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Θέμα; Δραστηριοποίηση τον Τοπικών 'Οργανώσεων. 

Ό άμεσος στόχος τοΟ κινήματος στους επόμενους μ^νες είναι 

ή μαζικοποίησή του καί η δραστηριοποίηση τών μελδδν του. Γιά 

νά πετύχουμε τό σκοπό τούτο οι Τοπικές 'Οργανώσεις πρέπει νά 

γίνουν πυρήνες πολιτικού αγώνα* Τα μέλη τους πρέπει νά στρα- -

φοϋν προς τα καθημερινά πρακτικά προβλήματα, πού απασχολούν 

τόν εργαζόμενο 'Έλληνα, καί νά τόν βοηθήσουν στην επίλυση τΦυς^ς· 

Τό παρακάτω πρόγραμμα δουλείας σκοπό έχει νά βοηθήσει τους 

υπεύθυνους τον Τοπικών 'Οργανώσεων στό έργο τοΟτο. Οι Συντονι ~ 

στικές Επιτροπές πρέτίει νά τό συμπληρώσουν καί νά τό προσαρ

μόσουν στίς τοπικές συνθήκες. 

1... Εξόρμηση στό χωριό. 

Σέ κάθε τοπική οργάνωση των μεγάλων πόλεων υπάρχουν μέλη μας 

μέ στενές επαφές μέ τά χωριά τη*ς καταγωγές τους. Ή Συντονιστι

κή Επιτροπή xffç Τ.Ο. πρέπει νά διαπίστωσε ι ποφά μέλη τ?ΐς Τ.Ο. 

μποροϋ νά βοηθήσουν στην οργάνωση επίσκεψης τή*ς Τ.Ο. 

τ", σέ ιχ"ωρηό>*; καί μέ τή βοήθεια τους νά πραγματοποίησε* τήν 

έξοδο στό χωριό. Σκοπός της θά είναι ή συζήτηση μέ τους κατοί

κους καί ή δημιουργία Ο.Π. τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό χωριό. 

Μέ βάση τή μέχρι σήμερα πείρα άπό παρόμοιες επισκέψεις πρέ

πει νά προσέξουμε τά έξΉς σημεΓα; 

α) Έάν στό τόπο επίσκεψης υπάρχει οργάνωση το0 κινήματος ή 

επίσκεψη πραγματοποιείται μόνο έφ'δσον τό αποδεχθεί καί σέ συμ

φωνία μαζί της. Γιά τήν επίσκεψη θά πρέπει νά κατατοπίσθεΤ προ

ηγούμενα ή Προσωρινή Νομαρχιακή Επιτροπή, πού είναι αρμόδια 

γιά τό τόπο τη" ς επίσκεψης καθώς καί ή αρμόδια γιά τήν Τ.Ο. Π.Ν.Ε. 

0Ì Π.Ν.Ε. μποροϋν νά υποδείξουν στην Τ.Ο. ποια σημεία πρέπει νά 

προσέξει κατά τήν επίσκεψη της (ειδικά προβλήματα τή*ς περιοχές, 

φίλοι τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ., δύναμη της Δεξιάς). Μετά άπό συνεννόηση oL 
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Π.Ν.Ε. μπορούν νά ζητήσουν από τήν Τ.Ο. νά ματαιώσει τήν επίσ

κεψη της. 

Ή στενή συνεργασία με τά ανώτερα όργανα τοϋ κινήματος εί

ναι αναγκαία για ν'άποφύγουμε νά εμφανισθούν σά μέλη τοϋ κινή

ματος άτομα άσχετα μ'αύτό. Τοΰτο ρχεί συμβεΓ στό παρελθόν μέ 

δυσάρεστα αποτελέσματα γιά τό κίνημα. Σκοπός το3ν εθελοντών τού

των ήταν νά δυσφημίσουν τό κίνημα υποστηρίζοντας θέσείς ξένες 

προς τίς αρχές του. Οι Π.Ν.Ε. πρέπει νά είναι σέ θέση νά παρα-

κολουθοΟν άπό κοντά τή σχετική δραστηριότητα τον Τ.Ο. γιά νά 

μποροϋν νά εντοπίσουν καί νά προλάβουν "προβοκάτσιες". 

