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e ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ^ . 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

'Αθήνα '20.9...77 

Προς δλες τές Τ.Ο. , Κ.Ο. , Ο.Π. , . . . 

Θέμα : Δημιουργία 'Ομάδων Δουλείας Εκλογικού 'Αγώνα 

Γιά την υλοποίηση των άρχων της 3ης Σεπτέμβρη άλλα καί γιά τήυ προώθηση των 

άιεκδικη„τικών αγώνων του λαοϋ μας πρέπει, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υά αύξ"ήσει τη δύναμη' του 

τόσο στον εξωκοινοβουλευτικό δσο καθ* στο'ν κοινοβουλευτικό" χώρο. 

Ή ανάπτυξη του Κινήματος στο'ν εξωκοινοβουλευτικό χώρο συνόέεται άμεσα με την 

μαζι,κοπουηση καί το οργανωτικό δέσιμο του ΠΑ. ΣΟ. Κ. και με τη'ν καθημερινή συμμέτοχη' 

στοός μαζικούς χώρους. 

Ή ανάπτυξη' του στον κοινοβουλευτικό χώρο συνδ*έεται άμεσα μέ τη'ν αύξηση της κοι

νοβουλευτικής ^υμανης μέ την εκλογή δηλ. όσο το' συνατόν περισσο'τερων βουλευτών, μέ 

την τελική' διεκδίκηση της πλειοψηφίας στη' Βουλή'. 

Ή απόφαση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ γθά αΰτοτελ§ κάθοδο τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

στίς επέμενες εκλογές καί τέ γεγονός πώς το Κίνημα μας αποτελεί τον άμεσο στόχο 

τόσο της Αεξιδς δσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βάζουν τεράστια καθήκοντα 

καί ευθύνες μπροστά μας. 

Θά πρέπει υά προγραμματίσουμε ενα τρόπο δουλειάς πού* θά μας επιτρέψει: 

1. Νά κινητοποιήσουμε δλες τις ó ργαν^μένες δυνάμεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά υά δουλέ

ψουν σ'ενα προεκλογικό πλάνο χωρίς νά παραμελείται ή άλλη δουλειά της 'Οργά

νωσης. 

2. Νά χρησιμοποιήσουμε δσο το δυνατόν περισσότερους από τοϋ*ς φίλους και οπαδούς 

τοΟ Κινήματος στην προεκλογική δουλειά. "Ετσι θά έρθουμε σέ άμεση έκβφτ* μέ 

μέλη και φίλους του Κινήματος, πράγμα που θά έχει θετικά αποτελέσματα σέ σχέση 

μέ-τη'ν ενίσχυση της οργανωμένης μας δύναμης. 

3. Στόχος της εκλογικής μας δουλειάς είναι: Νά μηχαθει οΰτε ενα ψήφος άπό αύτους 

που* θά ψηφίσουν ΠΑ. ΣΟ.Κ. • 

Ì : :·. · 
4. 'Από τή δουλειά μας, την καθημερινή παρουσία μας, τή σωστή συμπεριφορά καί 

τους στόχους πού* θά θέσουμε θά κερδίσουμε πολλούς ψηφοφόρους που. δέυ είναι 

ενταγμένοι σέ κομματικά σχήματα αλλά ανήκουν γενικά και αόριστα στίς δημοκρατικές 

δυνάμεις. .. . 

5. Πρέπει νά ξέρουμε πώς ακόμα και συντηρητικές δυνάμεις μπορεί νά "κερδισθούν" 

/ 



έκλογυκά αν δευ'ξουμε πως τα άμεσα συμφέροντα τους ευναυ άντυ'θετα προς την 

παρουσύα της κυβέρνησης της Δεξυας. Τέτουες έκλογυκές μετατοπυσευς μπορούμε 

να τυ'ς ? οησυμοπουησουμε γυά να ' ύξησουμε την έχλο
-
 χη' μας δύναμη χώρος να 

έχουν έπυρροη στα έσωτερυκά του Κυνηματος. 

6. Άπο τησωστη προετουμασυα μας τώρα θα. δυαπυστώσουμε τύς έλλευψευς μας χαυ' 

θά προγραμματίσουμε σωστά την προε'χλογυκη ρουλευά γυά νά έχουμε το* καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα. - · 

Βέβαυα χανευ'ς δεν πρέπει, δεν πρέπευ νά περυμένευ πώς άπο την· πρώτη χρονυά 

θά μπορέσουμε νά εφαρμόσουμε στο άκέραυο εναπ^ίγραμμα δουλευδς καυ νά φτευάξου-

με ενα μηχανυσμο' τέλευο, μπορούμε όμως νά έχουμε ενα πρόγραμμα μπροστά μας 

που έφαρμοζοντάςτο, θά δυαπυστώσουμε άτέλευες η έλλευψευς του χαυ' θά μπορέσου

με πρσαρμοζοντάς το στυ'ς επόμενες εκλογές νά έχουμε τά πυο χαλά άποτελέρματα. 

