
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ(ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ) 

Λειτούργησαν επτά ομάδες δουλειάς : 

1. ΟΜΑΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: σχετικός απολογισμός Βοήθησε στο πέρασμα 

προς την οργάνωση κάποιων ςητημάτων προεκλογικής τακτικής,για να 

βοηθηθούν τα μέλη μας που έκαναν διάλογο στα σπίτια και στα 

καφενεία. 

2.ΟΜΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ : σχετικός απολογισμός. 

Οι σ. Σεφερτζής,Δημητρόπουλος ,Χατζηγρηγορίου έδιναν κάποια τρέχου

σα ενημέρωση με βάση καθημερινά γεγονότα μια ομάδα συντρόφων 

αναλάμβανε να ενημερώνει μέρα παρά μέρα όλες τις Ν.Ε. 

3. ΟΜΑΔΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ : σχετικός απολογισμός 

Βοήθησε στην καταγραφή και διοχέτευση βιντεοκασσεταίν σ'όλες τις 

Ν.Ε. με μια σειρά θεμάτων καθώς και τους λόγους του σ.Πρόεδρου. 

4.ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΗΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ: σχετικός απολογισμός 

5. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ -ΑΦΙΣΣΑΣ: 

Αποτελούμενη από τους σ. Σωτηριάδη ,Παπαδέλη ,Παπαπάνου και με 

συντονιστή τον σ. Γεωργαλίδη έδινε προτάσεις για συνθήματα και 

για αφίσσες σε συνεργασία και με τον σ. Κωστόπουλο. 

Συγκεκριμένα έδωσε προτάσεις για συνθήματα κασσέτες και ομιλίες 

προς το μέλος του Ε.Γ. σ. Λαλιώτη,αττό τις οποίες εγκρίθηκαν μερικές 

για χρήση από την οργάνωση. 

Έδωσε επίσης προτάσεις για αφίσσες σε συνεργασία με τον σ. Κωστό

πουλο προς τον σ. Λαλιώτη. 

Συνεδρίασε 4 φορές. 

ΠΡΟΤΑΣΗ : Να δούμε τον τρόπο συνέχισης αυτής της δουλειάς σε 

συνεχή βάση. 

6. ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. 

Αποτελούμενη από τους σ. Κιολέογλου-Πανάρετο,Κατσέλη έδινε πληρο

φορίες μετά από εχτιμήσεις για τα πιο καυτά θέματα κάθε περιοχής 

όπου θα μιλούσε ο σ. Πρόεδρος. Ο σ. Γεωργαλίδης αναλάμβανε να 

ενημερώνει γι αυτά. 

Επίσης η ομάδα αυτή,είχε αναλύσει τα εκλογικά αποτελέσματα όλων 

των νομών και σ'όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και είχε εχτιμήσει 

με βάση κάποια συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα το τελικό εκλογικό 

αποτέλεσμα στις 12.30 όπου και ενημ. ερωσε τον σ. Γραμματέα της 

Επιτροπής και τον σ. Πρόεδρο. 
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-2-

7. ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 

Αποτελούμενη από τους σ. Σπ. Δικαιόπουλος,Γ.Γαρύφαλλο,Τραπεζά-

νογλου,Στεφανίδη βοήθησε στην καταγραφή στοιχείων στο κομπιούτερ, 

στην πραχτική δουλειά μαζί με την τεχνική γραμματεία της Επιτροπής 

και στην αποστολή χιλιάδων φακέλλων με μπροσούρες και επιστολές 

{εγκριμένες από το Ε«Γ.) προς: 

- στελέχη του Κινήματος,Ν.Ε. 

- ναυτικούς 

- ιδιοκτήτες ταΕί 

Τις μπροσούρες επιμελήθηκε ο σ. Στ. Κατηχωρίτης. 