Ή επίσκεψη διαφορετικών Τ.Ο. σέ διαφορετικά χρονικά δια -

στήματα στον ίδιο τόπο είναι χρήσιμη* Ή δεύτερη επίσκεψη επι

τείνει καί συντηρεί τήν εντύπωση τήν πρώτης* Οι Π.Ν.Ε. θά πρέ

πει δμως νά φροντίσουν ώστε οι Τ,Ο. νά μήν έπισκέπτωνται συνε

χώς τόν ίδιο τόπο, 

β) Σέ μεγάλα χωριά ή επαρχιακές πόλεις οι /κπρόσωποι άλλων πα

ρατάξεων έχουν τή δυνατότητα νά συγκεντρώσουν κόσμο καί νά άν-

τιδράσσυν στην επίσκεψη. Πρε7ίε ι γιά τούτο νά έπιλέγωνται αποκ

λειστικά μικρά χωριά, δπου ό πληθυσμός είναι πρόθυμος νά κου

βεντιάσει καί δέν έχει συχνές επαφές μέ τά πολιτικά κόμματα. 

γ) Τά μέλη της Τ„0, θά πρέπει κατά κύριο λόγο νά συζητοϋν τό 

θέμαζ Τί ι,ητάει τό ΠΑΣΟΚ καί γιατί δημιουργήθηκε. Υλικό πάνω 

στό θέμα τούτο καί γενικά γιά κάθε συζήτηση περιέχεται στά φυ,λ-

λάδτα "Εισηγήσεις του" Προέδρου γιά ζύμο3ση στά μέλη τοϋ ΠΑΣΟΚ, 

Σεπτέμβρης' 1975" καί "Εισηγήσεις καί, 'Ομιλίες τοϋ Προέδρου (II), 

Νοέμβρης 1975" πού έχει εκδώσει τό ΠΑ. Σ OK. 

Τά μέλη πρέπει νά είναι κατατοπισμένα καί πάνω στά προβλή

ματα τή*ς εξωτερικής πολιτικής δπως αναλύθηκαν άπό τόν Πρόεδρο 

στή συζήτηση στή Βουλή (ο λόγος δημοσιεύτηκε στην Εξόρμηση 

τής 22-4-76) τό θέμα Ελλάδα - Ε.O.K. (Τό Κίνημα κυκλοφόρησε 

σχετικό φυλλάδιο). 

Τά μέληθά πρέπει νά έχουν κατατοπιστεί καί πάνω στά προβ

λήματα τοϋ χωριοϋ ή της περιοχής, ώστε σέ περίπτωση ερωτήσεων 

νά μποροϋν νά δώσουν απαντήσεις. Ή Τ.Ο. μπορεί νά ζητήσει άπό 

τήν Π.Ν.Ε. της περιοχής νά τήν κατατοπίσουν γιά τά προβλήματα 

τοϋ τόπου. "Αν ή T
c
0„ δέν έχει μέλη καταρτισμένα σέ ζητήματα 
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τοϋ χωριοϋ μπορεί" νά ζητήσει τήν βοήθεια τη̂ ς Π.Ν.Ε. της η τον 

Κ.Ο. τή*ς πόλης. 

δ) Τά πρόσωπα, πού θά κατευθύνουν έ'κ μέρους τή"ς Τ.Ο. τή συζή

τηση θά έχουν προκαθορισθεί". "Εχει συμβεί" μέλη, νά έχουν δημι

ουργήσει δυσμενείς εντυπώσεις γιά τό κίνημα μέ άστοχες απαντή

σεις ή παρατηρήσεις έκαός του κλίματος τής συζήτησης. ΤοΟτο δέ 

σημαίνει βέβαια, δτι άλλοι άπό δσους έχουν ορισθεί" δεν πρέπει 

ή δέ μποροϋν νά μιλοΟν. Θά πρέπει δμως νά πείθαρχοον στίς υπο

δείξεις. 

