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Αποφεισ. του à« λριστοδουλίδη γι« *ην αντιμετώπιση 

¿ρισμίνων προβλημάτων στίς ΙΙομαρχιακες "επιτροπές* 

Ιιναι σίγουρο πως μια σειρά απο* προβλήματα ποδ δημιουργήθηκαν 

περισσότερο ini τις νΙεςς αν αγκες μετΙ τις εκλογές καί λιγωτερσ 

β,πο προβλήματα οργανωμένου φραζιονοσμοΰ γ^χ υπάρχουν σήμερα σε 

πολλΙς a.ii. και ΐ.ϋ. ιίερικα* απ*αυτΙ μπσρεΓ να" τΙ επισημάνουμε άμεσα 

δ«ως i 

Ι. ϊδ προμλημα των σχίσεων ΐ*. Όργανων *βί ρουλευτω ν η άλλων 

παραγόντων . 

2.
 ,f

i δημιουργία σ£ πολλά Γ·Όργανα της εντύπωσης ©τι η περιοχή 

τοδς ανήκει,ΜαΓ πως όεν μπορεί να επιτρέψουν σε αλ^ου ς δικαιώ
ματα. Αυτή η αντίληψη οδήγησε σε συσπειρώσεις και αντισββπειρωσεις 

3.fi ανέβασμα του ποιοτικού ε«;ιπ|δ0υ της οργάνωσης δεν συμβαδίζει με 
τις ίδεολβγ^κίς καί πολιτικές ικανότητες καί δυνατότητες πολλών 
μελών ' «. · η £ · Γ- · · 

4. * Ακόμα καί σε κεντρικό* επίπεδο η Ιδφυναμία να αντιμετωπιστούν 

ορισμένα προβλήματα και να λειτουργήσουν σωστά επιτροπές ενίσχυσαν 

τις αδυναμίες των Μ·>„, 

5. ϊΐλος η "εσωστρέφεια*
1
 που εοειζαν ti ανωτέρα opyave. του κινήματος 

δεν βοήθησε xi ξεπέρασμα προβλημάτων ,που διαφορετικά δεν θα 

είχαν καν εμφανιστεί. 

Για xi ξεπέρασμα των προβλημάτων αύτων ,που μπορεί καί μΙ τις σημερινέ 

δυνάμεις μας να αντιμετωπιστούν »προτείνω« 

Ι. ίίΐ βρεθε* οπωσδήποτε λδση oxi θέμα των σχέσεων Uh καί βουλευτών, 

(σ'αΰτο πρίπει η επιτροπή του Κ.Γ. να υποβίλει αμέσως προτάσεις καί 

να αρχίσει κάποια διαδικασία).Βραχυπρόθεσμα προτείνωΐ 

α. Μα γίνουν σΙ επίπεδο νομών
#
συσκέψεις με Ι·Χ·§ βουλευτίς 

καί xi κλιμάκια ΚΙ, γι.« να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προ

βλήματα καί να καταρτιστεί ενα πρόγραμμα κοινών εμφανί

σεων βουλευτών καί tìL· στα" χωριδ. 

β, *ϋ%ου υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα vi αναλάβει το κλιμΙ" 

κιο της Ι Κ.i. να* τα έπισημίνει καί να" αντιμετωπιστούν 

με τήν παρουσία καί μέλους του 1*Γ. καί αν είναι δυνατό 

καί τ«χχχΐΕ»χ μελών του ΙΓ ™» είναι βουλευτές. 

2. Ετήν Αθήνα θΙ πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί αμεσαΐ 



2 

α. öl Ηομαρχιακές που δέν λειτουργούν σχεδόν καθόλου (λχ.ΒΙ) 

θα πρέπει ve αντικατασταθούν συμφωνά μέ τ^ν απόφαση της ΚΙ 

καί vi προετοιμάσουν "Ί,κτακτη ¿,υνδιασκεΕη μέσα στον ¿
ν
πτέμ0ρη 

για τη*ν εκλογή νέας îîli-· 

ja.(Η Β.Κ. ποΰ υπολειτουργούν η έχουν προβλήματα πρέπει νό 

ενισχυθούν μ! τ^ν παρουσία κεντρικού κλιμακίου.Μρστείν**: 

ι. TÍ μέλη της Συντονιστικής Τοαμματείας vi αν αλίβουν 

ττξν ευθύνη για την εποπτεία της δουλείας των %.t. 

&θη*νας - ηειρββα, ί«θε μέλος της £Γρ να έχει μια 

ιι· ΙίΙ δημιουργηθεί γιά κάθε fs,¿. μια τοιμελης ομα"δ« 

οουλειας «ου θα λειβουργεΓ μΙ τη*ν ευθύνη του αντίστοι

χου μέλους της Ι.Γρ. καί θα βρίσκεται σε τακτική έπαφη 

με τίς í.Ü. της αντίστοιχης ÜE. Θ® πρέπει ν« γίνονται 

επισκέψεις στίς Τ.Ο.,νΙ συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 

των ίίί; καί των συνελεύσεων των Î.G. 

ιό άτομα αυτό ,μέλη της ΚΚ, θ Ι πρέπει να έχουν 
ικανότητες γι! νΐ Ιπ λύουν τόσο θεωρητικί προβλήματα 

όσο καί ¿ραανωτικα θέματα που δημιουργούνται. 

γ. ία επιτροπή διαφώτισης πρέπει να δραστηριοποιηθεί και ν! λειτουρ

γήσει ni£ ενα επιμορφωτικό σεμινάριο κεντρικά όπου πρέπει 

να δοθεί άπόντηση στό προβλήματα πού θίφονται στή
1
 ρόση καί 

δημιουργούν αντιθέσεις, /όνο ετσθ θα ύπόρξει κάποια κοινή 

αντιμετώπιση του προβλήματος η τ"*ν ποοβληματων . 

;,τό πρωχο στάδιο vi κλώθουν ν! παρακολουθήσουν τα σεμηναρια 

τό μέλη των ΚΙ καί οι γραμματείς των ϊ.Ο. *Αργότερα δλα τ! μέλη 

των ••«··. 

ο. il πρέπει γιό κΙθε νέα θέση του κινήματος (λ.χ. θέμα ifytiix 

πυρηνικής βόμβας) να ενημερώνονται τΙ Η. Όργανα ταυτόχρονα μέ 

την δημοσίευση στον τύπο μέ εσωτερικό δελτίο ποδ θΐ δίνει αναλυ 

τικ! το|ς λόγους γιό τους ¿ποιους υποστηρίζεται η %cor\ αΰτη" 

και έτσι να είναι σέ θέση ν! αντιμετωπίζουν ζυμώσεις δχιιΐχ 

στη βάση του κινήματος.*© δελτίο μπορεί ν! κυκλοφορεί από 

την επιτροπή* διαφώτισης και να είναι πλυγραφημένο. 

Αυτές οι λίγες σκέψεις νομίζω mgp μπορεί ν® βοηθήσουν στό ξεκίιρμα. 


