποο αναφέρονται στον ακλσνικό καταΧογο, ευθύνης το& κάθε μέλους» 
î?j φίλου.» ε-ασφέφούμε στό εκλογικό κέντρο καί Ινημερωνοσμε Α
νάλογα τό πρότυπο ποΰ κρατείται Ικεΐ. 

* Β τρίτη ϋπίσκεψη είναι σΰντομη καί Ιχει σκοπό τό μοίρασμα 

τη*ς κάρτας ψηφοφόρου» ποό αναφέρεται στη*ν Ιγκοκλιο α ρ ι θ . . . . . . . . 

"Οσες κάρτες δέν μπορούν vá μοιραστούν μέ προσωπική* επίσκεψη, θα 

ταχυδρομηθούν. iSlvai όμως προτιμότερη 1} προσωπική* επίσκεψη fid 

του*ς λάζους ποΰ εξηγήσαμε παραπάνω. 

*';δω κολλάμε τ ί ς βασικές αρχές καί μεθόδους τη*ςπροσί·*πι»"1ς 
επίσκεψης στη*ν εκλογική* καμπάνια, -ϊ'όπβς θά Ιξασφαλίσομε δτι όλοι 
ot δηλαμένοι οπαδοί μας θά φτάσουν στή*ν κάλπη (ώστε νά μη* χαθεί 
ούτε Ινας ΠΑΧΟΚικός ψ%ος) τό πως θά λειτουργήσουμε τη*ν Ιιμε*ρα των 
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ρενης ¿γκνκλίου· *1&ια£τ«ρα Ικίοης «pâcet v i μ ίς ΙκβΜχολφκι τ# θύ

μα x̂ G έγίροφΟς βτοας&Ηλογι,κοΰς ααταλάγονς ^ § A §*É*8* μας elnadâ·» 

*69ται£&ΐ|Μ> Tic ¿fttacnc HotvuvCaç «oí ¿jUgttftftlftiíiXSt ^ ρ ρ β τ ι ζ φ α ο τ ΐ 

ero" ΠΑ· .- . , elvat Ιββ&*§ί enfeoff) ttai tbwuTgt *<J f ^ p t ^ n l «el τ$ν 
IffâvicfTMiif ΐκφονβία äXwv μας· 

ι 