ε) Τά μέλη τη̂ ς Τ.Ο. πρέπει νά έχουν μαζί τους αντίτυπα τη* ς Ε 

ξόρμησης καί τον φυλλαδίων, πού "χει εκδώσει τό κίνημα. Δυό-

τρία φύλλα τη*ς Εξόρμησης καθώς ενα αντίτυπο τον ¿μιλιών τοϋ" 

Προέδρου μποροον νά διανεμηθοΟν δωρεάν. 

2) Απασχόληση τ?ίς Τ.Ο* μέ τοπικά προβλήματα. 

Γιά νά αναπτύξει ή Τ.Ο. στενώτερη επαφή μέ τό πληθυσμό τή~ς 

περιοχές πρέπει νά επιδιώξει νά επιμεληθεί" καί νά λύσει τοπι

κά προβλήματα σέ συνεργασία μαζί του. 

Τοπικά προβλήματα υπάρχουν πολλά π.χ. λείπει παιδική χαρά, 

λείπει βρεφικός σταθμός γιά τίς εργαζόμενες μητέρες? τό σχο

λείο είναι μικρό, παληό ή χωρίς δασκάλους, ή συγκοινωνιακή εξυ

πηρέτηση rivai κακή, ή δημοτική περιουσία παραχωρείται σέ τρί

τους γιά εκμετάλλευση μέ ασύμφορους δρους γιά τό δη̂ μο κ.λ.π. 

Γιά πολλά άπό τά τοπικά προβλήματα τη* ς περιοχές έχουν ηδη 

κινητοποιηθεί" άπό καιρό τά πολιτικά κόμματα, έχουν π.χ. γίνει 

μή*νες τώρα διαμαρτυρίες γιά τό σχολικό κτίριο. Ή Τ.Ο. πρέπει 

νά εντοπίσει ενα τοπικό πρόβλημα πού δέν έχει συγκεντρώσει μέχ

ρι σήμερα τό ενδιαφέρον τον άλλων πολιτικών παρατάξεων καί νά 

ασχοληθεί" ειδικά μ'αύτό μόνη της. Άπό τά δυνατά προβλήματα πού 

μπορεί" νά καταπιαστεί" ή Τ.Ο. πρέπει νά διαλεχτεί" έκεΓνο πού εί

τε μπορεί" νά λυθεί" μέ ενέργειες τη*ς Τ.Ο. εϊτε θά δώσει ευκαιρία 

γιά συνεννόηση καί επαφή μέ τό πληθυσμό.(Θέματα πού συγκινοϋν 

είναι ιδίως τά θέματα, πού έχουν σχέση μέ τά παιδιά σχολεία, 

παιδικές χαρές, χώροι ψυχαγωγίας κ.λ.π.) Συνεννόηση καί επαφή 
σέ περίσωση , > , , η 

μπορεί"-Va
 ί
-πραγματνθπ

Γ
σι;ηθΓί'συλλογτιςυπογραφών κάτω από μιά αίτηση γιά 

βρεφικό σταθμό, συλλογής στοίχε ίων άπό τους κατοίκους γιά νά 

καθορισθοον οι στάσεις τοϋ λεωφορείου, μέ τήν έκθεση στή πλατεία 
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τον σχεδίων γιά τή δημιουργία χώρου πρασίνου ή παιδικές χαρδς. 

Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, δτι γιά νά ξεπεράσουμε τή ση

μερινή διαστακτικότητα καί αδιαφορία τβν κατοίκων vPfç περιοχές 

πρέπει εμεΓς νά ερθουμρ κοντά τους. Πολλά τοπικά προβλήματα λύ

νονται με επινοητικότητα κα'ι πρωτοβουλία. Στή Βόρειο Ελλάδα 

τοπική οργάνωση χωρίου έπεισε τό κοινοτάρχη νά φυτευτεί μέ λεύ

κες δ κοινοτικός αγρός γιά νά αυξήσουν τά έσοδα τη*ς κοινότητας. 

