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θέμα: Κλιμάκια 

Παραθέτουμε παρακάτω τα θε'ματα με' τά όποϋα κρίνονται, απαραίτη

τα άπο πλευραε Έπι,τροπων xa¿ Γραφευων να άσχολοουταο τά μέλη τον 

κλιμακίων : 

Επιτροπή Όργανωτιχοο: 

1. Λευτουργια' Ν . Ε . χαι τρυμελοϋε γραμματ ει*αε. Ταχτυκε'ε συνεδρυάσειε 

Ν.Ε. xat θε'ματα ποΰ συζητοδνταυ. Δραστηρυοποιίηση μελών Ν.Ε. 

2. Ύλοποιίηση πλα'νου δουλευδε Ε.Ο., Εδρυση νε'ων Τ.Ο./Ο.Π., έπι,σκέ-

ψευε σέ χώρυά, πορεία μαζυκοποιΓησηε . Δυνατο'τητα Ν.Ε. να καθοδη-

γεϋ το χώρο -, τηε . , 

3. ΈπϋΜουνωνυα Mat άμφύδρομη πληροφο'ρηση μεταξύ* Ν .Ε. και* Τ. Ο. /Ο .Π. 

Παρουσΰα Ν.Ε. σέ όλομέλευεε Τ.Ο./Ο.Π., προώθαση εγκυκλίων xat' έν-

τυ*πων. 

4. Συνεργασία με βουλευτε'ε· Κουνέε συσκέψεις» χοινε'ε έπι,σκέψευε στην 

ΰπαυθρο, χοι,νέε έμφανι*σει,ε προ*ε τα' εξω, τρο'ποε άλληλοπληροφο'ρησηε 

και* έπυχουνωνύαε · 

5. Επαφή* Ν.Ε. με' Ε.Ο. γι,ά άλληλοπληροφόρηση και* συνεργασι,'α. 

Επιτροπή' Συνδικαλιστικού": 

1. Απογραφή συνδιχαλιστιχων οργανώσεων. Ποιοι χώρου εργαζομένων δέν 

καλύπτονται άπο συνδικαλιστικέ* ε οργανώσετε. Δημιουργία κλαδικών 

οργανώσεων κύρια το'που δουλειδε. Ενημέρωση άμεση και* συχνή* τ fis 

Έπιτροπηε Συνδικαλιστικού". 

2. Δημιουργία Έπιτροπηε ΠΑΣΚΕ Νομοϋ και έπαφη με' ΠΑΣΚΕ ΑΘΗΝΑΣ. 

3. Προώθηση μελών και φι'λωυ στα Δ.Σ. πρωτοβάθμιων οργανώσεων, εργα

τικά κέντρα, όμοσπονδιεε, συνέδρια. Πλατειέε συνεργασιεε xat συχ

νή* έπαφη' μέ ΠΑΣΚΕ ΑΘΗΝΑΣ. 
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4. Συμβουλευόμαστε καυ ενημερώνουμε τη*ν ΗΑΣΚΕ γυα κά*θε τι, που* μβορεΖ 

να οδηγήσει, σε δι,άσπαση TOO Συυδι,καλι,στυκοσ Κι,νη*ματος, καο σε 

διαγραφές οργανώσεων από Έργατι,κα* Κε'ντρα. "Εχουμε δοαφορετ ι,κε'ς 

προοπτικές "με* δλους τους άλλους χώρους, πού" κυνοΟνται, otó συνδο-

καλι,στι,κό κόνημα καυ έπϋλογη μας είναι, ή βαραμονιί μέσα στυς ση

μερινές οργανωτικές δομές. 

Επιτροπή* Συνεταιριστικοί?: 

1. Καταγραφή μελών Λιο ικητ ικων - Εποπτικών Συμβουλίων Συνεταιρισμών 

καιί αντιπροσώπων στις Ενώσεις. Γνώση τηςπολιτικ^ς τους τοποθέτη

σης. Πότε έγιναν où τελευταϋες έκλογε'ς και πότε θά γίνουν νε'ες. 

Τα' στοιχεία συλλέγονται από τι'ς Τ.Ο. και συγκεντρώνονται στη'ν 

Ν.Ε. 

2. Καταγραφή' μελών Διοικητικών - Εποπτικών Συμβουλι'ων "Ενώσεων και,' 

αντιπροσώπων σε' ΙΓΑΣΕΓΕΣ και άλλες Κεντρικές Ενώσεις. Γνώση τη"ς 

πολιτικές τους τοποθέτησης. Τα στοιχεϋα συλλέγονται άπό Ν.Ε. και 

συγκεντρώνονται, σε' Επιτροπή Συνεταιριστικού". 

