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α) Σχεδιάγραμμα- καταλογοι-διευθύνσεις μελών. 

β) Χωρισμός σέ τομείς καί συνοικίες. 

γ) Κατάλογος των Ελληνικών Επίτροπων Αλληλεγγύης.'Ονό

ματα και διευθύνσεις διοικητικών συμβουλίων.Ενημέρωση 

γιά* τή δραστηριότητα τους. 

δ) Μετά τό τέλος της βασικής δουλείας πού αναφέραμε παρα

πάνω θά* αναλάβει ή γραμματεία της οργάνωσης. 

ε) Νά αναλάβει τό γραφείο της οργάνωσης καί νά προετοιμάζει 

σέ συνεργασία μέ τό διοικητικό Συμβούλιο τά προς συζή

τηση θέματα στις συναντήσεις των μελών των επίτροπων πού 

ανοίκουν στην ομάδα πρωτοβουλίας (πυρήνα), 

2« 12£Ï^Y.Ï22_1MÎÎ!H2£«, 

α) Κατάλογοι μελών κατά συνοικία. 

β) Σπουδή ερωτηματολογίου. 

γ) Τά μέλη της επιτροπής αυτής νά περάσουν από είδικό σεμι

νάριο πρίν ασχοληθούν μέ τους τομείς πού αναλαμβάνουν 

συνεργασία μέ Επιτροπή μελετών). 

δ) Συνεχής παρακολούθηση καί επαφή μέ. τίς νέες ομάδες. 

ε) Νά οργανώσουν ομάδες σέ εργοστάσια. 

στ) Προγραμματισμός δουλείας γιά τόν κάθε μήνα. 

3. ' Q22É^22™lS22£XÍ2£.., 
α) Πυρήνες στίς μεγάλες πόλεις καί οι πυρήνες θά είναι υ

πεύθυνοι γιά τίς μικρότερες ομάδες τής Επαρχίας. 

β) Συνεχής επαφή μέ τόν κεντρικό πυρήνα (ύλικό-βοήθεια κ.λ.π) 

*Οπως 'Οργάνωση Αθήνας. 

α) Προετοιμασία καταλόγων καί επαφών μέ γυναικείες οργανώ

σεις εξωτερικού. (Τί γνωρίζουμε γι'αύτές). 

β) Μεταφράσεις. 
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α) Έά έκδδσουμε κάρτες (Πασχαλινές-Χριστουγεννιάτικες) γιά 
"οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης... . 

β) Έά έκδόσουμε ημερολόγιο για τό 1977. 
γ)"Εντυπα- POSTERS. 

δ) Έά έκδόσουμε μιά ενημερωτική εφημερίδα δηλ. κάτι σάν μη

νιαίο γράμμα προς τά μέλη._
 r

 .-
ε) Έά σχεδιάσουμε μιά κάρτα κάτι σάν ταυτότητα, γιά.τά μέλη. 

στ) Προβολή της .οργάνωσης μέ τά μέσα ενημέρωσης. 

ζ) 'Ομάδα YIDEO. 

6· 'Επιτροπή Με λετών 
. Λ 

"α) Έά βρεθεί" υλικό άπό υπάρχουσες γυναικείες οργανώσεις.. 
β)* Παρακολούθηση του τύπου γιά θέμετα που αφορούν άμεσα τή 

γυναίκα ('νά κρατηθεί αρχείο), 

γ) Μπροσούρα-σήμα. 

δ) Μελέτες γιά θέματα πού* αφορούν τίς γυναίκες γενικά καί . 

γιά ε Εδικά θέματα κατά περιοχές,
 Λ

 . . . > 

ε)'Οργάνωση σεμιναρίου γιά τά μέλη των έπιτ,ροπων(σέ πρώτη 

φάση,) . . 

στ) Διαλέξεις. . ^ ,-'.-. 

ζ) Σύνταξη ερωτηματολογίου. 

η) Παρακολούθηση του τύπου καί τ£ον μέσων .ενημέρωσης γιά τό 

πώς παρουσιάζουν την γυναίκα σάν άτομο. 

7* ,lí¿I222f„il2¿Li21I122S 
α)'Ά|ίεση κινητοποίηση δλων των μελών γιά συμπαράσταση-γιά 

προβολή γυναικείας δουλείας. 

03) 'Αναφορά' καί προτάσεις γιά τρόπο δράσης. 

γ) Νά οργανώσουν τήν συμπαράσταση γιατρών δικηγόρων κ.λ.π. 
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α) Νά πλησιάσουμε γυναίκες η άνδρες ποΰ θά ήθελαν νά συμβά

λουν στην οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης. 

β) Νά κανονισθούν οι συνδρομές των μελών. 

γ) Συνεργασία με τήν επιτροπή ' εκδηλώσεων) γιά τουριστικά τούρς 

γιά οικονομική ενίσχυση.". "• · ;·.'. . 

δ) Νά αναπτύξουμε προτάσεις γιά τρόπους γιά τή συγκέντρωση 

κεφαλαίων π. χ,, πολιτικές συγκεντρώσει^,πωλήσει ς διαφόρων 

ειδών κ.λ.π.). 

9· '5lLk2£25f_^5ïL§!]^y2£^ ··• 

α) Νά οργανώνει .-.•: εκδήλωσεις(καλλιτεχνικές-έκδρομές-τουριστι-

κά τουρς-συνεστιάσεις) σέ συνεργασία μέ τήν επιτροπή οικο

νομικού γιά οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης. 

β) Νά οργανώνει ομιλίες καίπροβολές γιά "θέματα πού αφορούν 

τή γυναίκα (νά βρουν αίθουσα κ.λ.π)σέ συνεργασία μέ τήν 

Έπ.Μελετών, ν ; 

γ) Νά αναλάβουν τήν ευθύνη της διαμονής στην Αθήνα των γυ

ναικών της οργάνωσης' από τήν υπόλοιπη 'Ελλάδα πού. θά συ-

μετέχουν στά σεμινάρια καί στην εκπαίδευση των στελεχών 

(Συνεργασία μέ Επιτροπή μελετών καί οικονομικού)..' 


