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ΑΓΟΛΟΓΙΣΗΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ TOY TUÍ-,ΕΛ ΔΙΑΟΩΤΪΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε. Í.EXPI 27-2-79 

d απολογισμός δουλείας του τομέα διαφώτησης μέχρι τίς 27-2-79 μπορεί νά 

γίνει ai σχέση μ! τους στδχους πού ΙβαζΕ το πλάνο δουλείας, τ,ίς υποκειμενικές 

δυνατδτητες του οργάνου., καί τή μέχρι τώρα καταχτημένη λειτουργία της διαφώ

τισης στη Ν.Ε« καί συνολικά" στδ κίνημα. , 

Πιστεύουμε πώς εκπληρώθηκε σέ Ικανοποιητικέ βα3μδ ο βασικές στδχος του πλάνου, 

δηλαδή vói κατακτηϋη καί να σταθεροποιηθεί μιά στοιχειώδης λειτουργία στή 

διαφώτηση της Ν,Ε. ωσΤε στδ πάρα.πέρα διάστημα ή διαφώτιση -γά μπορέσει ουσια

στικά νύ συμβάλλει στην ανάπτυξη καί τήν τελειοποίηση της δουλείας της ορ

γάνωσης, 

01 αδυναμίες βέβαια υπήρξαν καί υπάρχουν άλλα πιστεύουμε αυτέ είναι αν

τικειμενικέ καθώς δέν είχε κατακτηθεί μέχρι τώρα μιά συνολική καί σταθερή λει

τουργία στδ ζήτημα της διαφώτησης, καθώς ουσιαστικά δέν υπήρξε μέχρι τώρα 

καθοδήγηση απδ τδ άντίστοχο καθοδηγητικέ όργανο καί καθώς τδ διάστημα υλοποίη

σης τοϋ πλάνου ήταν βδομάδες. 

Πιδ αναλυτικά. Οι στδχοι πού έβαζε τδ κλιμάκιο στδν τομέα διαφ0τησης καί η 

αντίστοιχη άνταπδκριση ήταν? 

1) Η σγκρδτηση O.A. Λιαφώτησης? 

Πραγματοποιήθηκε ή διαδικασία υποβολής προτάσεων άπδ τίς Τ„ϋ, καί τά μέλη 

του τομέα διαφώτησης της Μ.Ε.
1
 μέ βάοη τά κριτήρια πού τέθηκαν, καί η p<à«,. 

ξοκΛνιησε τή δουλειά της Τετάρτη 28-2-79 ;π5τε έγινε πέρα απδ τη συνάντηση 

γνωριμίας μιά εκτίμηση γιά τδν τομέα π ύ ϋά προσφέρει υ κάθε δ. καί μιά συζή

τηση γιά τδ προγραμματισμέ δϋυλειδς. 

Οι σύντροφοι πού προτάθηκαν ε ι να ι s 

Γεωργ;^δης Λυυκας καί Ππακογΐωμγος Τάκης (Τ.Ο. Γουδί) 

Παπαδάκης Πανώλης (Τ.Ο. Γκύζη) 
• 

Κουρματζης Θανάσης (Πλατεία Αμερικής) 

Κυδωνάκης ΝΤκος καί Πηλιαράκης Πέτρος (Τ.Ο.Κολιάτσου) * 

Καλλίανιώτης Σπύρος (Τ.Ο, Αη Άρτεμη) 

Σωτηρίυυ Αντώνης (Τ.Ο. Γογκράτΐΐ) 

Τούμπας Πέτρος (Τ.ϋ. Αγ. Παύλου) 

Άγριδιώτης Παναγιώτης ( " " ) 

2) Λιαμδρφωση εισήγησης Πολ. ενημέρωσης γιά τίς Ταχτικές Γ.Σ. των Τ.Ο. 

Διαμορφώθηκαν έγκαιρα είσηγήσεις καί τίς δύο φορές πού , είχαμε μέχρι τώρα 

ταχτικές Γ,Σ. τή πρώτη φορά αποκλειστικά άπδ τδν τομέα '. καί τή δεύτερη _.. 

*κτές άπδ τήν είσήγιση'του τομέα Δ. χρησιμοποιήθηκε Κείμενο τοΰ Κ6Γ1ΕΔΙΑ καί 

επίσης αναλύθηκαν τά βασικά σημεία του λδγου τοΰ προέδρου στην Κ.Ε. γιά τή 

πολιτική κατάσταση, , 



¡2/ 
ΚαΓ τ ί ς δύο φορές έγιναν συγκεντρώσεις Υ.Δ. πμίν τ ί ς Γ.Σ. καί έγινε ανάλυση 

του Οέμι τσς. Συμμετείχαν τή πρώτη φορά Υ.Δ. καί τή" δεύτερη 19. Στην ανάλυα , 

ση του δέματος στίς Τ.Ο. παρουσιάστηκαν αδυναμίες πού οφείλονται καί σέ δικές , 

μας αδυναμίες σχετικά με τδ κείμενο αλλ' κύρια eré αδυναμίες των Υ.Δ. νά άνατ 

πτύξουν αποτελεσματικά τό ϋεμα. 