Παράλληλα τό πρόγραμμα πού ποοτευνουμε θά μας δύνευ τη' δυνατο'τητα νά γνωρίζουμε 

την έκλογυκη δύναμη του Κυνηματος (et τελευτβυες έχλογε'ς εδευξαν ποσό μα.κρυά 

εΰμασταν από την πρ-αγματυκο'τητα θά κάνουμε σωστς έκτυμησευς καυ' θά χαθορυζουμε 

ετσυ τη δυνατο'τητα εκλογής σέ κάθε νομό'). 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΤ^ΣΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΟΔΕΑ) 

Οΰ ΟΔΕΑ όρυ'ζουταυ άπο το Έκτελεστυκο' Γραφεϋο ΰστεοα άπο προτάσευς των' α

ρμό δέων οργάνων: 

Όρυζι.ν>ταυ: 

1. Ή Κεντρυκη Όμάδα Δουλευας Έκλογυκου Αγώνα, Κεντρυκη* ΟΔΕΑ. 

2. Οΰ Νομαρχιακές ΟΔΕΑ (ΝΟΔΕΑ). 

3. Où Τοπικές ΟΔΕΑ (ΤΟΔΕΑ). 

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

. Ή νεντρυκη ΟΔΕΑ αποτελείται,: 

α. Άπο μέλη του Εκτελεστικού Γραφευου. 

β. Άπο μέλη της Κεντρυχης Έπυτροπης "'· 

γ. Άπο μέλη των Έπυτοοπων καυ Γραφευων. 

δ. Άπο μέλη χαυ φυλους του Κυνηματας πού μπορευ νά βοηθήσουν ούσυαστυχά στη 

δούλευα της ΟΔΕΑ. 

Ή Κεντρυκη ΟΔΕΑ εχευ τυς πυο' κάτω' άρμοδυότητες: 

./.. 
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1. Συντονίζευ δλη την προκλογυκη' δούλευα. 

2. Έπυτηρευ την εκτέλεση της προεκλογυκης δουλευδς στους νομούς καί την εφαρμογή 

- των κανόνων συμπερυφορας των υποψηφίων (σε · 'συνεννό,,αη με τη' Νομαρχυακη Έπυ-

τροπη κάθε Νομού). 

3. ϋρογραμματίζευ - κατά την δυάρκευα τής προεκλογυκης περυοδου - TUS έπυσκέψευς 

κεντρυκών εκπροσωπών του ΚυνημαΤος σε περυοχές που κρίνεταυ αναγκαία η έπίσκε-

χη (λ.χ. τοΰΠροεδρου, μελών της Κεντρυκης Έπυτροπης κ,α.). 

4. Προγραμματίζει. - κατά την προεκλογυκη περίοδο- τέε έπυσκέψευς κλυμακέων του 

Κυνηματος λ.χ. χαλλυτεχνών. έτιυστημο'νων, νεολαίας η.α. σε συνενοηση με την 

τοπυχη ΟΔΕΑ. 

5. Καθορίζει, τό* προεχλογυχό ύλυκο του Κυνη'ματος . (κεντρυκο έκλογυκο ύλυκο) λ.χ. 

έκλογυκο προ'γραμμα, κεντρυκη άφίσσα, αύτοκολητα, φωτογραφίες Ίΐροεδ'ρου κ.λ.π. 

6. 'Ετουμάζευ τίς οδηγίες προς τους έκλογυκού.ς αντιπροσώπους καυ ort, άλλο ύλυκο 

κρίνευ αναγκαίο γυάτη'ν καλύτερη δυεξαγωγη του έκλογυκοΟ αγώνα καί των εκλογών. 

7. "Εχευ τη'ν ευθύνη γυά τή*ν Κεντρυκη Νομυχη Κάλυψη στη'ν προεκλογυκη περίοδο καί 

τη' μέρα των εκλογών δπως επίσης καί την Νομυχη Κάλυψη μετά τίς εκλογές 

αν υπάρξει, ανάγκη. 

