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ΑΠΟ Ν.Ε. Α'ΑΒΗΝΑΒ(Τομέαη Διαφώτισης Νεολαίας) >. 

ΠΡΟΣΑ Τ . Ο . ΚΑΙ Ο.Π. 

8EnAs"'o Πραγραμματιαμδς δουλείας της Νεολαίας" 

Σύμφωνα μέ τδ πλάνο δομλειας ,της îJ«E. γ 1(5 τους μήνες, Απρίλη-'Ιούνη, η δου

λεία* της Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ. της Α "Αθήνας, εντάσσεται στδν άξονα δράσης της Ν.Ε«, 

Δ t αφώτ ι ση-»Ν ε ολα ία. 

Πέ τδ κείμενο αυτδ εξειδικεύουμε τδ πλάνο δουλείας της Ν.Ε. στδ χώρο της 

Νεολαίας, μαζί μέ τά συγκεκριμένα καθήκοντα πού μπαίνουν? 

1) Βά πρέπει νά φτειαχτοΰν Ο.Δ. Νεολαίας στή Ν.Ε. καί τ ί ς Τ,Ο, μέ τή παρακάτω 

διαδικασία! 

α) Στή Μ.Ε^Βά συμμετάσχουν δσοι άπδ τους Υ.Ν. έχουν τή" χρονική δυνατδτητα. 

Έ.πίο'ης' 

- Βά συμμετάσχουν οΐ ο; πού Οά προταθούν άπδ τ ί ς Σ.Ε. των Τ.Ο. γ ιά τή"ν Ο'.Δ. 

Τδ Βέμα αυτδ πρέπει νά τδ δουν ο'ι Σ.Ε, στή πρώτη συνεδρίαση τους άπδ σήμερα, 

καί οι προτάσεις νά έρθουν τδ αργότερο τή Τρίτη 10 Απρίλη στή Ν.Ε. 

β) Στίς T.oi Οά συγκροτηθούν άπδ τή Σ.Ε. ύστερα άπδ πρδταση των Ύπ. Νεολαίας. 

Τδ θέμα αυτδ Οά πρέπει νά τδ δουν ο'ι Σ,Ε. στην πρώτη συνεδρίαση τους άπδ σή

μερα καί τά ονδματα των συντρδφων πού Οά συμμετέχουν στίς Ο.Δ. νά έρθουν τδ άργδ 

τερο τή Τρίτη 10 Απρίλη στή Ν.Ε. 

2) Γιά τδ ''¡αΟητικδ τά βασικά καθήκοντα Οά ε ίναι ϊ 

α) συμμετοχή στή συνδιάσκεψη του ΡΙαΒητικοΰ της Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού Βά γίνει 

στίς 14-15 Απρίλη στην *Λ0ήνα. 

Ή τρίτη καί τελευταία προσυνδιασκεψιακή ολομέλεια Οά γίνει στά γραφεία της Ν.Ε, 

τή Κυριακή 8 Απρίλη στίς στή Ν.Ε. μέ θέματα % 

- h ?.Ο^Φ-ίΤα íatnt: ι ι^ώγησηςιταΰιμαΰη> ι κ ou rqk IL Ν. ταυ ΠΑ.ΣΟΚ, ""\Κ. 

•»εκλογή αντιπροσώπων γιά τή συνδιάσκεψη. 

Είναι απαραίτητη ή συυυετογή όλων των μαθητών καί των Ύπ. Παθητικού. 

ή).*Η συμμετοχή στή Κεντρική εκδήλωση της ΠΑΠΚ γιά τά τέσσερα χρδνια, τδ 

Πάη. 

3) Βά πρέπει νά πραγματοποιηΟυν 4 Τομεακές εκδηλώσεις Νεολαίας. 

α) Δύο συνεστιάσεις μέ σκοπδ τήν έξδφληση των χρεών του Αγωνιστή. 

Στδ διάστημα 12-14 *Απρίλη άπδ τδ Γ'Τομέα ' τδ Δ'Τομέα μέ τή βηήθεια του 

B'fniifc* , 
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Ιδιαίτερα γκ5 τίς δΰο αυτές εκδηλώσεις Β'ά πρέπει νά εξασφαλιστεί η μαζική 

προσέλευση νεολαίων άπδ όλες τίς κατηγορίες>δηλ. Σπουδάζουσα, μαΟητίκδ εργαζδμεν 

voi 

4) Βά πραγματοποιηθούν ολομέλειες νεολαίας μέσα στδ mr\ σ'ολες της Τ.Ο. μέ 

Oéuas Κριτική της Γιορτής Πεολαίας 78, προτάσεις γιά Γιορτή Νεολαίας 79" 

5) Σύνδεση της δουλείας της Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε σχέση μέ τή δουλειά της Τ.Αυτοδι οί

κησης. Σέ πρώτη φάση μπαίμουν τά 2 παρακάτω καθήκοντα; 

α) Σύνδεση της (J.T.Q. μέ τά κέντρα νεότητας τοϋ Δήμου άοήνας της συνοικίας τους. 

