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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΥΠΟΕΠΙΊ'ΡΘΠΗΣ -Β" ΤΗΣ,ΟΕΣ (ΟΕΣ Β*) ΓΙΑΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 

·.":"• ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ > ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ì. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ••.-••'..-.,, „ ... 

. 'Aito τη ν • ••ε-.ύση'γηση του Προέδρου nab τη συζήτηση που ακολούθησε 

στην κο υν.η συσκ ε.ψη. .Ε . Γ . , ,Ε . O xa' O.E.Σ Β' στός 31 . 1 . 77 , ' βγηκε O I L 

κΰρι,ος στόχος της O.E.Σ Β', τουλάχιστο στο' άρχυκο' στάδι,ο, θα πρέπει, 

ν ά είναι, ή μεθόδευση της δουλείας γυάτο "Α νο ι/γμα
 :
 τ η ς 'Οργάνωσης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
3
 έτσι, που ή ρ ρ γ α, ν ω y e* ν η του βάση ν ά γ t ν ε υ άντοπροσωπευτυκη' 

της έκλογυκης τ ο υ ¡, σε αναλογία εκπροσώπησης τών λαΐ* κών
 :
 τάξ εων καύ 

στρωμάτων (εργατών, αγροτών ,. μ υσθωτών , βιοτεχνών, μ u κ ρο ε παγγελμ ατ υών , 

έπο στημόνων καύ* νεολα t'a ς ) . . '. , 

Δυαπ ι,στ̂ ωθηκε ο,τ ο ή άναντ υστ ο υχε Ça ανάμεσα στην οργανωμένη βάση 

καύ* στη'ν έκλογυκη βάση, βάζει, σε κύ*νδυνο τη'ν ύ'δι,α την ouata του ΠΑ.ΣΟ.Κ 

«αί θά οδηγήσει, στη συρρΰκνωση του καύ" στη μετατροπή του σε ενα στεϋ-

ρο έκλογι,κο' μηχανοσμο. ..•'.' 

Μπαύ*νευ λουπόν μπροστά μας το άμεσο καθήκον της διαμόρφωσης των 

συνθηκών έκεύνων που θά έπ ι,τρ εψουνε , στο' συντομωτερο δυνατό δϋάστημα, 

τη'ν ένταξη με'σα στά όργανωτοκά κύτταρα τ ου ΠΑ. ΣΟ . Κ (Τ.Ο., Κ.Ο., Ο.Π) 

των καταπ υεζο'μενων τάξεων καθ" στρομάτων του 'Έλ λην υκοϋ Λαοϋ, που γιά 

τα συμφέροντα τους αγωνιζόμαστε. 

2·. ·" .ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

Τά μέλη της O.E. Σ θά κατανεμηθούνε σε κλι,μάκι,α, που'.θά πραγματο-

πουησουνε έπυσκέψεος καθ* επαφές με τύ*ς Π.Ν.Ε στη'ν 'Ελλάδα καύ* στο 

Εξωτερικό. Κάθε κλι,μάκυο θά αναλάβει, υπεύθυνα μχά ομάδα νομών άπό 

3 η 4 νομούς, που θά παρακολουθεί" συνεχώς. Τά κλομάκυα θά συμπληρω

θούνε άπό μέλη τών γραφείων καύ* έπυτροπών
3
 Ι-τσι ποιΐ νά άποτελοονταυ 

ά π ó 3 ε ω ς 4 ά τ ο μ α . 

Κάθε κλυμάκοο θά πάρευ OTL στουχεϋα υπάρχουνε στο' όργανωτυκό* καύ* 

θά τά εξετάσει, υπεύθυνα, ετσυ που νά δημ υουργη'σε t' μι,άν εύκο'να της κατά

στασης στην περι,οχη',, συμφωνά μ'αυτά. Παράλληλα θά δ ι,απυστωσε L τά κενά 

στην πληροφόρηση, θά τά καταγράφει,, καύ θά τά ζητη'σεο στη'ν πρώτη του 

έ π ¿σκέψη στη'ν περί, ο χ η' του. 

