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φβρετικ« χρονι :ημο V tOlO 

ινει και e 
jouy ω e 

υντηρεΐ τήν εντύπωση 

τ.ο. να μην îfttoxsTCto 

;όλεις oí εκπρόσωποι δλλων 

σμο και νά αντιδράσουν 

έθελοντών\τούτων ήταν να δυσφημίσουν tò κίνημα υποστηρίζοντας θέσεις ξένες προς 
τις αρχές τοο. Οί II .Ν.Ε. πρέπει να είναι σέ θέση να παρακολουθούν άπα κοντά τή 
σχετική δραστηριότητα των Τ.Ο. γιά να μπορούν νά εντοπίσουν και να προλάβουν 
«π^οβοκάτσ 

τόπο είναι χρήσιμ' 
πρώτης. Οί Π .Ν.Ε 
ται συνεχώς τον ϊδιο 

6) Σ; μεγάλα χι>ν 

έχουν τή δυνατότητα να 

Πρέπει για τούτο να έπίΑί 

ναι πρόθυμος νά κουβεντιά 

γ) Τα μέλη της Τ.Ο. 

ζητάει το H Α.ΣΟ.Κ. και γιατί 

νικά για κάθε συζήτηση περιέχετα 

μωση στα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΣέΝι 

τοΰ II ροέδρου (Π) , Νοέμβρης 1975- \ού 

Τα μέλη πρέπει να είναι κατατοπιορ 
κής πολιτικής, δπως αναλύθηκαν άπα τον 
γος δημοσιεύτηκε στην Εξόρμηση της 22 -
(Το Κίνημα ΆνΛλοφορ^ζε σχετικά φυλ' 

Τα μέλη θα πρέπει να έχουν κ 

ριοΰ ή τής περιοχής, ώστε σε περύΐτω 

σεις. Ή Τ.Ο. μπορεί να ζητήσ 

για τα προβλήματα τοΰ τόπου/*' 

toö χωριού μπορεί νά ζητ 

δ) Τά πρόαωπα,/ti 

χουν προκαθορισθεί 

για το κίνημα μέ 

τησης. ΤοΟτο δέ, 

\íKGpo<j\i νά ¡yÄo 

ε) 
των φυ 
evÄ. 

συχ 

:)ηκε. 
λ/.άο 

-/.:; 

ϊατάξεων 

επίσκεψη, 

πληθυσμός εΐ-

ά,ιίολιτικά κόμματα. 

νά συζητούν το θέμα: Τί 

στό θέμα το\>το και γε-

γ^σεις του Προέδρου για ζύ-

ίί .Εισηγήσεις και 'Ομιλίες 

:¿ 11Α.ΣΟ.Κ. 

πάνω στα προβλήματα τής έξωτερι-

εδρο στή συζήτηση στή Βουλή (δ λό-

76) , καί τδ θέμα Ελλάδα — Ε.O.E. 

κα'ι πάνω στά προβλήματα τοΰ χω-

ν νά μ-opoùy νά δώσουν άπαντή-

Ν.Ε. τ\ς περιοχής νά τήν κατατοπίσουν 

έχε; μ\λη καταρτισμένα σέ ζητήματα 

Π.ΛΤ.Ε\της ή των Κ.Ο. τής πόλης. 

μέρους τή\ Τ.Ο. τή συζήτηση θά I-

χουν δημιουργήσει δυσμενείς εντυπώσεις 

Ö κλίματος τής συζή-

άπο οοους έχουν όρηίθεΐ δέν πρέπει ή δέ 

άρχουν στις ύποδείξ 

τους αντίτυπα τη 
Δυ ;α φυ/ της 

ΐ\Έςόρμησης κα'ι 

ίξΧρμησης καθώς 

¿0 À π α σ χ ó λ η σ η τ η ς Τ.Ο. μ ε τ ο π ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α. 

Γιά νά άναπτύςει ή Τ.Ο. στενώτερη επαφή μέ τό πληθυσμό τής περιοχής πρέπει 
νά επιδιώξει νά επιμεληθεί κα'ι νά λύσει τοπικά προβλήματα σέ συνεργασία μαζί του. 

Τοπικά προβλήματα 'jrzapyouy πολλά, π.χ. λείπει παιδική χαρά, λείπει βρεφι
κός σταθμός γιά τί: εργαζόμενες μητέρες, τό σχολείο είναι μικρό, παληό ή χωρίς δα-
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σκάλους, ή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση είναι κακή, ή δημοτική περιουσία παραχω

ρείται σέ τρίτους για εκμετάλλευση σε ασύμφορους δρους για το δήμο κ.λ.π. 