8. "Εχει, την ευθύνη γυά τη δυαφημυστυκη' καμπάνυαστο'ν έθνυκό τΰπο καί στα άλλα 

μέσα μαζυκης ενημέρωσης. "Εχει, επίσης τη'ν ευθύνη γυά τη χρησυμοπουηση άλλων 

τρο'πων μ
Γ
ζυκης έπυκουνωνίας >έ το' λαο λ.χ. εΰδυκά -ίλμς, προβολές, όμυλέες 

κ.λ.π. 

9. Μέ εύθυνη της έτουμάζονταυ ΟΛΑ τά ψηφοδέλτυα που χρησυμοπουοϋνταυ «ατά τη'ν 

προεκλογική περίοδο από' τίς Τ.Ο. , Ν.Ε., ΟΔΕΑ η υποψηφίους ετσυ πού νά ύπάρχευ 

αυστηρός έλεγχος.γυά την τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων (λ.χ. μεγέθη, άπο-

στάσευς, στουχευα). 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Αποτελείται,: 

α. ,Άπρ τά μέλη της Κ.Ε. ,στό v¿uó« 
ßa. Απο μέλη της Νομαρχυακίϊς Επυτροπης. 

γ8„. Άπο μέλη Τ.Ο. φίλους χαί οπαδούς του Κυνηματος πού μπορούν νά βοηθήσουν στη'ν 

προεκλογυκη δούλευα. 

Οΰ ΝΟΔΕΑ σρέζονταυ άπο το Ξ. Γ. υστέρα άπο' συνεννόηση μέτίς Ν.Ε. χαί τη'ν ΚΟΔΕΑ. 

Ή ΝΟΔΕΑ εχευ τίς πυο κάτω άρμοδυοτητες: 

./. 



1. Συυτονυζευ δλη την προεκλογυκτί δούλευα στο Νομό της. 

2. "Εχει, αντέγραφα των έκλογυκών καταλο'γων (από* τώρα μπορεΰ να' χρηθΐ>νοπουη 

;τοΰς πα/νι,ούς έκλογυκούς καταλογου-ςμέχρυ την κυκλο<ν̂ ρυ'α των νέων). 

3. "Εχει, χάρτη της περυοχης της (χωρυά, πολευς, συυουκυ'ες). (Γυά τυς μεγάλες 

πο'λευς προσφέρεταυ ¿χάρτης πού κυκλοφορεϋ σάν "όδηγο'ς τηςπο'λης" Χ). Γ
 υά τα 

μυκρά.χωρυά μπορεΰ νά φτευαχτεϋ ένας προχευρος χάρτης με τους βασυκούς δρο'μους. 

4. "Εχευ σημειωμένα δλα τά έκλογυκο' κέντρα πού χρησυμοιουηθηκαν στυς τελευταίες 

εκλογές. ,-.'. ^ 

5. ΙΙροσπαθεο νά βρεϋτούς νέους ψηφοφόρους πού γράφτηκαν στους εκλογικούς κατά

λογους καυ* συμπληρώνεο άπο τώρα τους εκλογικούς της καταλ^ους. 

6. Ή ΤΟΔΕΑ:' Κάθε Τ.Ο. θά òpCacb τη'ν Όμάδα Δουλευας της Τ.Ό. γυάτο'ν Έκλογυκο' 

Αγώνα (ΥΟΔΕΑ) πού θά άναάβευ υπεύθυνα καυ σε συνευνο'ηση με την ΝΟΔΕΑ τάπυο' 

κάτω:- · . 

α. Με βάση τους χάρτες πού εχευ καύτη'ν κατανομή των έκλογυκών τμημάτων θά χω-

ρύσευ τοχωρυο η την πόλη, σε τμήματα. Κάθε Τ.Ο. θά άναλάβευ ενα τμήμα 

(της πόλης η του χωρίου - το' χωρυο' μπορεί νά θεωρηθεϋ ενα τμήμα άν είναι, 

μυκρο). 

'β. Νά βρεϋ πού ίταν τάέκλογυκά τμήματα στην περυοχη της στύς τελευταίες έκλο-

'"Ύες. 

Υ· Cá οομευώσευ σε ξεχωρυστο ξελτι'ο πουού κάτουκου της περυοχης ψηφύζουν 

άλλου καυ που. 