Με βάση τά στοιχεία αυτά καυ τη' γενυκη εκτίμηση της κατάστασης 
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πού θά κάνευ γυά.κάθε νομό της περυοχης του, θα βαηθη'σε-u στη σύνταξη 

T'öö" πλάνου δουλ'ευας πού θά γυυευ με' ευθύνη της άντυστουχης Π. Ν. Ε. , 

καύ θά έπυβλέψευστην ύλοπούηση του, επεμβαίνοντας συνεχώς με στο'χο 

την πραγματοποίηση' του μέσα στον προ καθο ρ υσμένο χρο'νο. 

'Η 'Επυτροπη Όργανωτυκοϋ θά συγκεντρώσει τα συμπληρωματικά 

στουχευα πού θά μαζέψουνε τά κλυμάκυα, θά τά απο δ ελτ ο πο υησε u καυ με'σω 

της 3μελοϋς Γραμματείας της. 0 . Ε . Σ . , θά τά προωθήσει στυς O.E.Σ. Β' 

καυ O.E.-Σ Γ'- γυά τη'υ πρακτυκη δούλευα των συ ν δυ α σκέψεων. 

'Η έμφάνυση τών μελών της O.E.Σ καύ" γενυκά των κλυμακυων προς 

τη βάση, θά πρέπει, νά ευναυ ένυαυα τόσο στον τρο'πο της πληροφόρησης 

καύ συλλογής στ ουχε¿ων, ο σο κ at ατές β'ασύκ'ές πολυτυκές θέσευς. 

'Η δούλευα τών κλυμακέων ευναυ καυ πουοτυκά καυ χρονυκά τεράστυα. 

Ου επαφές θά πρέπευ νά είναι συχνές καυ νά Βαστάνε χρο'νο σε μερυκές 

περυοχές μπορεί" νά χρευαστεϋ νά παραταθεί" ή παραμονή τους μέχρυ καυ 

μυά βδομάδα. 'Η άντ υκ ε υμ ε ν υκη δυσκολύα σ'αύτό* το'.σημευο είναυ μεγάλη 

μυας κυ où π υ ó πολλού συντρόφου ευναυ εργαζομένου καυ δέν δ υ αθετούν 

πολλές δρες ελεύθερες. Euvau ε να σημαντυκο' πρόβλημα που πρέπευ νά 

λυθευ. 

Μη ξεχνάμε πώς απο ορυσμο' ού Τρυμελεϋς 'Επυτροπές των Π.Ν.Ε ευναυ 

où άμεσου βοηθού της O.E.Σ στο'ν τόπο τους. Γτυς Π. Ν. Ε που κατά την 

έκτυμηση των κλυμακέων καέ της O.E.Σ ευναυ πετυχημένες (μέ κρυτηρυα 

που* θά δοϋμε παρακάτω),, νά άφυ'σουμε τ δ* μεγαλύτερο με'οος της δουλευδς 

νά τη'ν κάνουνε μονού τους kau η O.E.Σ νά περυορυστεΰ στο' νά δώσευ τυ'ς 

βασυκές κατευθύνσευς καυ νά κάνευ τον έλεγχο ύλοπου'ησης του πλάνου. 

'Ακόμα σέ Π.Ν.Ε μέ ύπο λ ε ιτο υργ υκο'τητα πού δμως κατά την έκτυμηση' μας 

μποροϋνε νά δουλέψουν ε, νά ανατεθεί σημαντυκο' μέρος της δουλευδς σέ 

υκανά στελέχη, πού άντυκευμενυκά θά υπάρχουνε. Μ'αυτό* τ ο'ν τρόπο 

θ'άπελευθερωθοΰνε δυνάμευς άπο τά κ λ υ μ ά κ υ α , στο' στάδυο της ΰλοπουησης 

των πλάνων, γυά νά δουλεύουνε στές αποτυχημένες Π.Ν. Ε. , οπού καυ η 

παρουσυα της O.E.Σ θά πρέπευ νά ευναυ συνεχής. 