Τή δoυλÉtά προσέφεραν εθελοντικά τά μέλη τή*ς Τ«0. 

Ή Τ,Ο. θά πρέπει νά βρίσκεται σε επαφή μέ τους δημοτικούς 

συμβούλους, πού συνεργάζονται μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θέματα, πού συζη-

τοΟν οι δημοτικοί σύμβουλοι στό Δήμο μποροϋν παράλληλα νά συζη-

τιοΟνται μέ τόν πληθυσμό από τήν Τ.Ο., πού νά πιέζει γιά τή λύ

ση τους. 

3) Ή Συντονιστική Επιτροπή μπορεί γιά νά ασχοληθεί ή Τ.Ο. μέ 

χειροπιαστά προβλήματα καί νά αποφύγει τίς διανοουμενίστικες συ-

ζητήσρίς, νά διοργανώσει τους ακόλουθους κύκλους συζήτησης στά 

γραφεία τη*ς Τ.Ο. 

α) Προβλήματα τή*ς καθημερινές δουλείας μας. Πέντε-εξη μέλη τη*ς 

Τ*0. μέ διαφορετικά επαγγέλματα διηγούνται τά προβλήματα τή*ς 

δο,υλείδς τους. Ακόλουθε Γ συζήτηση γιά τό τρόπο επίλυσης τους, 

γιά τ£ς συνδικαλιστικές οργανώσεις, τό τρόπο εγγραφές μελον στίς 

συνδικαλιστικές οργάνωσης, τήν ΠΑΣΚΕ, τίς δυνατότητες οργάνω

σης e στους χώρους δούλε ι Ας, τόν τρόπο λύσης τώ"ν συγκεκριμένων 

προβλημάτων πού αναφέρθηκαν. 

β) Προβλήματα υγείας καί κοινωνικές ασφάλισης. Πέντε-εξη μέλη 

τη*ς Τ.Ο. διηγούνται, πώς είναι ασφαλισμένα, τί παροχές δίνουν τά 

ασφαλιστικά ταμεία τους, ποια είναι ή ιατροφαρμακευτική περίθαλ

ψη πού "χουν, ποια προβλήματα συναντούν. 

ΆκολουθεΓ συζήτηση γιά νά κατατοπιστοϋν τά μέλη πάνω στό 

σύστημα κοινωνικές ασφάλισης, τά ελαττώματα του καί τίς πιθανές 

λύσεις. Σκόπιμο είναι ή Σ."Ρ. νά καλέσει έναν ή περισσότερους 

γιατρούς στή συζήτηση. 

γ) Προβλήματα παιδείας. Γοντΐς, μαθητές, φοιτητές, διηγοϋνται 

πώς λειτουργεί" τό εκπαιδευτικό σύστημα, τί δυσκολίες συναντοϋν. 

ΆκολουθεΓ συζήτηση γιά νά κατατοπιστούν τά μέλη πάνω στό εκπαι

δευτικό σύστημα, τά ελαττώματα του καί τίς ενδεδειγμένες λύσεις. 

Ή Σ.Ε. θά πρέπει νά καλέσ?ι στή συζήτηση έναν ή περισσότερους 
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εκπαιδευτικούς. 

δ) Προβλήματα- τή*ς καθημερινής ζωής. Τρία η τέσσερα μέλη τη*ς 

Τ.Ο. καταεοπίζουν τά μέλη τη*ς Τ.Ο, γιά τις συνθήκες διαβίω-

σης στή περιοχή, τό υφός τ£5ν ενοικίων, τους δρους τΑ3ν μισθώ

σεων, τά καταστήματα (ποια είναι φτηνά, ποια ακριβά, αν συμ

φέρει νά αγοράζει κανείς στό κέντρο τή*ς πόλης, λαϊκές αγορές} 

ποιότητα των προσφερόμενων ειδών), τό τρόπο αντιμετώπισης 

τών εξόδων στην οικογένεια (οικογενειακός προϋπολογισμός), 

τήν αναψυχή (εστιατόρια, τιμές, δυνατές εκδρομές), τό τρόπο 

απασχόλησης τον παιδιών (βρεφικός σταθμός, παιδική χαρά) κλπ. 