Να* έξακριβωθεε αν υπάρχουν στι'ς Ν.Ε. ου καταστάσεις με' τις Ενώ

σεις και* του*ς συνεταιρισμοός τοΟ υομοΟ, που* στα'λθηκαυ άπο' τη*ν 

Επιτροπή*. 

3. Καταγραφή* αγροτικών συλλόγων νομού και* μελών Διοικη'σεων. Πολύτοκη 

τοποθέτηση μελδν. Το* στοιχεία συλλε'γονταυ άπό Τ.Ο., συγκεντρώνον

ται, σέ Ν. Ε. και Επιτροπή* Συνεταιριστικού". 

"Ιδρυση νέων άγροτι,κων συλλο'γωυ, όπου υπάρχει δυνατότητα. Έυισχυ-

ση όσων υπάρχουν με έγγραφη' μελών και φι'λων. 

Η. Εντοπισμός αγροτικών προβλημάτων, μελε'τη, επέμβαση, παρουσία σέ 

κινητοποιη'σεις . Προώθηση των θε'σεών μας μέσα άπό τα γενικά και? 

ειδικά προβλήματα κάθε περιοχές. 

5. Δουλειά στοός συνεταιρισμούς άπό τα μέλη μας, και' συλλογή στοιχει-

ων, όπως μέ τι' προσόντα ασχολείται ò συνεταιρισμός -διακίνηση και' 

εμπορία- καλλιεργούμενα στρέμματα - άπασχολοόμευα άτομα- κόστος 

παράγωγης - ποσότητα παραγωγές - ιδιομορφίες εδαφικές. 

Επιτροπή' Aύτoδιoικησηg: 

1. 'Ολοκλήρωση των πλα'νων δουλείας που ή Επιτροπή* καθώρισε με* τίς 

αριθ. 2 naC 3 εγκυκλίους της» 

. /. . 
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2. Για τις Δημοτιχε'ς και Κοινοτικές 'Εκλογές ή Επιτροπή' καί ή ΕΔΕ 

έστειλαν εγκυκλίους; γ tei τις ¿ποίες πρέπει, να ενημερωθεί ολη η 

οργάνωση. Το έπο'μενο δεκαπενθήμερο η 'Επιτροπή' θα' έχει έτοιμο 

καί το πρόγραμμα για αυτές τκ'ζ ςκλογές. Τα με'λη των κ&ιμακι'ων 

πρέπει, ,νά ενημερώνονται άπο τις Ν.Ε. για TL'S εξελίξεις καί τα 

προβλήματα του έκλογικοο αγώνα, 

3. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής γ ι, α' τη'ν 3η Σεπτέμβρη να' ενη

μερωθεί ή οργάνωση γα το περιεχο'μενο και το' γενικό* πλαίσιο τδν 

εκδηλώσεων. 

Επιτροπή Διαφώτισης : 

1. Πολιτική' ένημε'ρωση, πληροφόρηση και άνα'λυση για εσωτερικά' -εξωτε

ρικά θέματα. Σχολιασμός διάφορων κυβερνητικών μέτρων, π.χ. οικο

νομικά, 

2. Σύνδεση με τη'ν πολιτική* ενημέρωση των διάφορων θεμάτων που κατά 

διαστήματα έστειλε η Επιτροπή σε Ν.Ε. και Τ.Ο. -π.χ. εθνική' ανε

ξαρτησία, νόημα αλλαγής, τρομοκρατικό, ευρωπαϊστές και άντιευρω-

παϊστές χ . λ . π . ' 

3. Γνώση άπο ¿'Χους της είση'γησης (προ'ς Ε.Γ. καί Σ.Γ.) της Επιτροπής 

που έχει σταλεί και στις Ν.Ε. θέτει γενιχώτερα το προ'βλήμα διαφώ

τισης. Ακόμα της εγκυκλίου γιά τον ρο'λο του διαφωτιστή καί τά 

καθήκοντα του, όπως άναφε'ρονται στο'ν κανονισμό' λειτουργίας Ν.Ε. 

Ολα τά παραπάνω επισυνάπτονται. 

Λ. . Τά κείμενα που αναφέρονται στο" Ενημερωτικό Δελτίο No 1 τοΟ '73 

καί στέ; κεφάλαιο -της απαραίτητης υποδομής μέλους- πρέπει να έχουν 

διαβαστεί άπο δλα τά μέλη. Τά κλιμάκια πρέπει να διαπιστώσουν αν 

τά με'λη μας έχουν τουλάχιστον μελετη'σει το' Καταστατικό', την δια-

κηρυξη 3ης Σεπτέμβρη, τα' καθη'κοντα μέλους. 'Υποχρέωση των κλιμα

κίων νά προωθούν αυτά τά κείμενα. 

