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του Δήμου Αθήνας μέχρι τί̂  διενέργεια της Νομαρχιακής συνέλευσης πού Βά πραγματο-

ποιηθή σύμφωνα μέ τίς οδηγίες πού Boi δώσει η Κ.Ε. λαμβάνοντας υπ*δψΠ|Ϊ· 

1) Την κατάσταση πού έχει δημιουργηθη σέ ολόκληρη την οργάνωση της Α'Ν.Ε. Αθήνας 

καί πού συνοπτικά περιγράφεται άπδ! 

α) την αδυναμία συντονισμένης καΓ αποτελεσματικής πολιτικής παρέμβασης καί καθοδήγη

σης στους μαζικούς χώρους ευθύνης της. 

β) Τβ χαμηλό επίπεδο πολιτικού προβληματισμού καί διαφ$τησης πού αναπτύσσεται τδσο 

μέσα στά μέλη δσο καί στους χώρους ευθύνης της ργάνωσης. 

γ) Την εσωτερική οργανωτική χαλαρώτητα πού έχει σάν αποτέλεσμα τδν οργανωτικδ καί σέ 

ώρισμένες περιπτώσεις τδν πολιτικδ αυτοπροσδι ορισμό των Τ,Ο. 

δ) Τήν μή εφαρμογή ακόμη της απόφασης της Κ.Ε. γιά τά οίκονομικά, τήν απαράδεκτη κατά

σταση πού επικρατεί στην εκπλήρωση των οίκονομικων υποχρεώσεων καθώς καί τήν έλλει

ψη συγκεκριμένου σχεδίου γιά τήν κάλυψη των οίκονομικων αναγκών της οργάνωσης. 

2) Τίς εισηγήσεις των μελών της Ν.Ε. γιά τίς αιτίες πού ώδήγησαν στή κατάσταση πού πε

ριγράφτηκε προηγούμενα., τίς προτάσεις τους γιά Ινα συγκεκριμένο καί έφίκτδ προγραμ

ματισμέ δράσης πού Βά έχει σάμ στόχο τήν αποκατάσταση συντονισμένης καί συνολικά ' τ 

αποτελεσματικής πολιτικής, οργανωτικής καί οικονομικής λειτουργίας της οργάνωσης, 

καΒώς καί τίς προτάσεις γιά τήν αναδιάταξη των μελών της Ν.Ε. γιά τήν κατάχτηση TOU 

στόχου αύτοΐί. 

3) Τήν πολιτική απόφαση της συνόδου της Κ.Ε. της 25-26-/2-78, εκτιμά δτΐ ή οργάνωση 

στους επδμενους δύο μήνες πρέπει σάν κύριους στόχους της νά βάλλει τήν αποκατάσταση 

της λειτουργικότητας καί αποτελεσματικότητας τδσο εσωτερικά δσο καί προς τά εξω. 

Οι στόχοι αυτοί είναι ανάγκη νά καταχτηθούν τόσο σέ επίπεδο λειτουργίας Ν.Ε. δσο 

καί σέ επίπεδο λειτουργίας T.D. 

Τό κλιμάκιο εκτιμά δτφ γιά νά ξεπεραστούν ο'ι δυσκολίες πού περίγράφηκαν, είναι αναγ

καία η δραστηριοποίηση στους ακόλουθους τομε'ϊς δουλείας, 

α) Τδν ΟΪκονομικό 

β) Τδν 'Οργανωτικό 

γ) Τή διαφώτηση 

Πέ τή ταχτική αυτή επιδιώκεται ή δημιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων γιά ακόμη 

πι ó αποτελεσματική παράμβαση της οργάνωσης στό χώρο ευθύνης της. 

Αυτός ò τελευταίος στδχος Βά υλοποιηθή μέσα από ενα δεύτερο πρόγραμμα δράσης πού τδ 

κλιμάκιο μέ τή. Ν,Ε. Οά βάλλει στην οργάνωση, άφου στδ δίάσΐηρα των δύο μηνών λάβει 
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υπ'οψη του τίς προτάσεις των Τ.Ο. 

Ή εξειδίκευση της ταχτικής στους τρείς παραπάνω άξονες δράσης πρέπει vá είναι ή άκδ-

λουθη, κατά KÚpto λόγο! 

