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Θέμα; 'Ομιλίες - Επίσκεψη στελεχών το0 κέντρου στην επαρχία. 

Άπό πολλές τοπικές οργανώσεις έχει εκφρασθεί" η επιθυμία 

βουλευτές καθ στελέχη τοΟ κινήματος νά έπισκεφθοΌν τή περιο

χή τους καί νά. μιλήσουν σέ δημόσιες συγκεντρώσεις. Ot Προσω

ρινές Νομαρχιακές Επιτροπές πρέπει μελλοντικά νά αναλάβουν 

σέ συνεργασία μέ τίς τοπικές οργανώσεις τήν πρωτοβουλία γιά 

τή πραγματοποίηση το3ν επισκέψεων, θά πρέπει νά προσέξουν τά 

παρακάτω σημεΓα; 

1. Πολλές Τοπικές 'Οργανώσεις ύπερτιμοΟν τίς δυνατότητες τους 

γιά νά κινητοποιήσουν τό πληθυσμό τΡ}ς περιοχές. Οι συγκεντρώ

σεις, πού πραγματοποιούνται σέ δημόσιους χώρους μέ συμμετοχή 

το$ κοινοΟ πρέπει νά είναι οπωσδήποτε πετυχημένες. Αποτυχία 

τους δεν έχει μόνο αντίκτυπο στή τοπική οργάνωση της περιοχές 

άλλα στό Είνημα γενικώτερα. Δημόσιες συγκεντρώσεις πρέπει νά 

πραγματοποιούνται μόνο εάν ή Τ.Ο. ή ή Π.Ν.1?. θεωροΟν τήν επι

τυχία βέβαιη. 

2. Έάν δέν είναι δυνατό νά πραγματοποιηθεί συγκέντρωση γιά 

τό πλατύ κοινό μπορεί
1
 καί πρέπει η Τ.Ο. η ή Π.Ν.Ε. νά πραγμα

τοποιήσουν συγκέντρωση γιά στενώτερο κύκλο (στελέχη, μέλη τον 

Τ.Ο.) σέ περιορισμένο χορό. Ή πραγματοποίηση συγκεντρώσεων 

είτε της μι8ς, εϊτε της άλλης μορφής είναι απόλυτα αναγκαία. 

Θά πρέπει νά υπάρξουν σέ δλους τους νομούς μιά η καί περισσό

τερες συγκεντρώσεις κάθε εξάμηνο. 

3. Κύριος σκοπός τον συγκεντρώσεων είναι ή ανάλυση τΰ5ν απόψε

ων τοΟΚινήματος στά προβλήματα, πού άπασχολοΟν τους εργαζό

μενους. Οι συγκεντρώσεις θά δώσουν δμως καί τήν ευκαιρία στά 

μέλη τον Τ.Ο. καί στό πλατύτερο κοινό, νά διαπιστώσουν δτι τό 

Κ ίνημα διαθέτει στελέχη πολλά καί ικανά. Σκοπός τον συγκεντρώ

σεων δέν πρέπει νά είναι γενικές πολιτικές συζητήσεις χωρίς βά

θος. Τά πολιτικά προβλήματα θά διαφαίνονται από τά είδικά θέ

ματα, πού θά χειρίζονται οι ομιλητές. 



4. Άπό Τοπικές 'Οργάνωσης εκφράσθηκε ή επιθυμία νά επισκεφ

θεί συγκεκριμένο πρόσωπο τη περιοχή. Πολλές φορές δέν είναι 

δμως δυνατό στό καλούμενο πρόσωπο νά ανταποκριθεί στήνπρόσκλη-

ση. Γιά τοΦτο παρακαλοΟμε μελλοντικά^ "Ολες οι προσκλ.νεις νά 

απευθύνονται στην 'εκτελεστική Γραμματεία, ώστε νά είναι δυνα

τός ό καλύτερος συντονισμός τους. Στίς προσκλήσεις νά αναφέρε

ται, έφ'δσον υπάρχει σχετική επιθυμία, ποιο πρόσωπο επιθυμεί 

ή Τ.Ο. η ή Π.Κ.Ε. νά έρθει. Ή Εκτελεστική Γραμματεία θά έχει 

τήν ευχέρεια νά στείλει αλλον η άλλους ομιλητές. Πολλές Τ.Ο. 

είναι τΉς γνώμης δτι συγκεντρώσεις είναι δυνατές μόνο μ£ ορισ

μένο ομιλητή. Πρέπει δμως νά επιδιώξουμε τήνπραγματοποίηση 

συγκεντρώσεων τοΟ Κινήματος καί άσχετα από συγκεκριμένο πρό

σωπα. 'Έτσι μόνο θά γί,νουν τά στελέχη τοΟ κινήματος γνωστά στό 

πλατύτερο κοινό. Προσκλήσεις γιά επίσκεψη βουλευτών απευθύνον

ται εϊτε επίσης στην Εκτελεστική Γραμματεία εϊτε στους ΐδΐ,ους 

προσωπικά. 

5. Στελέχη το0 δ ¡.νήματος μποροϋν νά μιλήσουν πάνω στά εξή*ς θέ

ματα. Έφ'όσον επιθυμείτε τή πραγματοποίηση ομιλίας πάνω ai 

άλλο.θέμα'·παρακαλουμε νά μδς ενημερώσετε σχετικά. 

ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ; 

-,. Ίδεολργίς %α£.οργάνωση
? 

Κοινωνικές τάξεις καί ΓΙΑ,ΣΟ,Κ. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι διαφορές του άπό τή σοσιαλδημοκρατία κα( τή 

παραδοσιακή αριστερά. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ; 

Τό Κυπριακό, 

·· - 'Ή Έλληνο-τσυρ-κική διένεξη. 

Ελλάδα καί ΕΟΚ. Ό αντίλογος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ; 

*Η παιδεία στην Ελλάδα. 

Ή Υγεία στην Ελλάδα. 

Ό ορυκτός μας πλοϋος. Ή εκμετάλλευση του άπό τό οργανωμέ

νο κεφάλαιο. 

Ή Λαϊκή Κατοικία στην Ελλάδα. 

Χωροταξία καί προστασία περιβάλλοντος. 

Ό ρόλος των μ^σων προπαγάνδας. 
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To συνδικαλιστικό κίνημα στην 'Ελλάδα, 

Τό συνεταιριστικό κίνημα στην 'Ελλάδα, 

Προβλή'ΐατα τΠς οΙκονομικήΥ ανάπτυξης« 

Τά βιομηχανικά μονοπώλια ο .ην Ελλάδα« 

Τ ó αγροτικό -φόβλήμα. 

Τό σημερινό Σύνταγμα καί ή αρχή xffç λαϊκές κυριαρχίας. 
Περιφερειακή άναιενυξη και* αυτοδιοίκηση, 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ §7j.iMAι 

Δημοκρατία καί. Σοσιαλισμός, 

Αυτόδ ιαχε ίριση„ 

Ή δικτατορία τ'ος 21 'Απρίλη. 

Ή θέση της γυναίκας στην κοινωνία, 

Τό φοιτητ'-ν-' κίνημα στην 'Ελ?„άδα, 

r*·^ 