δ. Θά εχευ σε καταλύγους τά μέλη μας, τους ψηφοφόρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (δσους 

γνωρυζουμε) καυ όσου δεν έχουν άκομα τοποθετηθευ πολύτοκα. Θά σημευώσεο 

επίσης τους ψηφοφόρους πού μπορεί" νά μας ψηφύσουυ άλλα χρευάζονταυ μυά 

εύδυκη* μεταχευρυση (λ.χ. έπυσκεψη, τηλεφώνημα κάπουου βουλευτή η ύποψηφυου, 

κάπουα επαφή κεντρυκά κ,λ.π.). 

7. Ή ΝΟΔΕΑ με την βοη'θευα των ΤΟΔΕΑ θά πρέπει, νά βρεϋ άπο' τώρα τους έκλογυκούς 

αντιπροσώπους (νά έτουμάσευ σχετυκο' κατάλογο καο νά εχευ άντυκαταστάτες γυά 

κάθε έκλογυκο* τμήμα καυ μερυκούς/επόπτες). Νά'λάβευ ύπ'δψη πώς σέ τέτόυες 

περυπτώσευς πρέπευ ó έκλογυκο'ς μας άντυπρο'σωπος νά μην εχευ δημυουργη'σευ άντο-

θέσευς στην περυοχή, κάλου χαρακτήρα, τύμυος καυ γνωστο'ς δημοκράτης. Σέ 

περυπτωση πού δέν βούσκουμε έκλογυκο άντυπρο'σωπο είναυ καλύτερα νά φέρουμε κά-

πουον άπο άλλο χωρυο παρά νά βάλουμε ευα τυχαυο πρόσωπο ñ κάπουον πού θά προ-

καλέσευ το χωρυό* η τη' συνουκυα. 
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8-, Ή ΝΟΔΕΑ σε: συνεργασία με την Κεντρική ΟΔΕΑ θα .προγραμματίσει,· τ ι ς ανάγκες της 

ai: ' 7la 

α. άφίσυες, γ ι α τ ί ς εκλογές 

β. φέϊγ-βολάν 

γ. ψηφοδέλτια (τυπώνονται, στους νομούς άλλα απαραίτητα πρέπει νά έκγριθοΰν 

από* την ΚΟΔΕΑ πριν κυκλοφορήσουν), 

δ. οδηγίες γιά ¿λογικούς αντιπροσώπους, ενστάσεις Η.λ.π. 

ε. φωτογραφίες υποψήφιων του Νομοϋ της(τυπώνονται άπο τους ΰποψη'φιους). 

στ. πάνω, προεκλογικά συνθήματα κ.λ.π. 

9. Ή ΝΟΔΕΑ σε συνεννόηση με τη Νομαρχιακή Επιτροπή θα πρέπει να βρει το* κατάλ

ληλο εκλογικό* γραφείο του ΝΟΜΟΥ (αν νομίζει πώς τα γραφεία του Κινη'ματος δε'ν 

προσφέρονται για διαφορουςλο'γους). 'Επίσης σε συνεννόηση με τις ΤΟΔΕΑ θα .καθο

ρίσει που περιφερειακά πρέπει να φτειαχτουν εκλογικά γραφεία. 

10. Ή ΚΟΔΕΑ καθορίζει περιοχές πού δοκιμαστικά έφαρμο'ζεται ή κάρτα ψηφοφόρου. 

Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι η Άθηνα, Θεσσαλονίκη, Ρο'δο, Κέρκυρα κ.ά. 

Ή κάρτα ψηφοφόρου είναι πράσινη καί έχει το σήμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ·Στη.μιά πλευρά 

εξηγεί με λίγα λο'για γιατί ó ψηφοφόρος πρέπει νά ψηφίσει ΠΑ. ΣΟ. Κ. Στη'ν άλλη 

πλευρά γράφει τά πιο κάτω: 

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για νά σε βοηθήσει νά ψησίσεις γμ.ίγορα ετοίμασε αύτη' την 

κάρτα γιά σένα: -. 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ .. . 

. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ; ΠΕΡΙΟΧΗ(πο'λη η χωρίο') ΝΟΜΟΣ. 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ .ΟΔΟΣ.. .ΠΕΡΙΟΧΗ (Συνοικία) 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ . ....ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

Το ΠΑ. ΣΟ. Κ. είναι πάντα μαζί σου καί δουλεύει γιά σε'υα 

/ 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 
, »..,.·'" .s. .. . 

Ι.'.-. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Θά-πρέπει, νά υπάρχουν τάπιο κάτω εκλογικά γραφεία: 

¡ 

./.. 



Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο: (Στην 'Αθήνα λειτουργεί με εύθΰνη της Κεντρικής 

ΟΔΕΑ). (2 γραμμές τηλεφώνου). 