5. Πληροφόρηση που ζητάει 'fV Επιτροπή άπο τά κΕιμάκια: 

α) Γίνεται στις T.C. ίδεολογιχη'-πολιτικη συζη'τηση; Μέ ποιο' τρο'πο, 

τι αδυναμίες αντιμετωπίζονται, ποια θέματα συζητιούνται; Γί

νεται σύνδεση του θέματος μέ τη'ν πολιτική επικαιρο'τητα η μέ 

συγκεκριμένο πρόβλημα η οχι; 

/.. 
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β) Τό "ένημερωτ uxó δελτίο" προωθεΟταυ καέ ποοά είναυ η γνώμη 

τους; Ou μπροσοορες τοϋ Κινήματος eîvau γνωστές χαύ πίδς τύς 

βρύσκουν; "Αν έχουν άντ ορρησει,ς, δυαφων«ίες
9
 προτ^σευς, γυα-

τ C δε'ν ενημερώνουν την Έπυτροπη μαε; 

γ) Γοατό υπήρξαν λύγες άπαντησεος στά θέματα που ή Έπ UT ροπή* 

εστεuλε "κάθε 1-2 μήνες, καύ ζητοοσε axd*Xua
3
 πapaτηρη'σεuς , 

πpoτáσεuς, συμμέτοχη γοα τη'ν παραπε'ρα έπεξεργασύα των θεμά-

των ; 

δ) Tú προτα*σευς έχουν γοο? καλύτερη συνεργασία, τύ προβλη'ματα άν-

τuμετωπúζουν, αν έχουν 6uxá τουε πλάνα δοαφώ^σης η εφαρμό

ζουν αύτα της
 ,
Eπuτρoπης, 

>
Eπuτpoπη Νεολαύας: 

Γuopτη' Νεολαύαε '70 στο' "Αλσος Νέας ίαλαδελφεύαε τη'ν 1,2,3 

Σεπτέμβρη, με' κεvτpuκó σύνθημα: "Έμεϋε où vε'ou της Ελλάδας, 

χαράζουμε ̂ uá άλλη πορεία. Χτύζουμε μυά* υε'α ζωή*". Ό θεσμός της 

γuopτής άποτελεΰ πoλuτuκη καύ πoλuτuστuκη' παρέμβαση τοο ΠΑ,ΣΟ.Κ. 

στο χώρο της Νεολαύας καθ* σ'ολο'κληρο το λαό*. "Εχουμε σάν στο'χο 

να πapoυσuáζoυμε στύς λαϋκέε μάζες μuá άλλη πoλuτuxη àπέvavτu 

σέ ενα σύστημα άξc£5v ποό θεσπúζεu ή άρχουσα τάξη. Άπέναττυ στη*ν 

άδράνευα των μαζών ποό έπuδuώκεu ή Δεξuá, έμεϋς προτρέπουμε τύ*ς 

μάζες να ένεργοποοηθοΟν. Οά πρέπεο νά γu'vεu καθαρό* προ'ε τύς Ν.Ε. 

πώς ή γυορτη εεvau υπόθεση δχυ μο'νο της Νεολαίας, άλλα όλο'κληρου 

τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. xau* γο'αύτο* πρέπεu νά κuvητoπouηθoî5v δλα τά μέλη 

των οργανώσεων. Πρoσπáθεua γuá τη'ν πραγματοποίηση τ fis γuopτή'ς σέ 

δλουε τοΰ ίνομοόε, η ό'που αύτο* ε£υau δύσκολο σέ εύρότερη πεpuφέ-

pεua. 

Ή Νεολαύα ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεργάζ*εταο με* ολεε τυ'ς δημoκpaτuκέε vεoλauu'-

στuκεε όργανώσευς -ΕΣΔΗΝ (του Ζύγδη), Ρήγα ΦεραΕο (κομμα^κη* ορ

γάνωση), ΚΝΕ, Νεολ. ΕΔΑ, κ.λ.π. Δέν υπογράφουμε xou^'ç άvaκouvώ-

σεuς με' τύς άλλες όργανώσευς έκτο'ς άπό μεγάλα καύ σοβαρά θέματα -

-έθvuκá η ζητη'ματα Δημοκρατύας- καύ υστέρα άπο' συνεννο'ηση μέ τη'ν 

Έπuτρoπη' Νεολαύας. Πραγματοπο uoϋμε έκδηλώσεuς μαζύ μέ τύς άλλες 

¿pγavώσεuς νεολαύας μόνο μέσα από μετωποκές επυτροπές, συμμετέχον

τας ύσό^μα. Δuaφopετuκá κάνουμε εκδηλώσεις μóvou μας. 
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Κλαδικές οργανώσεις τη£ Νεολαίας ΩΑ.ΣΟ.Κ.: 

'Η Νεολαία ΠΑ,'.ΣΌ.Κ.« έχει κλαδικές ¿ργανώσεις σπουδάζουσας Α.Ε.Ι. 

