
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ.

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
* Θα ανα^θεί στις Ν.Ε, από Ε.Γ.

2. ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΧ
* Η διάταξη της οργάνωσης θα γίνει με βάση το 
δήμο και το σημείο αναφοράς θα είναι το Κεντρικό 
Εκλογικό Κέντρο του Δήμου. Για το δήμο της Αθή
νας θα είναι κατά διαμέρισμα.

* Υπεύθυνος για κάθε Δήμο θα είναι στέλεχος της 
Κ.Ε. ή των Κεντρ. Επιτροπών που θα. έχει τον κεν
τρικό συντονισμό του αγώνα σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες Ν.Ε.

* Η κατανομή των Κ.Ο ή μελών των Κ.Ο (Ε/Υ, Επιστ., 
ΕΒΕ, και Νεολαίας) θα γίνει με την ευθύνη της 
Ν.Ε. ή Τ.Ε., και του υπεύθυνβυ εκλογικού Αγώνα
του Δήμου. Η ευθύνη παρουσίας θα είναι εξατομικευ- 
μένη και θα ελέγχεται από τον υπεύθυνο Δήμου.

* Οι Ν.Ε. θα πρέπει να ενημερώσουν τις Τ.Ο για 
την νηοδοχή και ένταξη στον αγώνα των μελών των 
Κ.Ο.

* Τη συνολική ευθύνη του εκλογικού αγώνα στο Λε
κανοπέδιο την έχει αρμόδια Κεντρική Επιτροπή 
που εδρεύει Χαρ. Τρικούπη 4 5,- 5ος όροφος, τηλ. 
3609831- 5 (Εσωτ. 59) και 3606905.
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* Οι. Ν.Ε. θα υποβάλουν το δυνατό συντομώτερο*
πλάνο των κεντρικών και των συνοικιακών συγκεντρώ
σεων κατά δήμο. Οι ομιλητές καθορίζονται κεντρικά.

* Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ  ι σ μ ό ς  από ΤΩΡΑ των εγκαινί
ων των εκλογικών κέντρων.
Οι εκλογικές συγκεντρώσεις στους δήμους και τις 
συνοικίες στηρίζονται μόνο τοπικά.

* Συγκεντρώσεις σε σπίτια μ ε λ ώ ν  - φ  ί λ ω ν .
Στόχος η παρουσία του φιλικού μας περίγυρου και 
ιδιαίτερα των αμφιταλαντευόμενων.
Ομιλητές κατά σειρά προτίμησης οι βουλευτές, οι 
υποψήφιοι βουλευτές, αζιωματόύχοι της Κυβέρνησης 
και των οργανισμών, μέλη της Κ.Ε., ομάδες επιστη
μόνων, σωστά επιλεγμένα για το θέμα μέλη της 

ί Οργάνωσης,
- Υποχρεωτική συμμετοχή των εκπροσώπων μας στο 
χώρο της Τ.Α. και ιδιαίτερα των δημάργμ·/, αντι- 
δημάρχων, προέδρων δημοτικών συμβουλίων. Οι δή
μαρχοι δεν μπορεί να είναι αποκλειστικοί ομιλη
τές. Συμμετέχουν όμως όπωρ και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι στις συζητήσεις και ενημερώνουν οπως-
δή ιποτε για το τοπικό δημοτικό έργο και την επι-

·.
λύση των προβλημάτων παρουσιάζοντας τα συγκριτικά 
στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν.

* Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πρέπει να γίνουν και σε 
κλειστούς χώρους συγκέντρωσης πολιτών (καφενεία, 
κινηματογράφου κ.λ.π.) με την παρουσίαση ειδικών 
θεμάτων (π.χ. μικρομεσαίοι, γυναίκες,νέοι).
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* Συγκεντρώσεις με βάση το εθνικοπικό στοιχείο σε 
επίπεδο δήμων.