Στόχος εϊναι η απογραφή καί απολογισμός των ¿ίκαναμικών υποχρεώσεων σέ δλα τά επί

πεδα, ή εφαρμογή της απόφασης της Κ.Ε. γιά" τά οικονομικά καί ή δημιουργία πραϋποΒέ*-

σεων για σταθερή" οικονομική κάλυψη των δραστηριοτήτων της οργάνωσης. 

Γιά τό σκοπό αύτδϊ 

1) Πεχρι τό τέλος του Γενάρη Βά πρέπει νά έχει ολοκληρωθεί ο ΟΪκονομίκός απολογισμός 

των υποχρεώσεων τόσο σέ επίπεδο Τ.Ο. οσο καί σέ U.E. 

2) Βά ασκηθεί σταθερός καί αποφασιστικός έλεγχος πάνω στό βαΒμό καί τόν Τρόπο υλοποίη

σης της απόφασης γιά τά οικονομικά της συνόδου της Κ.Ε. στίς 24-2ΰ/β/78. 

Σέ κάΒε Τ.Ο. πρέπει νά άναλυΒη ο ρόλος της οικονομικής αυτοδυναμίας του κινήματος, 

η σημασία της διάθεσης της εφημερίδας καί νά αυξηθούν τά μέσα γιά τό ξεπέρασμα της 

σημερινής κατάστασης. 

3) Γ:έχρι τό τέλος του Φλεβάρη Βά έχει εκπονηθη οικονομοτεχνική μελέτη γιά τήν Τδρυση 

Ταβέρνας σέ επίπεδο Ν.Ε, σέ συνεργασία μέ τίς Τ.Ο. 

4) Κάθε εκδήλωση Οά συνοδεύεταιάπδ οικονομικό προϋπολογισμό, ένώ μετά άπό τήν πραγματο

ποίηση της, Βά γίνεται απαραίτητα οικονομικός απολογισμός. Ό οίκονομικός απολογι

σμός σέ διάστημα μιας βδομάδας, Βά κ ινοπο^ϊται απαραίτητα στή Ν.Ε. 

5) ΚάΒε εξόρμηση διάΒεσηςέντύπου υλικού Βά συνοδεύεται άπό απολογισμό. Ή εφαρμογή της 

απόφασης γιά τή διάθεση της εφημερίδας Βά παρακολουθηθεί μέ Ιδιαίτερη επιμονή καί 

άποφασιστηκδτητα στό διάστημα των δύο μηνών, εφαρμογής του σχεδίου δράσης. 

6) Ό υπεύθυνος των οίκοναμικών κάθε Τ.Ο. στδ τέλος κάΒε μήνα καί μέχρι τίς 10 τοΰ επό

μενου μήνα είναι υποχρεωμάμος νά υποβάλλει στή Ν.Ε« τόν απολογισμό της οικονομικής 

δραστηριότητας του περασμένου μήνα γιά τήν Τ.Ο. 

7) Άπό κάΒε εκδήλωση Τ.Ο. ή Ο.Π. ή Ν.Ε. παίρνει τό 20$ των καθαρών ¿1σπράξεων(κερδών) 

β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΌ: 

Στόχος τό α' ΐ5ημερο τοΰ Πάρτη κάθε Τ.Ο. νά μπορεί νά διατάξει αποτελεσματικά τίς 

δυνάμεις της, σύμφωνα μέ τόν προγραμματισμό δράσης της Μ,Ε» 

Γ ιά τό σκοπό αυτό? 

1) Διατηρείται ò γεωγραφικός χωρισμός τών Τ.Ο. στους τέσσερεις τομείς πού υπάρχουν. 

2) Σέ διάστημα δύο μηνών κάθε Τ.Ο. Βά ολοκληρώσει τήν απογραφή του δυναμικού της, καί 

τών προσβάσεων της στδν περίγυρο καθώς καί τήν χαρτογράφηση του χώρου εύεύνης της. 
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(*Υπρξη, λειτουργία Σ.Ε. συνελεύσεις, αντικείμενο συνελεύσεων, εγγεγραμμένα μέλη, ενεργά 

μέλη, λδγοι αδρανοποίησης, σχέσης της Τ.Ο. με τό μαζικό κίνημα, απογραφή* των μαζικών 

χώρων καί συσχετισμού δυνάμεων με καταγραφή" των μελών καί των ψίλαν τοΰ κινήματος, πού 

δουλεύουν σ'αυτούς. Στην Τοπική αυτοδιοίκηση, σέ επιστημονικούς συλλόγους, σέ σύνδικο
ι « 

λιστικές οργανώσεις, σέ οργανώσεις έμποροβιοτεχνων, σε συλλδγους γονέων καί κηδεμόνων, 

σε επιτροπές κατοίκων, σέ πολιτιστικαύς-έξωρα'ίστικούς συλλόγους, σέ αθλητικά σωματεία, 

σέ γυναικείες οργανώσεις, σέ οργανώσεις νέων, μαθητικές κοινδτητες κ,λ.π. Σχέση της Τ.Ο. 

