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Σύντροφοι,
Ή  ώρα,πού ή Σ.Ε. της Τοπικής μας ’Οργάνωσης καλείται να παρουσιά

σει τόν απολογισμό του έργου της καί τόν προγραμματισμό της μελλοντι
κής λειτουργίας της Τ.Ο.,συμπίπτει μέ μιά κρίσιμη καμπή τής πορείας 
τής χώρας μας, όταν έχει γίνει φανερό τό αδιέξοδο στό όποιο τήν δδη- 
γει ή πολιτική τής Δεξιάς καί ή χρεωκοπία των πολιτικών έπιλογών τής 
κυβέρνησης Καραμανλή, κι 5ταν στόν όρίζοντα είναι σαφέστατη πιά ή 
προοπτική τής ανάθεσης στό ΠΑΣΟΚ από τό Λαο των ευθυνών τής διακυβέρ
νησης . Είναι φανερό πώς ή φάση αυτή τών αγώνων του Λαού μας καί του 
Κινήματός του, του ΓΙΔΣΟΚ, έχει σάν συνέπεια αύξηση τών ευθυνών τής 
‘Οργάνωσής του καί βέβαια του βασικού της κύτταρου, τής Τ.Ο. Μέτρο, 
έπομ'νως, τής λειτουργικότητας τής Τ.Ο. θά είναι ή ανταπόκρισή της 
,στίς μεγάλες απαιτήσεις τών κρίσιμων αύτών στιγμών.

'Η Τοπική μας ’Οργάνωση, κατά τήν άντιληψή μας, στό χρόνο πού πέ
ρασε δεν μπόρεσε νά εχει έπαφή μέ τό Λαό τής γειτονιάς μας, στό βαθμό 
πού θά έπέτρεπε τήν αποτελεσματική μας παρέμβαση στήν αντιμετώπιση 
τών προβλημάτων του, τά όποια όξύνθηκαν Ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο 
αυτή. Στό μεγαλύτερο διάστημα τής περιόδου αυτής ή Σ.Ε. δέν μπόρεσε 
ούσιαστικά νά λειτουργήσει, σάν συλλογικό καθοδηγητικό όργανό, έπει- 
δή ή σύνθεσή της ήταν έλλειπής. "Οταν συμπληρώθηκε, τόν ’Ιούλη του 
1979, βρισκόμαστε ήδη στό καλοκαίρι, περίοδο αναγκαστικής ύπολειτουρ- 
γίας τής ’ΟργάνωσηςΑλλά καί πάλι γενικώτερες συνθήκες, καί Ιδιαίτε
ρα ή αδυναμία άσκησης από τήν Νομαρχιακή ’Επιτροπή του ανατεθειμένου 
σ’αύτή καθοδηγητικου ρόλου, ¿μπόδισαν τήν δραστήριο οίηση τής ’Οργά
νωσης, στόν έπιθυμητό βαθμό,, καί τήν ανταπόκρισή της στά όργανωτικά 
καθήκοντα, πού έβαλε ή απόφαση τής 5ης Συνόδου τής Η.Ε.

Παρ’όλα αυτά ή Σ.Ε. έχει νά παρουσιάσει ένα θετι κό, κατά τή γνώ- 
πιη μας, απολογισμό επί μέρους έκδηλώσεων καί μιά αξιοπρεπή συμμετο
χή στίς γενικώτερες έκδηλώσεις του Κινήματος.

Είδικώτερα : ’Οργανώθηκαν δύο έκδρομές, στό Ναύπλιο-’Επίδαυρο καί 
στή Λίμνη Εύβοιας.'Η τελευταία συνδυάσθηκε μέ τρεις όμιλίες πρός τούς 
κατοίκους τής περιοχής καί ύπήρξε -πιστεύουμε- ιδιαίτερα αποδοτική 
πολιτικά.