τ:ΠΤ ΣΗΜΑΝΣΗ: Είναι αναγκαιότητα η λειτουργία μιας τέτοιας ομάδας 

σε συνεχή βάση 



¡ 
ΑΠυΛΟΠΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΐΑΦΩΤιΣΗϋ 

Τα μέλη του τομέα ασχολήθηκαν στο γράψιμο μπροσούρων και 

σε άλλες κομματικές δουλειές. 

Ειδικότερα 

έγινε έκδοση α)Συνεντεύξεων Προέδρου 1984 

β)Παιδεία - Πολιτισμός 

γ) Σοσιαλιστικής Θεο>ρΐας και Πράξης 

• 

η "Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη" άλλαξε εμφάνιση και περιεχόμενο, 

με αφιέρωμα στη Δημοκρατία και Ελευθερία. 

Κυκλοφορεί σε 50.000 αντίτυπα . 20.00υ στα περίπτερα και 

30.000 εσωκομματικά. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

• 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Το Γραφείο Λαϊκής Παιδείας της Ετι. Διαφώτισης μέχρι τη 20.4.85 

ολοκλήρωσε τπν πρώτο κύκλο δουλειάς us τα μόνιμα κεντρικά Σεμινάρια. 

Στις 23.4.85 έγινε μια σύσκεψη,με την παρουσία και συντονισμό του 

σ. Γραμματέα της Ετι. Διαφώτισης Γ.Παπανδρέου (η οποία και μαγνη

τοσκοπήθηκε) με θέμα: Προεκλογική Τακτική 

Προεκλογική Τακτική και τρόπος δουλειάς στο Λεκανοπέδιο Αττικής 

Ενημέρωση των επιτροπών στήριξης προκλογικού αγώνα όλων των Ν.Ε 

Εικόνα νέου τρόπου δουλειάς. 

Το περιεχόμενο της παραπάνω θεματικής έχει καταγραφεί σε βιντεοκασσέτα 

ΤΑΚΤΙΚΗ ; Η τακτική υλοποίησης των παραπνω μπήκε στην εξής βάση : 

1. χώρος των σεμιναρίων:Χαλκοκονδύλη 15 

2. συντονιστές από πλευράς γραφείου Λαϊκής Παιδείας: 

- σ. Κ.Γεωργαλίδης 

- σ. Φ.Μόσιαλος 

Συμμετείχαν όλα τα μέλη του γραφείου Λαϊκής Παιδείας στη λειτουργία 

του Κέντρου της Χαλκοκονδύλη 15. 

3. Από τη σύσκεψη της 23.4.85 ανέλαβαν σαν υπεύθυνοι για την ενημέρωση 

για τα θέματα της προεκλογικής τακτικής οι πιο κάτω σύντροφοι: 

- Κ. Γεωργαλίδης - Στ. Κατηχωρίτης 

- Β. Νιαβής - Α. Παναγοπούλου 

- Γ.Παπαδάτος - Λ.Κατσέλη 

- Ε.Μπέκου " - Μ. Σάλας 

- Ν.Χατζηγρηγορίου - Κοκκινοβασίλης 

- Γ.Καπετάνιος - Δενιόζος 

- Λ.Κόντος - Καπράλος 

- Σ.Κωστόπουλος - Θεολόγου 

Από τους παραπάνω συντρόφους ορισμένοι ασχολήθηκαν σε άλλους 

τομείς τπυ προεκλογικού αγώνα και δεν συμμετείχαν πλήρως. 

Στην πλειοψηφία όμως υπήρξε συμμετοχή και πολύ καλή απόδοσης. 

Επί δυό βδομάδες ξεκινώντας από τις 27.4.85 πέρασαν από την Χαλκο-

κονδύ'λη 15 και ενημερώθηκαν περί τους 300 συντρόφους υπεύθυνοι και 

μέλη επιτροπών στήριξης προεκλογικού αγώνα για το Λεκανοπέδιο 

Αττικής. 