μέ τδν κοινωνικέ της περίγυρο(κατάλογος φίλων του Κινήματος, πόσες εξορμήσεις διανέμει 

σ'αάτούς, πδσους έχει εντάξει στην πραγματοποίηση τοΰ οικονομικού πλάνου, αν έφαρμδστηκε 

καί σέ πα ιό βαΒμδ ή σταυροδδτηση στίς τελευταίες δημοτικές εκλογές.) 

3) Ή σωστή λειτουργία των Τ.Ο. σέ δλα τά επίπεδα(Σ.Ξ.,Γ,Σ., ολομέλειες, ομάδες δουλείας, 

δράση στους μαζικούς χώρους), Βά μπε~ κάτω άπδ τδν καθοδηγητικό έλεγχο της Κ.Ε. ,ετσι 

πού νά γίνει δυνατή ιη αξιολόγηση τοΰ βαθμού δραστηριοποίησης κάθε Τ.Ο. σύμφωνα μέ τήν 

κλίμακα, (Α) Αποδεκτός, (Γι) Μέτριος,(Χ) Χαμηλδς. 

4) Βά οργανωΒε* μιά συνεστίαση στδ διάστημα Γεν.Φλεβάρη σέ επίπεδο Τ.Ο. καί Βά ελεγχθεί 

μέσα άπδ τήν εκδήλωση αυτή ò βαθμός συνεργασίας τοΰ οργανωτικού, ταΰ οίκονομικοΰ, καί 

της δια'ψώτησης. 

5) Εά προετοιμασθεί η πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης προς τά εξω που Βά ενταχΒε~ στίς δρα

στηριότητες της Τ.Ο. στίς αρχές του επόμενου δίμηνου. Ή μορφή καί τό περιεχδμενο της 

εκδήλωσης αυτής Βά πμοταΒε~ άπδ κάθε Τ.Ο. καί Βά εγκριθεί άπδ τήν Ν.Ε.. Ή πρόταση θά 

συνοδεύεται από αναλυτικό προγραμματισμό καί ιδιαίτερα θά περι^ει λεπτομερήοΪκονομι-

κδ προϋπολογισμό. 

6) Κάθε Τ.Ο. άπδ τήν 1-1-79 Βά εφοδιαστεί μέ ;1ιβλίο εισερχομένων καί εξερχόμενων εγγράφων 

(Προτόκολλο), δπου κάθε έγγραφο πού μπαίνει η βγαίνει στή Τ.Ο, θά έχει αριθμό πρωτο

κόλλου, ημερομηνία καί χρέωση, δηλ. σέ ποιδν απευθύνεται, ή ποιδς τδ παραλαμβάνει, ή 

σέ ποίδ φάκελλο πρέπει νά άναζητηθε"*. Ακόμη γιά ψάΒε έγγραφο ή κείμενο πού βγαίνει 

άπδ τήν Τ.Ο. Βά υπάρχει άντίγραφδ του στδ *Αρχείο. 

γ) ΔΙΑΦΩΤΗΣΗ 

1)Συγκρότηση ομάδας δουλείας από υπεύθυνους διαφώτησης ,καί άπδ δσους μπορούν ' άί θέλουν 

νά βοηθήσουν. 

2) "Εγκαιρη διαμδρφωση γραπτής εισήγησης γιά τίς Γ,Σ. των Τ.Ο. μέ σκοπδ τήν Ιδεολογική 

περιχαράκωση καί τήν ενημέρωση πάνω στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Τδ κείμενο 

θά γράφεται κάθε μήνα καί θά παραδίδεται έγκαιρα γιά έγκριση άπδ τά ανώτερα καΒοδη-. 

γητικά όργανα καί γιά συζήτηση άπδ τή ί:.Ε. 