* Π ρ ο σ έ γ  γ ι σ η  των δημοτών από την οργάνωση
*

με προσωπική επικοινωνία στα σπίτια, στα μαγαζιά 
και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους. Επιλογή στε
λεχών γι'αυτή τη δουλειά. (Προσφέρεται ιδιαίτερα 
ο χώρος των κλαδικών). Διανομή υλικού, καταγραφή 
και αξιοποίηση φίλων.

* Διανομή υλικού και επαφή με τους πολίτες σε λαΐ'κές 
αγορές, πλατείες, συγκοινωνιακά μέσα, σταθμούς, 
κ.λ.π. Μ^ιμες ομάδες δσυλειάς.

* Αξιοποίηση τοπικών συλλόγων, όπως αθλητικών, πολι
τιστικών, γονέων και κηδεμόνων κ.λ.π..

♦
* Επιστολή της οργάνωσης σε φίλους

<5.* Επιλογή με αίο6*,μα κριτίρια αξιολόγησης εκλογικών 
αντιπροσώπων. Δεν πρέπει να παρατηρηθεί καμμιά 
απουσία.

* Παρακολούθηση της σύνθεσης των εφορευτικών επιτρο
πών. Σε καμμιά περίπτωση δ£ν πρέπει να λείψουν οι 
φίλοι και τα μέλη μας.

* Οι υποψήφιοι βουλευτές θα χρησιμοποιήσουν τον πα
ραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους, 
(επιστολές, εκλογικά κέντρα κ.λ.π.).

* Ομάδες υποδοχής των ψηφοφόρων έξω από τα εκλογικά 
κέντρα. Αξιοποίηση του περίγυρου και ιδιαίτερα των 
μαζικών στελεχών στο χώρο.

* Οικονομική εξόρμηση για κάλυψη όλων των εξόδων 
σε τοπικό επίπεδο.
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* ' Ε κ δ ο σ η  "μπροσούρας" κατά δήμο για το 
σ_υ_ν_ο_λ_ι_κ_ό κυβερνητικό έργο της τετραετίας.
Η έκδοση θα γίνει σε τοπικό επίπεδο. Την ευθύνη του 
συντονισμού έχει η Επιτροπή Λεκανοπέδιου.

* Για τον τρόπο χρήσης αφισών, αεροπανώ, και τροχόσπι
των θα δοθούν ειδικές οδηγίες.

* Διεύρυνση και αξιοποίηση επιτροπών εκλογικού αγώ. 
να.

* Διασύνδεση των Τ.Ο. για απογραφή και μεταφορά των 
ετεροδημοτών με την αντίστοιχη κεντρική επιτροπή.

* Διασύνδεση με την επιτροπή καθημερινής επικοινωνίας 
που λειτουργεί σε μόνιμη βάση στα πλαίσια της 
επιτροπής οργανωτικού.

* Για τον ιδιαίτερο ρόλο των Δημάρχων,μελών και 
φίλων, θα δοθούν ειδικές οδηγίες.

Α

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.
*

* ' Ε ν α  κ ε ν τ ρ ι κ ό  κατά δήμο.

* Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ά  κατά γειτονιά. Όχι
οι Τ.Ο εκτός από εκείνες που δεσπόζουν στο χώρο.

* Εκλογικά κέντρα και οι υποψήφιοι βουλευτές.

* ' Α μ ε σ η  αναζήτηση και κλείσιμο χώρων. Βασι
κός εξοπλισμός (τηλέφωνα, μεγάφωνα, Βίντεο,κ.λ.π.) 
Αντιπροσωπευτική στελέχωση και ό χ ι  μόνο από 
την οργάνωση. Ορισμός υπεύθυνου. Περιφρούρηση κ.λ.
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* Συνεργασία και διασύ.νδεση των εκλογικών κέντρων 
της οργάνωσης με τα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων 
βουλευτών.

* Τα εκλογικά κέντρα πρπει να είναι έτοιμα προς 
λειτουργία μέχρι τέλος Απρίλη.

* Λειτουργία σε μόνιμη βάση εντός των εκλογικών κέντρων 
ομάδας καταγραφής ετεροδημοτών. Σύνδεση με αντίστοι
χη κεντρική επιτροπή ετεροδημοτών.
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