Νομαρχιακά Εκλογικά Γραφεία: Στή*ν πρωτεύουσα κάθε νομοΰ λειτουργεί το' νομα

ρχιακό εκλογικό γραφείο με ευθύνη της ΝΟΔΕΑ. Είναι το κεντρικό εκλογικό' επι

τελείο κάθε νομοΰ. (1 γραμμή τηλεφώνου). 

Τοπικά 'Εκλογικά Γραφεία: Γίνονται δπου υπάρχει ανάγκη και δυνατότητες. Σε' 

περιοχές πού δεν έχουμε μεγάλη δύναμη πρέπει να γίνουν. 

'Εκλογικά Γραφεία Υποψηφίων: Ανοίγουν υστέρα άπο συνεννο'ηση τοΰ υποψηφίου 

-με τη' ΝΟΔΕΑ και λειτουργούν με τους κανόνες πού καθορίζονται γιά τα Τοπικά 

Εκλογικά Γραφεία. 

Τά εκλογικά γραφεία στην 'Αθήνα και Πειραιά λειτουργούν με ευθύνη τ,ης ΚΟΔΕΑ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Τά διάφορα εκλογικά (Κεντρικό*, Νομαρχιακό', Τοπικό', Υποψηφίων) λειτουογοΰυ 

βάση τους πιο' κάτω κανόνες: 

Στο εξωτερικό μέμεγάλα φωτεινά γράμματα γράφει: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

(σε άσπρη βάση με μεγάλα πράσινα γράμματα). (Το Κεντρικό' μπορεί νά φέρει τη' 

λε'ξη ΚΕΝΤΡΙΚΟ κ. λ. π. ) το' ΝΟμαρχιακο' τη' λέξη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ..... 

....κ. λ. π. των υποψηφίων μπορεί νά φέρει το όνομα του υποψηφίου μετϋίκρο'τερα 

γράνματα.. 

Στο τζάμι μπορεί νά έχει μιά φωτογραφία του Προέδρου τοΰ Κινήματος και τις 

προεκλογικές άφίσσες τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τά γραφεία υποψηφίων μποροΰν νά φέρουν καί 

φωτογραφία τοΰ υποψηφίου. 

Στο εσωτερικό* έχει μια φωτογραφία τοΰ Προέδρου τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί άπο μιά φωτογρα

φία ΟΛΩΝ των υποψηφίων τοΰ Κινήματος κατ'άλαφαβητικη σειρά, καί στο' ίδιο 

.... " * ' 
ύψος. Στα γραφεΐαΰποψηφίωυ ή φωτογραφία τοΰ υποψηφίου διατηρεί το γραφείο 

νά μπει πρώτη η στο* μέσο η δπως κρίνει ό υποψήφιος. 

Μπορεί νά έχει συνθη'ματα γενικά λ.χ. ψηφίστε ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κίνημα Ααοΰ, 

καί άλλα παρόμοια συνθήματα. ' 

Τα γραφεία είναι ανοιχτά δλη τη' μέρα δπου μποροΰμε. "Οπου είναι δύσκολο καθο

ρίζονται ώρες γραφείου καί αναφέρονται μέ μεγάλα γράμματα στη'ν είσοδο των 

γραφείωνγιά νά βλέπει, ¿κόσμος ποτέ είναι ανοιχτά τά γραφεία. 'Υπάρχει πάντα 

ένας υπεύθυνος άπο τη'ν ΟΔΕΑ (Κεντρική, Νομαρχιακή, Τοπική) πού πρέπει νά γνωρί-

./.. 
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ζευ ΟΛΑ δσα σχετίζονται, με εκλογές, λ.χ. πόσους Βουλευτές βγάζεο ήπερυοχη του, 

πόσους σταυρούς μπορεί να βγάλευό ψηφοφόρος, πού ψηφίζει, ο κάθε ψηφοφόρος 

κ.λ.π. 

Où υποψηφίου αναφέρουν στην ΝΟΔΕΑ τίς μέρες καί τίς ώρες πού μπορεί να ευναι, 

στα Νομαρχοακά η Τοπυκα έκλογυκά γραφεία. 

στ. Υπάρχει, κατάλογος τηλεφώνων: της Νομαρχιακής s της Αστυνομίας η Χωροφυλα

κής τοο Δηράρχου, της Νομαρχυακης Έπυτροπης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. των άλλων κομμάτων 

τών άλλων έκλογυκωυ γραφείων του Κινήματος σ*δλη την 'Ελλάδα. 