.στις πόλεις: 'Αθήνα, Θε'σ/νίίκη, Πειραιά, Ξάνθη, Κομοτηνή, Γιάννε

να, Πάτρα, Ρέθυμνο, "Ηράκλειο. 'Επίσης έχει κλαδικε'ς οργανώσεις 

σπουδάζουσας Τεχνικής Παιδείας στις Πόλεις: Αθήνα, Οεσ/νίκη» 

Κο-ζ*άνη, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα, 'Ηράκλειο. Στις πο'λεις αυτές υπάρ

χει αντίστοιχα ή συνδικαλιστική παράταξη ΠΑΣΠ. 

Σ'δλες σχεδο'ν τις πόλεις υπάρχει μαθητικό* με την αντίστοιχη συν

δικαλιστική παράταξη ΠΑΜΚ. 

Γιά όλες αυτές τις οργανώσεις καθώς και τη' δουλειά της εργαζομέ

νης και της αγροτικής νεολαίας υπάρχουν ιδιαίτερες εγκυκλίου από 

την Ε.Ν. 

Πάντως, η συγκρότηση της πείρας, ή χάραξη της πολιτικής γιά δλους 

του*ς χώρους της νεολαίας, καθώς και ή επανεκτίμηση τοο τρόπου πα

ρέμβασης στά μαζικά κινημτα της νεολαίας, θά γίνει στη' Β' Συνοδό 

της Νεολαίας, που θά πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στά μέσα 'ΐοόλη. 

Παράλληλα, τά μέλη των κλιμακίων- θά πρέπει νά εξετάσουν στο χώρο 

της νεολαίας και τά έξης θέματα: 

α) 

β) 

Λειτουργία κομματική των κλαδικών οργανώσεων νεολαίας: Τακτι

κές συνδριάσεις, θέματα συζήτησης, απογραφή* της δουλείας τους 

σε ορισμένους τομείς: ιδεολογική δουλειά, συνδικαλιστική δράση. 

Συμμέτοχη σε μεσαία η ανώτερα όργανα καί μετωπικε'ς επιτροπές 

τον) μαζικοΰ κινήματος (ιε.χ. Δ.Σ., ΕΦΕΕ, ΦΕΑΠΟ, πολιτιστικοί 

σύλλογοι κ.λ.π.). Σχέση τους με την οργάνωση. 

γ) Μαζικές εκδηλώσεις (πότε, γιά ποιο ζη'τημα, επιτυχία, σχεδιασ

μός γιά άλλες). 

δ) Συμβολή στη κομματική δράση 

ε) Διάθεση έντυπων (Εξόρμηση, 

κ . λ . π . ). 

ζ) Δράση στο μαζικό κίνημα: 

'Αγωνιστής, "Ενημερωτικό Δελτίο 

1) Καλύπτονται οι ανάγκες του Κινήματος από τις οργανώσεις. 

2) 'Υπάρχει καί σέ ποιο βαθμό ή παρέμβαση τους^ 
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η) Πολύτοκες ανάγκες της οργάνωσης: Δηλαδή: 

1. Τί ζητοον où οργανώσεις; Καλύπτονται καθοδηγητικά οι ανάγ

κες τους; Tú ζητη'ματα βάζουν γενικώτερα; 

2. Επηρεάζεται ή οργάνωση άπό άλλες οργανώσεις η ιδεολογίες; 

Επιτροπή' Βιοτεχνών - Επαγγελματιών - Έμπορων: 

1. Σύνταξη καταστάσεων με' μέλη χωρισμένα κατά κατηγορία -βιοτέχνες, 

έμποροι, επαγγελματίες. Στα μέλη κάθε κατηγορίας νά γίνει άκριΑη'ς 

προσδιορισμός τοο επαγγέλματος (π.χ. ξυλουργός, τσαγκάρης, παντο-

πώλης, έμπορος υφασμάτων κ.λ.π.). Άκο'μα σύνταξη αντίστοιχου κα

τάλογου με' οπαδούς και φίλους. 