Για πολλά από τα τοπικά προβλήματα τής περιοχής έχουν ήδη κινητοποιηθεί 

από καιρό τα πολιτικά κόμματα, Ιχουν π.χ. γίνει μήνες τώρα διαμαρτυρίες για το 

σχολικό κτίριο. Ή Τ.Ο. πρέπει να εντοπίσει ένα τοπικό πρόβλημα πού δεν έχει συγ

κεντρώσει, μέχρι σήμερα τό ενδιαφέρον των άλλων πολιτικών παρατάξεων και να α

σχοληθεί ειδικά μ' αυτό μόνη της. 'Από τα δυνατά προβλήματα πού μπορεί να κατα

πιαστεί ή Τ.Ο. πρέπει νά διαλεχτεί εκείνο πού είτε μπορεί νά λυθεί μέ ενέργειες τής 

Τ.Ο. είτε θα δώσει ευκαιρία για συνεννόηση και επαφή μέ τό πληθυσμό, (θέματα 

πού συγκινούν είναι ίδίο)ς τα θέματα, πού έχουν σχέση μέ τα παιδιά, σχολεία, παιδι

κές χαρές, χώροι ψυχαγωγίας κ.λ.π.). Συνεννόηση και επαφή μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί σε περίπτωση συλλογής υπογραφών κάτω από μια αίτηση για όρεφικό στα- J 

6μό, συλλογής στοιχείων από τους κατοίκους για να καθορισθούν οι στάσεις τού λεω

φορείου, μέ την έκθεση στή πλατεία τών σχεδίων για τη δημιουργία γ^ώρο-j πρασίνου 

ή παιδικής χαράς. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, δτι για να ξεπεράσουμε τή σημερινή διστακτι

κότητα και αδιαφορία τών κατοίκων τής περιοχής πρέπει εμείς νά έρθουμε κοντά 

τους. Πολλά τοπικά προβλήματα λύνονται μέ επινοητικότητα και πρωτοβουλία. Στή 

Βόρειο Ελλάδα τοπική οργάνωση χωριού έπεισε τό κοινοτάρχη να φυτευτεί μέ λεύ

κες ó κοινοτικός αγρός για νά αυξήσουν τα έσοδα τής κοινότητας. Τή δουλειά προσέ

φεραν εθελοντικά τά μέλη τής Τ.Ο. 

Ή Τ.Ο. θα πρέπει νά βρίσκεται σέ επαφή μέ τους δημοτικούς συμβούλους, πού 

συνεργάζονται μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θέματα, πού συζητούν οί δημοτικοί σύμβουλοι στό 

Δήμο \inopow παράλληλα να συζητιούνται μέ τον πληθυσμό από τήν Τ.Ο., πού να 

πιέζει για τή λύση τους. 

3) Ή Συντονιστική Επιτροπή μπορεί για νά ασχοληθεί ή Τ.Ο. μέ χειροπια

στά προβλήματα και νά αποφύγει τίς διανοουμενίστικες συζητήσεις, νά διοργανώνει 

τους ακόλουθους κύκλους συζήτησης στά γραφεία τής Τ.Ο. 

α) Προβλήματα τής καθημερινής δουλειάς μας. Πέντε - έξη μέλη τής Τ.Ο. | « j 

μέ διαφορετικά επαγγέλματα διηγούνται τα προβλήματα τής δουλειάς τους. Ακο

λουθεί συζήτηση για τό τρόζο επίλυσης τους, για τ'ις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τό 

τρόπο εγγραφής μελών στ'ις.συνοιακλιστικές οργανώσεις, τήν Π ΑΣΚΕ, τις δυνατό

τητες οργάνωσης στους γ^ώρους δουλειάς, τον τρόπο λύσης τών συγκεκριμένων προ

βλημάτων πού αναφέρθηκαν. 

6) Προβλήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Πέντε ή έξη μέλη τής 

Τ.Ο. διηγούνται, πώς είναι ασφαλισμένα, τί παροχές δίνουν τά ασφαλιστικά ταμεία 

τους, ποια είναι ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πού έχουν, ποια προβλήματα συναν

τούν. 

'Ακολουθεί συζήτηση για νά κατατοπιστούν τά μέλη πάνω στό σύστημα κοινων.-
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κής ασφάλισης, τα ελαττώματα του και τις πιθανές λύσεις. Σκόπιμο είναι ή Σ.Ε. να 

καλέσει έναν ή περισσοτέρους γιατρούς στη συζήτηση. 