ζ. Σε περίπτωση πού χρησι,μοποι,εί μουσοκη* νά εχευ έπι,λεγεί με ευθύνη της αντί

στοιχης ΟΔΕΑ καί νά έχει, ένοδάμεσα συνθήματα παύέπέλεξε ή Κευτρυκη ΟΔΕΑ. 

η. Ή συμπεριφορά τών μελών της ΟΔΕΑ καί δλων τών άτο'μων πού χρησυμοποι,εί γυά Βοη

θητικό προσωπι,κέ νά είναι, άψογη. Ιέ περίπτωση πού κάπουο μέλος δε'ν συμπε

ριφέρεται, σωστά η φωνάζευ αντικαθίσταται, αμέσως άπο άλλο. 

θ. "Αν το γραφείο είναι, σέ καλή περοοχη μπορεί νά χρησυμοποι,ηθεί καί γυάτίς 

προεκλογυκές ¿μυλίες τών υποψηφίων η άλλων στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ο. Στο' γραφείο υπάρχουν ΟΛΑ τά έντυπα του Κυνηματος. 

III. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 

Α. Γίνεται, μέεύθύνη της ΝΟΔΕΑ σέ συνεννόηση μέ τη'ν κεντρική ΟΔΕΑ. Ή 

ΝΟΔΕΑ σέ συνεννόηση μέ τους ύποψρφύοι.ις καθορίζει, το' προ'γραμμα έπυσκέψεων σύμφω

να μέ τίς ανάγκες τοο νομού καί έχει, στο'χο νά επισκεφθούμε ΟΛΔ τά χωρυά του 

νομοϋ. Στίς έξορμησευς αυτές συμμετέχουν où ύποψηφι,οι, του Κυνηματος καί άλλα 

στελέχη. OÙ υποψηφίου μυλοϋν συυη'θως κατ'άλφαβητυκη' σεορά. OÙ ύποψη'φοου στίς 

ομυλέες τους τηρούν τους κανο'υες πού καθόρισε ή ΚΟΔΕΑ, σέ περίπτωση πού κάπουος 

ύποψηφυος δέν ακολουθεί τους κανο'νες παραπέμπεται, στο Ε. Γ. Με κανένα τρόπο δέν 

πρέπει, την ώρα της συγκέντρωσης νά δημυουργηθεί ¿πουοδηποτε θέμα μπροστά στο' 

κόσμο. 

OÙ ύποψηφυοι, κάνουν προσωπικές έποσκέψευς σέ δσα περισσότερα χωρυά μπορούν 

ύστερα άπο συνεννόηση μέ τη ΝΟΔΕΑ,/μέ στο'χο την αποφυγή δυπλών επισκέψεων 

παοαληψεων κ.λ.π. Θα πρέπει, νά επι,δ^ωχθεί ή ταυτο'χρουη παρουσία τών υποψηφίων 

καί άλλων στελεχών σέ πολλά δι,αφορετυκά σημεία του νομού. 

Στίς συγκεντρωσευς πέρα άπο' τά γευυκά συνθήματα θά πρέπει, νά καλέσουμε το'ν 

κόσμο νά ψηφίσει, τους υποψηφίους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού τους αναφέρουμε όνομαστι,κά 

πολλές φορές γι,ά νά γίνει, συνείδηση του λαοϋ. Σε καμμι,ά περίπτωση δέν άναφέρε-
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ται ένας μονό ύποψηφυος. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν καί αυτοκίνητα με μεγάφωνα γιά τίς συγκεντρώσεις 

Σε Γέτουα περίπτωση έκτος άπο τα συνθήματα καί την ώρα καί τάν τόπο της συγκέ

ντρωσης αναφέρονται καυ οί ομιλητές με τα ονο'ματά τους. 

_··• Β. Ή ΝΟΔΕΑ σε συνενάηση με την κεντρική ΟΔΕΛ καθορίζει: 

α. Μέρες πού θα γίνει άφισσοκοληση 

β. Μέρες πού θα ρίχτουν φέ"ίγ- βολάν θα κολληθούν αύτοκο'λλητα κ.λ.π. , 

γ. Μέρες πού θα μοιραστεί ή κάρτα υποψηφίου (δπου εφαρμόζεται.) 

δ. Επισκέψεις σε σπίτια ψηφοφόρων. 