Από τις 27.4.85 και για 2 βδομάδες ακόμη το ,Γρ. Λαϊκής Παιδείας 

• * / / · · ·· · 



συνέχισε τις ενημερώσεις στον χώρο των ετεροδημοτών (Καππο61στρίου 

16 και Σολωμού 13) επιτυγχάνοντας έτσι μια πλατειά ενημέρωση για 

την τακτική του προεκλογικού αγώνα στο σύνολο των ετεροδημοτών 

που μετακινήθηκαν προς την επαρχία. Στα σεμινάρια Ενημέρωσης των 

ετεροδημοτών πρέπει να αριθμήσουμε περί τους 2000 συντρόφους 

ή και περισσότερους. 

Ακριβή στοιχεία γι αυτό από Επιτροπή Οργανωτικού(σ. Γιάν. Χατζό

πουλος) . 

Γενικά οι σύντροφοι που συμμετείχαν σ'αυτές τις ενημερώσει,ς 

έμειναν πολύ ευχαριστημένοι γιατί βγαίνοντας απ'αυτές τις ενημε

ρώσεις είχαν μια κοινή βάση με συγκεκριμένη τακτική για την 

αντιμετώπιση του προπελογικού αγώνα. 

Πολλοί σύντροφοι υπέδειξαν ότι οι ενημερώσεις αυτής της μορφής 

πρέπει να συνεχιστούν και μετά τις εκλογές. 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Η ομάδα τηλεφωνικής ενημέρωσης λειτούργησε στα πλαίσια της Επιτροπής 

Διαφώτισης από τα μέσα Απρίλη μέχρι τις εκλογές της 2ας Ιούνη. 

Η σύσταση της ομάδας έγινε αφού είχε προηγηθεί η παρουσίαση των στόχων-

και της τακτικής του προεκλογικού αγώνα σε συσκέψεις στελεχών.. 

Αντικείμενο της ομάδας καθορίστηκε η τηλεφωνική επικοινωνία με τις Ν.Ε. 

όλης της χώρας ώστε να διαβιβάζονται τηλεφωνικά θέσεις και οδηγίες προς 

τις NE και αναφορές για το επικρατούν κλίμα και το αποτέλεσμα της διαφω-

βΚστικής προσπάθειας μας και της κομματικής μας παρέμβασης. 

Δημιουργήθηκε πρακτικά ένα κέντρο διαβιβάσεων υπό την ευθύνη του σ. Κ. 

Γεωργαλίδη αποτελούμενο από τους Γ.Βαβίζο,Κ.Καντά,Κ .Μαργώνη,Χ.Γίαπαβασιλεί

ου, Ε.Παπαθανασίου, Μ.Παραρά, Π.Παυλίδη και Π.Συνο.δινό, εξοπλισμένο με 

3 τηλεφωνικές γραμμές στα γραφεία της Ε.Διαφώτισης. 

Ο διεκπεραιωτικός χαρακτήρας της ομάδας -δεν επέβαλε την συμμετοχή των 

μελών της σε διαδικασίες σύνταξης ή επεξεργασίας των μεταδιδομένων τηλε

φωνικά κειμένων και αναφορών. Όσες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν είχαν 

χαρακτήρα επίλυσης τεχνικών θεμάτων. 

Στίς αρχές του Μάη δόθηκε στην ομάδα ένα πρότυπο μεθοδολογίας για τη σύν

ταξη των αναφορών από τις NE ώστε να ενιοιοποιηθούν τα σημεία στα οποία 

βασίζετο ο έλε^Ϋος του πολιτικού κλίματος που διαβιβάστηκε και στίς NE. 

Προς το τέλος του ίδρυ μήνα δόθηκε και ένα απόσπασμα ανάλυσης που αφορού

σε την περιγραφή των χαρακτηριστικών του αναποφάσιστου κεντρώου ψηφοφό

ρου και κάποιων άλλων σημείων της προεκλογικής μας τακτικής και των αναγ 

καίων ελιγμών. 