γ) Προβλήματα παιδείας. Γονείς, μαθητές, φοιτητές, διηγούνται πώς λειτουρ

γεί τό εκπαιδευτικό σύστημα, τί δυσκολίες συναντούν. 'Ακολουθεί συζήτηση για να 

κατατοπιστούν τα μέλη πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα ελαττώματα του και τις 

ενδεδειγμένες λύσεις.. Ή Σ.Ε. θα πρέπει να καλέσει στη συζήτηση Ιναν ή περισσοτέ

ρους εκπαιδευτικούς. 

δ) Προβλήματα τή- καθημερινή; ζωής. Τρία ή τέσσερα μέλη τής Τ.Ο. κατα

τοπίζουν τα μέλη τής Τ.Ο. για τις συνθήκες διαβίο/σης στή περιοχή, τό υψος των ε

νοικίων, τους &ρο\}ζ τών μισθώσεων, τα καταστήματα (ποια είναι φτηνά, ποια ακριβά, 

άν συμφέρει να αγοράζει κανείς στό κέντρο τής πόλης, λαϊκές αγορές, ποιότητα τών 

f***) προσφερομένων ειδών) , το τρόπο αντιμετώπισης τών εξάδων στην οικογένεια (οικογε

νειακός προϋπολογισμός), την αναψυχή (εστιατόρια, τιμές, δυνατές εκδρομές) , τό 

τρόπο απασχόλησης τών παιδιών (βρεφικός σταθμός, παιδικά χαρά) κ.λ.π. Ακολου

θεί συζήτηση για να κατατοπισθούν καλύτερα τα μέλη και να εντοπίσουν τοπικά προ

βλήματα. 

ε) Ή Σ.Ε. μπορεί να απευθυνθεί εϊτε στή ΗΝ.Ε. είτε στά κεντρικά όργανα 

του κινήματος ('Οργανωτικέ, feJE.Mff.AlA.j SW4MÉWÌW»W4^ K.lifffiaò κ.λ.π.) και να 

' ζητήσει να έρθει στέλεχος του κινήματος να μιλήσει πάνω σέ συγκεκριμένο πρόβλη

μα. Επιδίωξη της πρέπει να είναι να επισκέπτεται τή Τ.Ο. έ'νας ομιλητής τουλάχι

στον κάθε δύο μήνες. 

4) Ε π ί σ κ ε ψ η σ τ ή π ε ρ ι ο χ ή . 

Για να έρθει ή Τ.Ο. σέ επαφή μέ τό πληθυσμό τής περιοχής ή Σ.Ε. [ί^οριι να 

οργανώσει δημόσιες συζητήσεις στα καφενεία τής περιοχής, τήν ακρόαση μαγνητο

ταινιών (τ-t> ¡ι' ιφι ! Ί ' ' - ι-' Π ι ' · ' " ! ι mi. Π 1 ι Τ Π 11 Ij-ftrn'i ',) δίσκων (π.χ. 

τό δίσκο μέ ία γεγονότα τής δικτατορίας — πράγμα πού μπορεί να δώσει αφορμή σέ 

fO j ñ ' συζήτηση) /και γενικά εκδηλώσεων, πού μπορούν να προκαλέσουν ενδιαφέρον. Σέ όρι-

-~ ν/Ά ι ^ " σμένες περιοχές η i οπική Οργάνωση βοήθησε φτωχές οικογένειες η άτομα με δυσε-

<~\ v/jäf*" πίλυτα προβλήματα. Ή εντύπωση ήταν πολύ ευνοϊκή. Ή Τ.Ο. δεν είναι φιλανθρω

πική οργάνωση και ή δραστηριοποίηση προς αυτή τί κατεύθυνση πρέπει να απο

φευχθεί. "Ομως και ή αλληλεγγύη μπορεί ν' αποτελέσει τρόπο για έ.ιαφή μέ τους 

κατοίκους τής πιριοχης και κινητοποίηση τους. 

Ή Σ.Ε. θα πρέπει να εξετάσει μέ ποιο τρόπο θα μπορούσε μια φορά τό μήνα 

μέλη τής Τ.Ο. να έρχονται σέ συζήτηση στους δημόσιους χώρους μέ τό πληθυσμό τής 

περιοχής. Κοντά στή λαϊκή αγορά μπορεί νά στηθεί π.χ. έ'να τραπεζάκι, ϊπου θα που

λιέται ή Εξόρμηση καί άλλα Ιντυπα του κινήματος. Μέλη του κινήματος παραστέκον

ται και πιάνουν κουβέντα μέ τους περαστικούς. 