Ή ΝΟΔΕΑ η ΤΟΔΕΑ μπορεί νά ετοιμάσει, συγκεντρώσεις σε σπίτια δπου θα κλεισ

θούν νά μιλήσουν στελέχη αου ΠΑ. ΣΟ.Κ. καί θα τονίζουν την ανάγκη νά υπερψηφιστεί 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τέτοιες συγκεντρώσεις κινούνται πάντα σέγενικο επίπεδο καί δέν 

γίνεται, αναφορά σέ συγκεκριμένο υποψήφιο. 

Πρέπει επίσης νά προγραμματιστούν où επισκέψεις σέ εργοστάσια καύ άλλους 

χώρους δουλευδς, νά μοιραστούν τά κατάλληλα φέϊγ-βολάν (ειδικά γυά κάθε περίπτω

ση) κ.λ.π. 

Ή ΝΟΔΕΑ θά πρέπει, με βάση τές αποφάσεις των Νομαρχυακών Συνελεύσεων, νά 

επυσημάνει, τά βασικά τοπικά προβλήματα καί νά ετοιμάσει ειδικά φέίγ-βολάν καύ 

συνθήματα. Μπορεΰ άκομα νάάναρτησευ πανώ με ένα κεντρικό τοπυκο* προ'βλημα λ.χ. 

0 ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ
 νΎ0 ΓΟΥΔΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΟΛΕΤ

0 - ΠΑΡΚΟ κ.λ.π, 

Θά πρέπει, νά δώσει, ενα μικρό* κείμενο σέ δλους τους υποψηφίους γιά τά προβλή

ματα κάθε χωρίου, συνοικίας, κ.λ.π. "Ετσι, νά είναι πληροφορημένου ΟΛΟΙ οΰ υπο

ψήφιοι μας. Ή καταγραφή των προβλημάτων πρέπει, νά γίνει άπο νωρύς γιά τη'ν κατάλ

ληλη προετοιμασία. 

IV. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Ή ΝΟΔΕΑ σέ συνεργασία μέ την ΤΟΔΕΑ θά πρέπει νά βρει αυτοκίνητα πού θά μπο

ρούν: 

α. Να χρησομοποιοΰνται γιά μοίρασμα'φείγ - βολάν, άφισσοχο'λληση κ.λ.π. 

β. Νά χρησιμοποιούνται γιά προεκλογική' καμπάνια (μεγάφωνα κ.λ.π.) και για τη συ

νοδεία τών υποψηφίων στίς συγκεντρώσεις. 

γ. Γιά μετακίνηση ψηφοφόρων την ήμερα τών εκλογών. 

δ. Γυά επισκέψεις στάεκλογικά τμήματα την ήμερα τών εκλογών. 

._ /, ~ αυτοκίνητων. * _„«,.,. _
 XT

^.„. . _.., , 
0 κατάλογος των θα τεθεί υπ οψη της ΝΟΔΕΑ που μπορειαν κρίνει ανα-

./.. 



γκαίο να στείλει, κάπουο αυτοκίνητο σε άλλη περι,οχη ποό εχευ ανάγκη. 

Τα αυτοκίνητα είναι, κατάλληλα διακοσμημένα δηλ. με φωτογραφίες του Προέδρου 

καί άφίσσες τοϋ Κινήματος (δχι, φωτογραφίες υποψηφίων). 

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

1. Βασυκη έπι,δίωξη του έκλογυκοΰ αγώνα αποτελεί ή αύξηση της εκλογικής δύναμης τοϋ 

Κινήματος πού θα γίνει, μέσα άπό το πέρασμα των θέσεων μας στός λαίκός μδζες. 

Αυτό τό πρωταρχικό.στόχο εποδι,ώκουυ, δλοι, οί, ύποψη'φυοι, του Κι,νη'ματος. "Ετσι, οΰ 

ύποψηφι,οι, βουλευτές τοϋ Κυνηματος: „ 

α. Γνωρίζουν καί προβάλλουν με απλό κατανοητό τρόπο τός θέσεις τοϋ Κι,νηματος. 

β. Τηροϋν'στον προεκλογικό αγώνα κανόνες εντι,μης συμπεριφοράς άπενταντυ στον5ς 

άλλους υποψηφίους. 

γ. Ή συναγωνίστυκοτητα, ή συντροφικότητα στός σχεσευς καί ή συλλογι,κότητα 

στη δούλευα, άρχες καταστατι,κά κατοχυρωμε'νες άποτελοθν πρωταρχυκες 

έ'ννουες λειτουργίας των ύποψηφυων. 