3) Διαμόρφωση 3 εισηγήσεων με αντίστοιχη πραγματοποίηση 3 Γ.Σ. μέ θέματα Αια-

φώταισης στίς Τ.Ο. 

Έ γ ι ν ε μία είσήγιση γ id? τήν Ε.Ό..Κ, πού αναλύθηκε στους'Υ.δ. των Τ Π. στίς Γ.Σ, 

των Τ.Ο. μΐ θετικό αποτέλεσμα καί όσον άαορα στή ζύμωση του ζητήματος, κα$ ασον 

άφορα στη* συμμέτοχη μελών. Πρέπει πάντως να" τονιστεί δτ ι σέ καμμιά περίπτωση 

δέν εξαντλείται σέ 1 Γ.Σ. τδ θέμα καί πώς υπήρξαν οι αδυναμίες πού αναφέρθηκαν 

κ:;:ί πμίν. 

Σαν δεύτερο υέμα Ιπιλέχτηκ- ή απόφαση της' Κ.Ε. ' γ ιά τήνόργανωτίκή πολιτική. -Ν 

Διαδικασία ποΰ Βά πρέπει νά καΟορισΟε~·άπό'τά ανώτερα όργανα για" τδ αμέσως έπό-

μενο διάστημα. Στη* πράξη αποδείχνεται πως στη καλλίτερη περίπτωση, μπορεί νά 

μπεϋ ενα θέμα διαφώτισης τδ μήνα καθώς δέν είναι δυνατδ νά , μιλάμε γιά 3η Γ.Σ. 

στίς Τ.Ο. μέσ : σέ εν:: μήνα, "ν υπολογίσουμε καί τή*ν ταχτική Γ.Σ.·-

4) Πρόταση γιά τή"ν οργάνωση Σεμιναρίου (Σχολής Στελεχών) s. 

Διαμορφώθηκε εισήγηση γιά τήν οργάνωση σεμιναρίων ποΰ Οά μπορέσουν νά λει

τουργήσουν σέ πρώτη φάση πειραματικά στδ επόμενο, διάστημα. 'Μ είσήγηση ̂ 'παδδ-

ΟηκΓ στδ κλιμάκιο καί στη" U,tZ, γιά έγκριση. 

Σχετικά μέ τδ ζήτημα
 τ
Πς πολιτικής κ.Ό οδήγησης των εκδηλώσεων καθώς καί κάθε tukkr, 

άλλης διαδικασίας πμδς τά μέσα η πρδς τά εξω των Τ.Ο. πολΰ λίγα ουσιαστικά μπό

ρεσαν νά γίνουν καϋώς οι δυνατότητες τοΰ οργάνου της Ν.Ε, είναι ανεπαρκείς 

τουλάχιστον σέ αυτή τη φάση νά τίς καλύψουν ουσιαστικά, Πιστεύουμε δτι αύτδ τδ 

ζήτημα Οά πρέπει νά αποτελέσει στόχο του επόμενου πλάνου δουλείας καί καθήκον 

συνολικά της Ν.Ε. στδ μέτρο των δυνατοτήτων πού έχει καθώς η διαφώτηση καί η 

καθοδήγηση πού πρέπει νά έχει πολιτικά καί "χι διοικητικά χαρακτηρίστηκα δέν 

μπορούν νά είναι καθήκοντα ενός μέρους αλλά ολόκληρου του οργάνου. 

Ό Τομέας διαφώτισης πραγματοποίησε συνεδριάσεις καί συνεδριάζει μία φορά τή 

βδομάδα. 'Ορισμένα άπδ τα προβλήματα πδύ αναφέρθηκαν παραάνω καθώς καί αδυναμίες 

στή λειτουργικότητα παρουσιάστηκαν καί άπδ τήν ελλειφη χρόνου, αλλά καί άπδ 

προσωπικά προβλήματα πού εΤχαν τά μέλη πού τδν αποτελούν. 

Στδ κείμενο αύτδ σημειώνονται ορισμένες προτάσεις γ ιά'τή-δουλειά της διαφώτισης 

γιά τδ επόμενο πλάνα δουλείας καί δέν αποτελεί ολοκληρωμένη εΪσήγηση πράγμα 

ποΰ μπορεΤ νά γίνει άφοϋ υπάρχει γν{3ση των κατευθύνσεων πού 'βάζει ή Κ.Ε. στδ 

ζήτημα της οργανωτικής πολιτικής καί γνώση των αξόνων δράσης καί των στόχων 

συνολικά της ί",Ε. γιά τδ έπδμενο διάστημα. 
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k\ Γ'\& τδ ζήτημα της συγκρδτησης υποδομής του τομέα διαφώτισης. 

1) Γ Ί£ ètr'?A2fìn Ν,Ε. π -ö Od! περιλαμβάνει δλα τά κομματικά βιβλία καί τ&° 

α) Δημιουργία βιβλιοθήκης, βιβλία τά σχετικά μέ τους άξονες ποο μπορεί νά δράσει. 