2. Νά καταγράφουν δπου υπάρχουν: 

α). πρωτοβάθμιες ενώσεις (σωματεία -σύλλογοι), 

β) δευτεροβάθμιες ενώσεις (ομοσπονδίες), 

γ) τριτοβάθμιες ενώσεις (συνομοσπονδίες η συυτονιστικε'ς έπιτροπε'ς 

συλλο'γων ) , κ αϊ* 

δ) έπιμελητη'ρ ια (εμπορικά, βιοτεχνικά, επαγγελματικά' μικτά). 

3. Νά καταγράφουν οπού υπάρχουν συνεταιρισμοί καί κοινοπραξίες (προ

μηθευτικοί, καταναλωτικοί, παραγωγικοί, μεταφορών). 

4. Νά καταγράφουν αν είναι δυνατο'ν, ποιες αλλοδαπές έπιχειρη'σεις 

υπάρχουν στο' νομό' (εξ ολοκλήρου ξένες η μικτές). 

Επιτροπή Έπιστημο'νων - Καλλιτεχνών: 

1. Απογραφή επιστημονικού δυναμικού (συμπεριλαμβάνονται δάσκαλοι, 

νηπιαγωγοί, υπομηχανικοί, απόφοιτοι KATE). 

2. Εκτίμηση γιά επιστημονικούς συλλο'γους περιοχής (προ'εδρος -άτομα 

συμβουλίου, συσχετισμοί δυνάμεων). 

3. Νά γίνει εκτίμηση (αναγκαιότητα - δυνατο'τητα) καί προ'ταση προ'ς την 

Επιτροπή, γιά την ίδρυση κλαδικής δλων των επιστημόνων, καί με 

τη'ν προϋπόθεση νά μην γίνει αφαίμαξη των Τ.Ο. από στελέχη. Σέ πό-

λεις με σημαντικό επιστημονικό δυναμικό λειτουργοου ηδη αρκετές 

Κλαδικές. 

4. Λειτουργία υπευθύνου στη Ν.Ε. συμφωνά μέ τά καθη'κοντά του. 

"> 

^ 

./.. 



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 

1. Α ν ά λ υ σ η των νέων οίκο νομυκων πλάνων ηαί άμεση ύλοποο'ηση. 'Ανάλυ

ση αρμοδιοτήτων των οί,χονομι,κων υπευθύνων της Ν.Ε. καέ Τ.Ο., δπως 

προκύπτουν από το' Καταστατικό χαί τές έγχύκλυες του Κυυη'ματος. 

Συζήτηση με' Ν.Ε. γυά τά κροτη'ρυα τηςέπι,λογης οΐ,κονομι,κων υπευθύ

νων σε' Τ.Ο. καέ Ν.Ε. Έπυταχτι,κη ανάγκη δυενέργει,ας τακτών ούκο-

νομυκών έλεγχων από Ν.Ε. προς Τ.Ο. Ή * Επ υτροπή* θα έφαρμόσευ πρό-

γ ράμμα έλεγχων π ρ ο'ς Ν. Ε. 

2. "Αμεση άπόδση λογαριασμών γυά ούκονομοκη* εξόρμηση '77, ημερολόγοα 

' 7 0
s
 έξοδα προεκλογυκοϋ άγώυα. Οϋκονομυκη δραστηριότητα με' τ η'ν 

εύκαορέα τών εκδηλώσεων 3ης Σεπτέμβρη καέ γυορτης Νεολαέας. 

Γραφείο ' Α λ λ η λ ε γ γ ΰ η s °· 

1. Να δυαπυστωθευ αν υλοποιήθηκαν où έγκύχλι,ες 1-5/7° του γραφεέου. 

Να δ υαπα ϋδαγωγηθοον τα μέλη πάνω στη'ν έθελοντοκη αΰμοδοσέα καέ 

νά τονι,στεϋ ή αναγκαιότητα οργάνωσης της δουλευας στο* θέμα αυτό. 

(Έγκυκλι,ος γραφεύου άρυθμός 6/7 Β ) . 

2. Να σχηματίσουμε γενυκη' εύκόνα τηςδουλευας της Ν.Ε. στο τομέα αλ

ληλεγγύης. 

Νά τονυσθεΐ με έμφαση ή άναγκαυότητα δραστηρυοποέησης των μ ε 

λών της οργάνωσης σέ ο'λα τά έπόπεδα γυά τη'ν συνεχή προώθηση της εφη

μερίδας "ΕΞΟΡΜΗΣΗ". 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 