2. Δεν εοναυ σύμφωνη μετίς αρχές τοϋ Κυνηματος ή προσωπυκη προβολή', των ύποψηφυων 
g 

με ταυτόχρονη εκμετάλλευση υπαρκτής η ανύπαρκτης ύδυαίτερης σχέσης η θέσης τό 

Κίνημα η με τό πρόσωπο του Προέδρου η ή προβολή' τετοοας σχέσης με έντυπα η φωτο 

γραφι,κό ΰλυκό. 

3. Κάθε ύποψηφι,ος μπορείνά δυατηρεί έκλογι,κό γραφείο στην περυφερευα του. Σε τετοι,α 

δμως περίπτωση εχευ τός υποχρεώσεις που αναφέρονται ποό πάνω. 

4·. Οι ύποψηφι,οι, τοϋ Κυνηματος διανέμουν το' ύλι,κό τοϋ ΠΑ. ΣΟ. Κ. χωρίς νά προσθε'τουν 

η νά άφαυροΰν τμήματα. Σε περίπτωση που κάποι,ος ύποψη'φυος θέλει, υά κυκλοφορη*-

σεο "προσωπι,κό ύλυκο" μπορεί νά τό κάυευ σό συνεννόηση με την ΚΟΔΕΑ. 

5. Ή συνειδητή κομματυκη πει,θαρχόα αποτελεί ενα από τά βασι,κά δπλα μας στον προ

εκλογικό άγωνα. Σε περίπτωση που δι,απυστωθεί πώς κάτουκος ύποψηφυος δεν τηρεί 

τοός κανόνες που καθορίστηκαν άπό τό Κίνημα ή Κ.Ε. μετά άπό εί,σηγηση τοϋ Προε'-

δρου καί τοϋ Ε.Γ. μπορεί υά τον ανακαλέσει, χωρίς κανένα περυορι,σμό, 

VI. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ / 

Θά πρεπευ κάθε ΝΟΔΕΑ νά βρεί 2-3 δυκηγόρους ποό θά είναι, στη δι,άθεση της όποι,α-

δηποτε ώρα στην προεκλογυκη περίοδο. Την ήμερα των εκλογών πρέπει, ή Νομι,κη Κάλυψη νά 

ει,ναυ μέχρι, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη δυάθεση τοϋ Κυυη'ματος, στά γραφεία 

της ΝΟΔΕΑ. 

./. 
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VII. ΚΑΤΑΜΕΊΡΗΣΗ 

Ή Κευτρυκη ΟΔΕΛ καί οΰ ΝΟΛΕΑ καθορίζουν τους άντυπροσώπους πού θα συνοδέψουν 

τίς κάλπες καί θα παραστούν στην καταμέτρηση των ψή*φων στο' κέντρο δυαλογης. 

Θα πρέπει, νά καταλάβουμε πώς ή εκλογυκη δουλειά εοναι, ευα άπά τα πυό* σοβαρά 

καθήκοντα τών μελών μας καί δείχνει, το* επίπεδο εποκοι,νωνίας με το Λαο. Άποτελευ 

τον βασυκό καθρέπτη του Κινήματος προ'ςτά έ'.ξω, γυατί μας δίνει, την εύκαυρ.ία νά 

επικοινωνήσουμε με χυλι,άδες λάου, άπο τη δούλευα μας αύτη δε'υ εξαρτάται, μονάχα 

τά εκλογυκά αποτελέσματα - που πρέπει, νά μας ένδυαφερευ πολύ - αλλά καί ή εκτίμη

ση πο\5 θά αποκτήσει, το' ΚΦνημά μας μέσα σές μάζες με αποτέλεσμα την προσέλευση 

καίάλλων μελών στίς Τ.Ο. καί Ο.Π. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. "Αν λουπο'ν δουλέψουμε σωστά, άυ 

δευξουμε πώς το* ΠΑ.ΣΟ.Κ. εΐυαυ κάτυ καυνούργι,ο
1
 στο' χώρο μας αν δείξουμε ύπευθυνό*-

τητα, συντροφικότητα, αλληλεγγύη, μετριοφροσύνη, σεβασμό στους άλλους, έχουμε κερδί

σει, δχυ μονό τίς εκλογές, άλλα καί το' λαο' κι- έχουμε δέσει, απόλυτα το Κίνημάμας 

μαζί του . 

ΟΛΟΙ λοι,πον στη δούλευα γι,ά υάμεγαλώσευ ή εκλογική' μας δύναμη γι,ά νά κάνουμε 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κίνημα Λαοϋ, Κίνημα Εξουσίας. 