η Νομαρχιακή οργάνωση. 

β) Δημιουργία αρχείου αποκομμάτων του ημερήσιου τύπου σχετικά μέ τους άξονες που 

μπαρε" νά δράσει σέ μαζικί επίπεδο η Η.Ε. 

γ) Δημιουργία αρχείου περιοδικού τύπου σχετικά μ| τά· π,' ηγημένα ζητήματα, 

δ) Ουσιαστική;σύγκρουση Kr:í σταΟεμοπ ¡ίηση της δουλείας της ομάδας Δ. του το

μέα διαφώτησης της Μ.Ε. 

ε) Εξαγωγή" καί ανάλυση των αποτελεσμάτων των Λ. Ε. 

στ) Ουσιαστική ϋεσμοποίηση δ ι cl ι κασίας γιά τή συμβολή στδ γράψιμο της "ΕΞΟΡπΗΣΗΣ 

στδ επίπεδο των κειμένων καί της εΪδησεωγραφίας. 

Σ'έπίπεδο Τ.Ο« 

α) Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης πμογραμματισμένα σε κάϋε Τ.Ο. 

β) "Ελεγχος της συγκρδτησης καί της δουλείας των O.A. διαφωτησης των Τ.Ο. 

1) Άτομικδ γιά τά μέλη 

α) Ουσιαστική ανανέωση καί εφαρμογή τοΰ φάκελλου νέου μέλους, σέ συνδιασμδ μέ 

μιά διαδικασία υποΓοχ"ης συνολικά του νέου μέλους. 

β) Διαμδρφωση εισήγησης γιά τδ ζήτημα της αύταμδμφωσης του μέλους καί προώθηση 

ξανά τον -'••-τ-ίστοίχου κατάλογου βιβλίων του Κ.ΕΠΕΑΙΑ. 

Τι' fWfc. rï οχ* ι run' 6iorú <r>oc\j Aoaotceuin ^*{· 
a). Σεμινάρια στελεχών Τ.Ο. 

Αναφέρεται στή σχετική εισήγηση 

3) Συλλογικά γιά την οργάνωση. 

α) Συνέχιση της δουλείας της πολιτικής ενημέρωσης στίς ταχτικές Γ.Σ. των Τ.Ο, 

β) Πραγματοποίηση είσηγήσεων διαφώτισης 

- Απαντήσεις στίς ερωτήσεις πού έτέΟηκαν στίς Γ«Σ. γιά τήν Ι'.Ο.Κ. 

ίο' ê dtf>e> _ Bêyaxn γιά έκτακτες Γ.Σ. στίς Τ.Ο, 

Τδν Απρίλη σχετικά μέ τδ ρδλο τ~ς οργάνωσης καί τά καθήκοντα του μέλους. 

Τδ Πάη- σχετικά μέ τδ ρδλο της Αυτοδιοίκησης καί τδ Δήμο *Άοήνας. 

¿"Τον Ί ο ο ν η σχετικά μέ . 'την ο, ι ,'.ί ότηση μυϋξ ,άπί àrc& τή Σοσιαλδημοκρατία 

και το ι\.ι\0ί.« 

'- Βέματα γιά τή Νεολαία. 

- Ζητήματα ποο αφορούν τδ συγκεκριμένο χώρο καί ζητήματα διαπαιδαγώγησης. 

- Συνέχιση της διαφωτιστικής G υλειας π ύ γίνεται στ' μαθητικό 

Δουλειά προς ροά εξω. 

1) Πραγματοποίηση Καμπάνιας γιά τήν Ε.O.K. στδ διάστημα 1-15 Απρίλη πού Οά 

περιλαμβάνε ι % 

α)"έκδοση σύντομου προπαγανδιστικού φυλλαδίου ποο Οά μοιραστεΤ μαζικά στά 

σπίτια μέ Βέμα "Γιατί λέμε όχι στην Ε.O.K. - τί προτείνουμε εμείς" 
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β) "ΕκΓ^.τη :..-}**?αίΐς για τή*ν E.G.Κ» 

γ) Πραγματοποίηση Σωματείων εκδηλώσεων, i Λ 

\) Πραγματοποίηση έκδήλώσεωρί'εολαίας σε τομεακδ" επίπεδο,, στα ό,άστημα 15-30 

,Μρτη. . . . * ' . . 

*3) Πρα/ματαπ ;ίηση τ5 ίίαη 4 εκδηλώσεων γtt5 τή"ν. Αυτοδιοίκηση Raf το Δήμο της 
> Uooi.e'cytrìv'ÌOlC " 

\ 

ΑΠηνας. >> 

Λ) Ζητήματα μελέτης Kctf συζήτησης απδ" τή Ν.Ε. 

1) *£ζ5ρμηυη8 (Μελέτη για τ 6 χαρακτήρα KL:ί για τή δίαΐεση της '¿4δρ
Η
.,σης σί 

συνεργασία μέ τα" οργανωτικό) '
t
 . .. .'"'. '
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2) 'Εκτίμηση γιά fa αποτελέσματα των Δ,Ε· Απολογισμός« ' · · 
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