Μια κριτική θεώρηση τφ$ς δουλιάς μας εντοπίζει τα παρακάτω σημεία: 

* Η ομάδα τηλεφωνικής ενημέρωσης και ou NE δεν είχαν ενημερωθεί για τους 

επιμέρους στόχους του προεκλογικού αγώνα, τους τακτικούς μας ελιγ

μούς και για τους στόχους της κινητοποίησης και προπαγάνδας. Δεν ήταν 

προκαταβολικά γνωστοί οι στερεότυποι των ψηφοφόροι, τα χρησιμοποιούμε

να μέσα και μέθοδοι και οι αντίστοιχες μεθοδολογίες ελέγχου του αποτε

λέσματος. 

* Τα κείμενα και οι οδηγίες που μεταδόθηκ&ν προς τις NE δεν ήταν πάντα 

επίκαιρα, λακωνικά, σαφή και μονοσήμαντης εφαρμογής. Πολλές φορές θα 

μπορούσαν να αντικατασταθούν με απλή αναφορά σε κείμενα που ήδη υπήρχαν 

δημοσιευμένα. Έτσι οι δέκτες δεν κατόρθωναν πολλές φορές να εντάξουν 

θέσεις και οδηγίες στα πλαίσια της προεκλογικής τακτικής και δημιουργή-

θηκαν ΐ£§=3»&όρια για ανεπίκαιρες πολιτικές ζυμώσεις. ^ 

* <Όι αναφορές από τις NE δεν μπόρεσαν να αποφύγουν/αρκετές φορές/ 

την υποκειμενική κάι επιφανειακή ανάλυση, αν και τις περισσότερες 

φορές οι αναφορές τους ήταν αντικειμενικές. 

* Η τεχνική υποδομή δεν επέτρεψε ευχαιρή επικοινωνία. 

Επειδή το αποτέλεσμα της τηλεφωνικής ©ενημέρωσης εκτιμάται θετικό καθόσον 

μεταδόθηκαν οδηγίες και μεταφέρθηκε άμεσα το πολιτικό κλίμα κρίνουμε 

σκόπιμη τη συνέχεια της προσπάθειας ώστε να διασφαλιστεί μια διαρκής 

επαφή και αλληλοενημέρωση της Διαφώτισης με την Περιφέρεια,~ΐονί ζούμε μερί 

ά ση νιε ία που νκατά την κρίση μας θα βελτιο>σουν τη λειτουργία της ομάδας 

και θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της. 

1. .— Κρίνεται απαραίτητη μια στοιχειώδης υποδομή που θα περιλαμβάνει^ 

έναν ανεξάρτητο χώρο (κατά προτίμηση στα γραφεία της ΕΔ) με εξοπλι

σμό γραμματείας και τηλεφωνικές συσκευές. 

2 . — Α<α5?θΛΓείται ειδική επιμόρφωση της ομάδας τηλεφωνικής ενημέρωσης με 

σεμινάρια κτλ καθώς και συμμετοχή των μελώς της ομάδας στις περι

φερειακές εξορμήσεις της ΕΔ (ως ακροατών), επεξήγηση των προς μετά

δοση κειμένων σε συλλογική διαδικασία ώστε να κατανοούνται οι στό

χοι τους, τα στερεότυπα και τα άλλα χαρακτηριστικά των στρωμάτων 

στα οποία απευθύνονται κάθε φορά καθώς ΙΟΊ <ex διαδικασίες ελέγχου. 

3 — Να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή στην εκστρατεία προπαγάνδας 

των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. 

4 . — Να χρησιμοποιηθεί η καλοκαιρινή περίοδος για σεμινάρια κτλ 

5.— Να δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγχου της αποτελεσματικότητας της 

τηλεφωνικής ενημέρωσης και του βεληνεκούς της. 

te*·*. Í4JC|K » * b A ^ 