Τέλος où συυεδρυάσευς της όλομέλευας της O.E.Σ θά μπορούσανε νά 

περυορυστουνε γυά νά δοθεϋ στα μέλη της ο καυρος γυά περυσσοτερες 

έξο ρμησευ ς. 

3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Π.Ν.Ε ΚΑΙ Τ.Ο 

"Εχευ γύνευ άντυληπτο 'μέσα άπο' την καθημερυνη πρακτυκη,πώς το'σο 

./. . 
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ο ι Π.Ν.Ε δσο και οι Τ.Ο και Κ . 0 . , μπορούνε να καταταγούνε στ έ ς παρα

κάτω τρεις κατηγ.'Ό ίες , ανάλογα ρέ το* ν επιτυχημένο η οχι τρο'πο δου-

λειδς τουε: 

1. 

2. 

3. 

«+, 

α. 

Αυτές πού είναι πληρώ ε δραστηριοποιημένες 

Αυτές πού .δεν εοναι δοαστηριοποιημένες άλλα έχουν προοπτικές 

. δ ρ αστ η ρ ι Ο .π ο ί n σ η ς . 

Α ύ t ε' s που e £ ν α ι π λ ή ρ ω ς α π ο τ υ χ η μ έ ν ε ς . 

Μπαινούνε όμως μπροστά μας τά παρακάτω ερωτήματα: 

Ilota είναι τά κριτήρια ¿κείνα που ή αξιολόγηση' τους θά μας επιτρέ

ψει, νά χαρακτηρίσουμε ενα
 τ
έτοιο κύτταρο δραστηριοποιημένο η οχ ι; 

Πώς με βάση τά παραπάνω κριτη'ρια θά επιτρέψουμε νά δημιουργηθούνε 

οι δυναμικές εκείνες συνθήκες πού θά δραστηριοποιηθούνε τη' 2η 

κατηγορία και πάτε θά αντιληφθούμε την ικανότητα αύτη'; 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Γ ιά τις Π.Ν.Ε 

αϊ ) Λειτουργικότητα 

"Αν η Π.Ν.Ε λειτουργεί σωστά;, αν είναι, οργανωτικά δεμένη
9
 αν 

υλοποιεί τις αποφάσεις πού παίρνει. Πιο' συγκεκριμένα: 

Ι. ΕΪναι συμπληρωμένης "Αν δχι τι έκανε για νά συμπληρωθεί; 

II. "Εχει μέλη απο δ ραστηρ ιοπο ιημ ένα ; 'Ά ν ναι τι έκανε γιά νά τά 

δραστηριοποιήσει η νά τά αντ ι.καταστ η'σε ι ; 

III. Κάνει τακτικές 'Ολομέλειες; Πο'ΐά είναι ή ποιο'τητα των συζη-

τη'σεων σ'αύτές; 'Η ημερήσια διάταξη είναι έτοιμη άπο πριν; 

Πως πέρνονται pi αποφάσεις; 

IV. 0Î αποφάσεις της 'Ολομέλειας υλοποιούνται και σέ τι βαθμό; 

α2 ) "Ελεγχος πάνω στις Τ.Ο και Ο.Π 

Ι. Παρακολουθεί τη λειτουργία των Τ.',? και Ο.Π πού άνη'κουνε σ'αύτη': 

II. "Εχει καταλο'γους μελών, συντονιστικού συμβουλίου και φίλων 

γ ι ά κάθε Τ.Ο της π ε,. ι ο χ η ς της, 

III. Ξέρει ποιοι είναι υπεύθυνοι για τις διάοορες δραστηριο'τητες 

(Τ ο Α. , Συνδικαλισμό κ . λ - ) ; 

IV. Τί έχει κάνει γιά τη συμπλήρωση των κενών στις συντονιστικές 

των Τ.Ο αν είναι ελλείπεις; 
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ν. Παρίσταται, μέλος της Π. Ν.Ε στις συνελεύσεις των Τ . 0 . ; 

VI. "Εχει εφαρμόσει τις δυνατότητες που έχει γιά επέμβαση στις 

Τ.Ο., δηλ. κατάργηση αποτυχημένων Τ.Ο., σύμπτυξη δυο η παρα

πάνω Τ.Ο., ΐ δ ρύση καινούργιων Τ.Ο «at έγγραφη' νέων μελών; 

VII. Διατηρεί βιβλίο που να καταγράφ st τη' ζωη' και τη δράση των 

Τ.Ο na't 0 . Π . 