"Αμεσος στόχος. Τδ πρώτο κείμενο θά πρέπει νά εΤναίετοιμο τδ πρώτο Ιθήμερο τοΰ Γενάρη 
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Γ lex τή διαμόρφωση του κείμενου θά λαμβάνονται UTT' διμη οΐ δηλώσεις του σ.Προέδρου, οι ανα

κοινώσεις του Ε.Γ.5 η δραστηριότητα της οργάνωσης(,<οΐνοβουλευτική ομάδα,μαζικές εκδηλώ- ι 
C 

σεις της οργάνωσης αναφορά στά προβλήματα της Αθήνας καθώς καί ότι άλλο κρίνει σκόπιμα 

η ομάδα δουλείας. 

3) Διαμόρφωση γραπτών εισηγήσεων γιά τρία θέματα, πού η ομάδα δουλείας Βά προτείνει καί 

0ά εγκρίνει ή Ν.Ε, Τά θέματα αυτά Βά αναπτυχθούν σε προγραμματισμένες ολομέλειες των 

Τ.Ο. 

4) Πρόταση γιά οργάνωση σεμιναρίου (Σχα|*ιή στελεχών) σέ επίπεδο f'.E. μέ τό χαρακτήρα καί 

τά προβλήματα της περιοχής, εΐτε σέ επίπεδο Τ.Ο, είτε σέ επίπεδο Τομέα, σέ συνεργασία 

μέ τό 'Οργανωτικό καί τδ Οικονομικέ. 

Τδ παραπάνω πλάνο πρέπει νά υλοποιηθεί μέσα σέ διάστημα δύο μηνών. Πετά από τδ τέ̂ ιος 

της προθεσμίας αυτής Βά άσκηΒε~ κριτική πάνω στον τρδπο εφαρμογής καί υλοποίησης του, 

Στδ μέτρο πού Βά κριθε~ δτι ο\ κύριοι στόχοι του έχουν εκπληρωθεί η οργάνωση Βά προ

χωρήσει στδ επόμενο σχέδιο πού Βά είναι η συντονισμένη παρέμβαση μέσα στους μαζικούς 

χώρους ευθύνης της. 

Γιά τή μορφοποίηση του επόμενου σχεδίου δράσης oí Τ.Ο. πρέπει νά υποβάλλουν συγκεκρι

μένες προτάσεις μέσα στδ Φλεβάρη, λαμβάνοντας υπ'οψη τους άξονες του νέου προγράμματος 

πού έγκαιρα Βά τους κοινοποίηση ή Ν.Ε. 
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1) 0201Ιϋ5ΰ_'ενΓ
1^Ρ

ωσΓ
Ι (είσήγηση Ν.Ε.) 

2) Εφαρμογή προγράμματος Ν,Ε, 

(Ανάλυση της αναγκαιότητας καί των στόχων άπδ μέλος της Σ.Ε. προτάσεις γιά τήν 

υλοποίηση του από τήν Σ.Ε. καί καταμερισμός δουλείας μέ προσωπικές χρεώσεις), 

3) Συζήτηση γιά τό περιεχόμενο του νέου πgoγμάμμc:τoς (Πάρτης-'Ιούνης) 

(ΕΪσήγηση άπδ τήν Σ,Ε. μέ σκοπό τήν ανάπτυξη τοΰ προβληματισμού γιά τδ περιεχόμε

νο του νέου προγράμματος, ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς δυνατότητες υλοποίησης ταυά'πδ τήν Τ.Ο. 

ή Ο.Π.) 

2Π_[εΝΙΚΗ„ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ(2ο|_ΠΗΝΑΣ) 

1) Πολιτική ενημέρωση (ΕΪσήγηση Ν.Ε.) 

2) Κριτική πάνω στδ βαθμό υλοποίησης τοΰ προγράμματος. 

( Ή κριτική έχει σάν στόχο νά έπισυμανθοΰν αδυναμίες καί νά διασφαλιστεί ή εφαρμογή 

τοΰ προγράμματος μέσα στά χρονικά Spia πού έχουν προβλεφθεί)· 

DSSÎfiiEÊiS-Ciû-ÏS-SÎÊS-ÎÏSCSÛÎHUn-ÎÎUÛEIUSriSïîÎSl· 
(Διαμόρφωση προτάσεων γιά τό νέο πρόγραμμα δράσης καί έπισύμανση των προτάσεων εκείνων 

πού ή Τ.Ο.ή(θ.Π,) εγγυάται τήν υλοποίηση τους.) 
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