β) Ουσιαστική" συμμετοχή της νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α'Άοήνας στην δργάνωση τών κατα

σκηνώσεων του Ζ\ήμου Αθήνας, στά παρακάτω έπίπεδαϊ 

- Κατεύθυνση διαπαιδαγώγησης-ψυχαγωγίας^ μέσα άπδ τή διαμδρφωση τοϋ προγράμματος 

των κατασκηνώσεων. 

- ΠαζικήΙ -̂Στελέχω'πη των κατασκηνώσεων ( ομαδαρχών, υπαλλήλων κ. λ. π.) 

άπδ μέλη καί φίλους της οργάνωσης. 

- Κινητοποίηση γιά τή συμμετοχή παιδιών άπδ τά μέλη καί τδν περίγυρο μας, στίς 

κατασκήνωσε ις.-
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΑΦΟΤΙΣΗΣ »ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

( ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 4 ΤΟΠΕΑΚΕΣ) 

- Δοο (2) Συνεστιάσεις πρίν τ έ Πάσχα (Γidc τ6 χρέος το" Αγωνιστή, πού ε ϊνοΊ 

περίπου 110,000. Δρχ. 

- Δυο (2) εκδηλώσεις σέ Κινηματογράφους μετδ χδ Πάσχα, μέ Βέμα: 

'ΰ έλεΰθερος χρόνος καί TO' κ ο ι ν ω ν ί α προβλήματα της -Μεολαίας« 

S i πρέπει να" προσεχθεί vá μη* συμπέσει μέ τ ί ς εχδηλ&εις της Ε.O.K. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΣΤΙΆΣΕΙΣ» 

« HHITPBlUmOU l',l wpefíi πίμτη 12 Απρίλη, απέ τδν Τέταρτα Topfe, μέ τή" β α φ ε ί α 

του Β'Τομέα· 

Ή δεύτερη, Παρασκευή" η Σάββατο, 13-14- *Απρίλη άπδ τ6 Γ'Τομέα. 

- Σχετικά μέ τδ πρδγραμμα, 

» ßdf υπάρχουν ταμπλά y ié τον &λβά§βρα χρδνο nef rè κοιν» προβλήματα της νεολαίας, 

τον Αγωνιστή, τήν Έξέρμηση, της Ε.Ο.Κ, κλπ. 

- Od υπάρχει βιβλιοπωλεΐο-κομματικί1* έντυπα {Γ όγκος) 

- Κατάλληλη διαμόρφωση χώρου- Καλλίτ. προγράμματος. 

- Οά κινηθούν κάρτες γνωριμίας. 

ΕΞΟΔΑ: διακόσμηση, Κάρτες γνωριμίας, προσκλήσεις,ταμπλά 5.000 

Γιά χδ Καλλιτεχνικό πρδγραμυα: 5.000 

"7>λλα έξοδα: 3#000 

Σβνπλο 
13.000 

ΕΣΟΔΑ: 400 προσκλήσεις Χ 50 20.000 

2000λαχνοί Χ25 50,000 

Β ιβλ ιοπωλεί o _2¿£££-

Σόνολο* 73.000 

Κέρδος κάθε έκδή"λωσΛ<η 60,000X2= 120.000 

- Τή"ν ευθύνη γ ιά τή*ν υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, έ χ ε ι ο δξονας Διαφάτισης-

Νεολαίας, Pia τή"ν καλδτερη εφαρμογή* τβδ-κρ9βγ|3Αμμ8ί¥#^ του τ έ κομμάτι του άξονα 

(Μεολαία) ποέ Gif ¿νκλάβεΐ τήν υλοποίηση του, 0ά συνεργασθεί κ α ί μέ τους δέο άλ

λους άξονες ("Οργανωτικέ,ΟΪκονομικέ), τβσο σέ επίπεδο Μ,Ε. οσο καί σέ επίπεδο Τ.Ο. 