α3 ) Πρακτική' δουλειά 

Tt πρακτική' δούλευα έχει κάνει' η έχει δώσει γιά υλοποίηση στις 

Τ.Ο τ ñ ε περιοχής της. 

Ι. Στο' επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

II. Στο Συνδικαλιστικό' επίπεδο; 

III. Στο' πολιτικό επίπεδο; 

β. Γ ta τ Lg Τ.Ο 

31 ) Λειτουργικότητα 

Ι. 'Η Συντονιστική 'Επιτροπή' είναι συμπληρωμε'νη; "Αν οχ ι, τι 

έκανε γtά » συμπληρωθεί; 

II. 'Υπάρχουνε υπεύθυνου γιά Νεολαία,, Συνδ ικαλ ισμο'
5
 ' Επιστη'μο νες , 

Τοπική* Αυτοδιοίκηση; 

III. Γίνονται ταχτικές συνεδριάσεις το'σο της Συντονιστικής δ σο και 

της 'Ολομέλειας; Βαστιούνται πρακτικά; Ιΐο'ση ώρα βαστάνε où 

συνεδριάσεις και σε τt ώρα της μέρας γίνονται ; 

IV. Μετατρέπονται συχνά οί συνεδριάσεις σε τραβηγμε'νες ιδεολογικο

πολιτικές συζητη'σεις χωρίς ουσιαστικό' αποτέλεσμα η καταλήγουν 

σέ προσωπικές αντιδικίες κο:ί άντεκλ η'σε ι ς ; 

V. ' Εφαρμο'στηκε η εγκύκλιος γιά την αναλογική συμμέτοχη' νεολαίας 

και σπουδάζουσας στις Σ.Ε. 

β 2) Μαζικότητα '...:....·:.·. 

Ι. Ποσά εϊναι τά έγγεγραμένα μέλη σήμερα; Πο'σα άπ'αύτά είναι 

ενεργά; Τ ά υπόλοιπα γιατί έχουν αδρανοποιηθεί; 

II. Ποια ήταν τά μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας; Ποια άπ'αύτά έφυγαν 

κ α ί γ ι α τ ί ; 

III. Γνωρίζουνε τους φίλους τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ της πεοιοχης; Γνωρίζουνε 

πόσοι ψηφί σανέ ΠΑ. ΣΟ.Κ στα εκλογικά' τμη'ματα της περιοχής; 

IV. "Εχουνε συγκεκριμένο πλάνο στρατολογίας μελών και ποιο' είναι 

αύτο ; 

./. . 
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i3 ) Δράση 

I. Π ο λ ιτ ι κ η Δράση 

Γίνονται συζητήσεις μέσα στην Τ.Ο με ιδ εολογ ικο - πολ ιτ ικο' 

περ ο εχο'υενο -, Πόσες περίπου γίνανε τ ο'ν τελευταίο χρο'νο; 

Κολλάνε άφίσσες; 

Κάνουνε συζητήσεις στα »αφ eve ία', στους χώρους δουλείας «at 

γενικά στις συγκέντρωσε ι. s τ η ε περιοχής; 

- Π<5σα φύλλα ΕΞΟΡΜΗΣΉΣ καί ΑΓΩΝΙΣΤΗ πουλιούνται στη'ν περιοχή'; 

Ποσά.φύλλα αναλαμβάνει» υπεύθυνα κάθε με'λος; 

TÚ συμμέτοχη' είχανε arci οικονομικά πλάνα του Κινήματος; 

II. .Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Γνωρίζουυε τ^ΰς Δημοτικούς "Δρχουτες της περιοχής τους που 

ε Ζ vat με'λη η φίλοι του Π Α. Σ O.K.; 