’Επίσης, ή Τ.Ο. συμμετείχε, μαζί μέ τήν Τ.Ο. Γκύζη, στόν προεκλο
γικό αγώνα του Δ* Μπέη, μέ μιά συνεστίαση στό κέντρο "’Αγρίμια” καί 
μαζί μέ τήν Τ.Ο. Γουδί, στήν έκστρατεία διαφώτισης τής Κοινής Γνώμης, 
γιά τίς συνέπειες τής ένταξης τής χώρας μας στήν ΕΟΚ, μέ συνεστίαση 
στήν Καισαριανή, όπου μίλησε ό σ. Κ. Σημίτης καί στά πλαίσια τού το
μέα μας μέ συμμετοχή στήν όργάνωση τής δμιλίας τών σσ. Γ. Γεννήματα 
καί Θ. Λιανού, στόν κινηματογράφο "Φλώρα".

Στήν δμιλία τού τομέα γιά τήν ΕΟΚ έγινε αξιόλογη κινητοποίηση, ή 
έκδήλωση είχε μαζικότητα καί -κατά τή γνώμη αας- πέτυχε στούς στόχους 
πού είχαν πρίν μπει.

’Οργανώθηκαν τρεις ανοικτές όμιλίες στήν Τ.Ο. τών σ. Μ. Δωρή, Μ.Νι-
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κολινάκου καί Ρ. Λαμπράκη, μέ σημαντική Ανταπόκριση τού Λαού τής 
περιοχής μας, ή όποια, όμως, δεν Αξιρπ'δ ιήθηκε πιό πέρα. .. . . -

’Η 1.0. Ανταποκρίθηρΐε στά καθήκοντα πού τής ανατέθηκαν στις γιορ
τές νεολαίας '78 καί '79 καί πήρε μέρος στήν όργάνωση τής προγιορτής 
νεολαίας 79.

Τό Νοέμβρη του 1979 δργάνωσε θεατρική βραδιά μέ τό έργο τού Δ. 
Ψαθα "Φόν Δημητράκης", εκδήλωση πού σημείωσε μεγάλη έπιτυχία.

'Αντίθετα, αρνητική έμφανίζεται ή εικόνα ώς πρός τήν διάδοση των 
κομματικών έντυπων, τής "ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ" καί του "ΑΓΩΝΙΣΤΗ", καί γενικώτε·—- 
ρα ώς πρός τίς πρακτικές δουλειές, όπως άφισσοκόληση κ.λ.π.,έξ αίτιας 
κυρίως τής περιορισμένης ανταπόκρισης τής νεολαίας τής Τ.Ο. στά καθή
κοντα αυτά, πού άπό τή φύση τους αυτήν, κυρίως, βαρύνουν.

Στό χώρο των τοπικών προβλημάτων ή Τ.Ο. καθοδήγησε μέ έπιτυχία 
τόν αγώνα τών κατοίκων .τής περιοχής, γιά νά γίνει παιδική χαρά καί 
χώρος πράσινου τόν πρώην "Σινέ Ροζάν". Κατά τήν έκτίμηση μας, παρ’ 
όλο πού έγινε σωστή κινητοποίηση καί πλησίασμα τού κόσμου, ή έκδήλω- 
ση δέν είχε μεγάλη μαζικότητα. Στό γεωγραφικό χώρο πού μας είχε ανα
τεθεί κινηθήκαμε, μάλλον ίκανοποιητικά,καί μαζέψαμε περίπου 500 ύπο- 
γραφές. Στήν.· έκδήλωση όμως παραβρέθηκαν έλάχιστα μέλη τής Τ.Ο.
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"Εχει αρχίσει, Ακόμα, μιά προσπάθεια καταγραφής ;τών τοπικών' προβλη
μάτων τής περιοχής, μέ πρώτο τήν αξιοποίηση τού μισοχτισμένου καί 
έγκαταλειμένου Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.

‘Η Τ.Ο. όμως, δέν μπόρεσε νά στελεχώσει μιά ΠΣΕ, πού έξακολουθεΐ 
γι’αύτό νά είναι μονομελής. ‘Υποχρέωση τής νέας Σ.Η. θά πρέπει νά 
είναι ή συμπλήρωση- τής ΠΣΕ μέ κατάλληλα 7ΐρόσωπα. Προτείνουμε τίς σ. 
Δήμητρα ’Αναγνωστοπούλου καί Τασούλα Μωρίκη.