Ακολουθεί συζήτηση γιά νά κατατοπιστούν καλύτερα τά μέλη καθ 

νά εντοπιστούν τοπικά προβλήματα, 

ε) Ή Σ.Ε. μπορεί* νά απευθυνθεί' ε'ίτε στή Π.Ν.Τ?, ε'ίτε στά κεν

τρικά όργανα τοϋ κινήματος ('Οργανωτικό, ΚΕΜΕΔΙΑ, Συνδικαλισ

τικό, Κλαδικό κλπ,,) καί νά ζητήσει νά έρθει στέλεχος τοϋ κι

νήματος νά μιλήσει πάνω σέ συγκεκριμένο πρόβλημα. Επιδίωξη 

της πρέπει νά είναι νά επισκέπτεται τή Τ.Ο. ένας ομιλητής 

τουλάχιστον κάθε δυό μήνες. 

4) Επίσκεψη στή περιοχή. 

Γιά νά ερθει ή Τ.Ο, σέ επαφή μέ τό πληθυσμό τής περιοχές 

ή Σ.Ε. μπορεΓ νά οργανώσει δημόσιες συζητήσεις στά καφενεία 

τη*ς περιοχής, τήν ακρόαση μαγνητοταινιών (π.χ. μέ τήν ομιλία 

τοϋ* Προέδρου στίς 17-4-76 στή Βουλή) δίσκων (π.χ. τό δίσκο 

μέ τά γεγονότα τής δικτατορίας - πράγμα πού μπορεΓ νά δώσει 

αφορμή σέ συζήτηση) καί γενικά εκδηλώσεων, πού μποροϋν νά 

προκαλέσουν ενδιαφέρον, Σέ ορισμένες περιοχές ή Τοπική 'Ορ

γάνωση βοήθησε φτωχές οίκογένείρς ή άτομα μέ δυσεπίλυτα προ

σωπικά προβλήματα. Ή εντύπωση ήταν πολύ ευνοϊκή. Ή Τ.Ο, δέν 

είναι φιλανθρωπική οργάνωση καί ή δραστηριοποίηση προς αυτή 

τή κατεύθυνση πρέπει νά αποφευχθεί, "Ομως καί ή αλληλεγγύη 

μπορεί ν'αποτέλεσε ι τρόπο γιά επαφή μέ τους κατοίκους τή*ς πε

ριοχής καί κινητοποίηση τους. 

Ή Σ.Ε. θά πρέπει νά εξετάσει μέ ποιο τρόπο θά μποροΟσε μιά 

φορά τό μήνα μέλη της Τ.Ο. νά έρχονται σέ συζήτηση στους δη

μόσιους χώρους μέ τό πληθυσμό της περιοχής. Κοντά στή λαϊκή 

αγορά μπορεΓ νά στηθτΓ π.χ. ενα τραπεζάκι, όπου θά πουλιέται 

ή Εξόρμηση καί άλλα έντυπα του" κινήματος. Μέλη τοϋ κινήματος 
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παραστέκονται καί πιάνουν κουβέντα μρ τους περαστικούς. 

Οι Τ.Ο. θά πρέπει νά κατατοπίσουν τόσο την Π.Ν.Ε. δσο καί 

τήν Επιτροπή ΌργανωτικοΟ γιά την ρ-φαρμογή τοϋ προγράμματος 

τούτου δουλειάς καί τίς σχετικές εμπειρίες. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ι
Η 'Εκτελεστική Γραμματεία. 