Κάνουνε συγκεντρώσεις μελών και φιλωυ που έχουν εκλέγει 

στη'ν Τ . Α. ; 

Γνωρίζουυε τά προβλήματα της πο'λης; Ποια είναι αύτα; Σε 

πο'σα ή Τ.Ο έχει πάρει θέση αγωνιστική και πως; 

III. Συνδικαλισμό'ς - Συνεταιρισμό'ς 

Γνωρίζουυε τά συνδικαλιστικά η συνεταιριστικά στελέχη της 

πο'λης η του χωριοΰ τους; 

Πο'σα απ'αυτά είναι μέλη και πο'σοι φίλοι τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ.; 

"Υπάρχουνε οργανωμένες K.G.; 

"Εχει βοηθήσει ή Τ.Ο σε απεργίες και άλλες συνδικαλιστικές 

εκδηλώσεις; 

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ O.E.Σ Π Μ ΒΑΣΗΣ 

Τά παραπάνω κριτη'ρια, συνταγμένα σε έρωτημ ατολο'γ ιο , θά ζητηθούν 

σα στοιχεία άπο' την κάθε II. ί
Τ
. Ε με σχολαστ ι κο'τ ητα και φο ρτ ικο'τητα . "Αν 

ή Π.Ν.Ε δεν έχει ο λα τά στοιχεία για τις Τ.Ο και υπάρχει καιρός,, μέλη 

του κλιμακίου O.E.Σ με μέλη της Π.Ν.Ε., θα κατεβούνε στις Τ.Ο και θά 

τά πάρουνε. 

Τά στοιχεία αυτά, όπως λέμε και παραπάνω, θά Βοηθη'σουνε στη' σύντα

ξη του ποσοτικού πλάνου δουλειάς των Π.Ν-,Ε και Τ.Ο που θά γίνει άπο 

τις Π. Ν. Ε., μέ τη' βοήθεια της O.E. Σ. 

Θά πρέπει δμως άπο' την πρώτη στιγμή' να γίνει σαφές οτι
3
 ανεξάρτητα 

./.. 
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το' παραπάνω 3 οι. Π, Ν. Ε έχουνε ύττοχρε'ωση μέσα σε' σύντομο διάστημα 

έχουνε κάνει τα παρακάτω: 

Νά ύποιάλουνε πρ-'οτάσέιέ για συμπλήρωση η άντ ικατάσταση μη ενεργών 

μελών. 

Να καθ ιερώσουνε βιβλίο έβδομα δ ιαίας C ράστ ηρ ιο'τ ητας που θα καταγρά

φει τη ζω η και δράση των Π. Ν. Ε κ'αί Τ.Ο 

Νά όργανώσουνε τουλάχιστον τρεις εκδηλώσεις στην περιοχή τους. 

Νά κατεΟάστυνε εισήγηση γ ι ί μ'α ζ ιχο πο ίηση στις Τ.Ο συμφωνά με τιΓς 

εγκυκλίους της O.E.Σ 2 και 3. 

Νά τονιστεί έδώ ή ανάγκη των προσωπίδων επαφών η ή αποστολή επι

στολών σε φίλους του ΠΑ. ΣΟ-Κ με στο'χο τη'ν ένταξη' τους στο Κίνημα. 

Νά συγχωνευθούνε η υά καταργησουνε άποτυχημε'νε ς Τ.Ο., γιά νά διευ

κολυνθεί στο συγκεκριμ ε'νο χώρο· ή μαζικό πο ίηση . 

Νά προτείυουνε ε να φλέγον Τοπικό* Πρόβλημα της περιοχής πάνω στο* 

όποιο νά γίνει μελέτη άπο τά κεντρικά (Κ.O.K., EATOÏÏ, Συνδικ.) 

καί αντικείμενο αγωνιστικής κινητοί:οίησης. 

Δημιουργία σε κάθε χωρίο' η γειτουι:' ένο'ς 0.ÏÏ έστω κι αν δεν έχει 

τη'ν προοπτική νά γίνει Τ.Ο. 