‘Η δμάδα Οικονομικού κατάφερε νά ύπάρχει ένα θετικό ταμείο στήν 
Τ.Ο., παρ’όλο πού δέν έκπληρώνουν όλα τά μέλη τίς οικονομικές τους 
ύποχρεώσεις. Οί πετυχημένες έκδηλώσεις τής Τ.Ο. τής έπέτρεψαν νά 
ξεπεράσει, γιά τήν ώρα, τά οικονομικά της προβλήματα. Συνδρομές φί
λων, έκτός άπό μεμονωμένες περιπτώσεις, δέν μαζεύτηκαν.

Στόν οργανωτικό τομέα, άπό τό καλοκαίρι καί μετά, έχει γίνει ση
μαντική δουλειά μέ τό ξεκαθάρισμα τών μελών καί τή σωστή τους κινη
τοποίηση, όπου χρειάστηκε. ’Αποτέλεσμα τής ικανοποιητικής λειτουργίας 
τού ’Οργανωτικού είναι ή πυκνή συμμετοχή στις τελευταίες γενικές συ
νελεύσεις, γιά πρώτη φορά μετά άπό πολύ καιρό. "Ηδη έχει Αρχίσει ή 
άπογραφή όλων τών γνωστών φίλων τού Κινήματος στήν περιοχή.
Σύμφωνα μέ παλιά στοιχεία οί φίλοι ανέρχονται περίπου σέ 80.

'Εξ αίτιας τών Αδυναμιών πού πιό πάνω έπισημάνθηκαν γενικά, δέν 
μπόρεσε νά λειτουργήσει ικανοποιητικά ή όμάδα Διαφώτισης, παρά τίς 
προσπάθειες τής υπεύθυνης συντρόφισσας.
Οί Αδυναμίες πού έμφάνισε ή Τ.Ο. μας στό διάστημα αυτό πρέπει νά 

Αποδοθούν, κατά ένα μέρος τους, στις ιδιομορφίες τόσο τού κοινωνικού 
χώρου πού καλύπτει,όσο καί τής σύνθεσής της. 'ΙΡ Τ.Ο. Νεάπολης έκπρο- 
σωπει τό κατ’έξοχήν Απρόσωπο τμήμα τής ’Αθήνας καί περιλαμβάνει τό 
μεγαλύτερο μέρος τών Απασχολούμενων στά κεντρικά γραφεία μελών τού



Κινήματος. "Ετσι, ή εκπλήρωση τής αποστολής της έπιβά,Λλει μια ξεχω
ριστή ένταση στή λειτουργία της. 'Η ύφηλή αύτή λε τουργικότητα, μέ 
τήν έπίτευξη τής όποιας βαρύνεται κύρια ή νέα Σ.Ε» πού θά έκλεγεΐ, 
μπορεί -πιστεύουμε- έστω καί μερικά νά κατακτηθεί- άν πραγματοποιη
θούν ο I ακόλουθοι στόχοι καί παρθούν τά ακόλουθα πέτρα»
1. Νά κατανεμηθουν τά μέλη τής Τ,Ο. κατά πυρήνα γεωγραφικό καί κα

τά μαζικό τομέα, όπως όρίζει ή σχετική εγκύκλιος. Θά προηγηθεΐ 
καταγραφή καί έκτίμηση των μαζικών φορέων τής περιοχής καί τής 
γεωγραφικής θέσης /κατοικία/ των μελών τής Τ.Ο, Συγκεκριμέvas 
Μπορούν νά γίνουν δύο πυρήνες μαζικών φορέων, έπαγγελματοβιο- 
τεχνών καί νεολαίας, γιά νά καλύπτονται όλα τά σχολεία τής πε
ριοχές.

Γεωγραφικοί πυρήνες προτείνουμε νά γίνουν πέντε, οί έξής; 
α. Κολωνακίου: από περιφερειακό Λυκαβηττού - Σχολή Δοξιάδη - 'Ομήρου- 

Σόλωνος - Ευαγγελισμό - ’Αμερικάνικη Πρεσβεία, 
β. από Δερβενίων - 'Ιπποκράτους - ’Ασκληπιού - πρόποδες Λυκαβηττού- 

Λο ’Αλεξάνδρας.
γ. άπό Δερβενίων - Μαυρομιχάλη - X. Τρικούπη - Ζ. Πηγής - Μουστοξύ- 

δη - Λ. ’Αλεξάνδρας.
δ. άπό Δερβενίων - 'Ιπποκράτους - ’Ασκληπιόύ - -Δαφνομήλη - Σίνα- 

'Πανεπιστημίου.
ε. άπό Δερβενίων - Μαυρομιχάλη - X. Τρικούπη - Ζ. Πηγής - Πανεπιστη

μίου.
'0 καταμερισμός των μελών στους γεωγραφικούς πυρήνες,- σύμφωνα μς 

τό» τόπο κατοικίας, θά γίνει άπό τήν νέα Σ.Ε.
Νά γίνει έπαναχαρτογράφηση τού χώρου καί άπογραφή των φίλων τού 

Κινήματος -κατά ένα μέρος έχει ήδη γίνει, ’Επίσης νά μπει οικονομι
κό πλάνο και πλάνο "ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ" καί "ΑΓΩΝΙΣΤΗ", σέ όλα τά μέλη, σύμ
φωνα μέ τίς αποφάσεις τού Ε.Γ.
2. Νά γίνει καί νά λειτουργήσει σωστά Π.Σ.Ε. στή συνοικία μας.
3. Νά δημιουργηθει νέα Τ.Ο. Κολωνακίου, σέ συνεργασία μέ τίς Τ.Ο. 

’ίλισσίων, Γουδιού, ’Αμπελοκήπων καί Παγκρατίου. Τό Κολωνάκι ανή
κει αύτή τή στιγμή στήν Τοπική μας, άλλα είναι ξεκομμένο άπό κά
θε παρέμβασή μας. Τά σύνορα τής νέας Τ.Ο., προτείνουμε νά είναι 
οί δρόμοι Σαρανταπήχου - Παλιγγενεσίας - 'Ομήρου - Β.Σοφίας - 
Πλ. Μαβίλη - γηπ. Παναθηναϊκού.

4. Νά έκδοθεΐ τοπική έφημερίδα σέ συνεργασία μέ τίς γειτονικές Τ.Ο. 
'Εξαρχείων - Γκύζη καί Πολύγωνου. Μέ τρόπο αύτό θά αποκτήσουμε ά
μεση έπαφή μέ τόν κόσμο τής γειτονιάς μας, μέσα άπό τά καθημερινά 
τοπικά, έπαγγελματικά, κοινωνικά καί άλλα προβλήματά του.

5· Νά γίνονται σέ τακτά καί συχνά χρονικά διαστήματα άνοικτές όμι- 
λίες γιά έπίκαιρα’ θέματα, έκδρομές συνδυασμένε«" μέ όμιλίες πρός 
τούς κατοίκους τών περιοχών πού θά έπισκεπτόμαστε, θεατρικές 
βραδιές καί παιδικές γιορτές.

6. Νά προσφερθούν γιατροί, πού- άνήκουν ατό Κίνημα γιά νά έξετάζουν
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δωρεάν τους κατοίκους της γειτονιάς, μιά φορά τή βδομάδα.
7» Νά γίνεται ύπεύθυνη διακίνηση των έντυπων του Κινήματος στη γει

τονιά μας, με τή συνεργασία διαφώτησης καί οικονομικού;
8. Πριν απ' τ'ς έχλογές νά φέρει τό οικονομικό καί τό όργανίτικό κα- 

•ταστάσεις, ώστε νά ψηφίσουν όσοι έχουν ξεκαθαρίσει τίς οικονομικές 
τους υποχρεώσεις καί όσοι δεν βρίσκονται σέ Κ.Ο. ή δέν απέχουν 
γιά διάστημα μεγαλύτερο τού έξάμηνου άπό τίς διαδικασίες τής Τ.Ο.

Γιά νά μπορέσουν νά πραγματοποιηθούν τά παραπάνω, απαραίτητη πρού- 
πόθεση είναι· ή ενεργοποίηση των μελών τής Τ.Ο. καί ή ούσιαστική 
συμμετοχή τους, στίς ύποχρεώσεις πού θά προκύψουν.

■ V  Λ  . ·' '
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