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1) θά καθορισθούν τά δρια της κάθε Τ.Ο. η Ο.Π. 

Τό κάθε μέλος πρέπει ν'άνηκε ι στην τοπική αρμόδια ομάδα καί σε καμ-

μιά περίπτωση σε άλλη. 

Οι ΠΝΕ ελέγχουν τήν ένταξη των μελών. Αντικανονικές εντάξεις με-

Ä λών διορθώνονται σέ* ενα μή̂ να, άπό τή συγκρότηση της ΠΝΕ μέ απόφαση τη§. 

Μή συμμόρφωση μέλους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

2) Ή περιφέρεια τής κάθε Τ.Ο. χωρίζεται σε τομείς. 

Γιά κάθε τομέα ορίζεται μιά ομάδα δουλείας άπό μέλη τής Τ.Ο.,μ'ενα 

μέλος της υπεύθυνο. Τό κάθε μέλος της Τ.Ο. απαραίτητα μπαίνει στην ομάδα 

τοΟ τομέα, ανεξάρτητα αν συμμετέχει σ'αλλη ομάδα δουλείας. 

3 ) Δημ ιου^γ ί tt_2£Y^^wïi^^}!_ZF^£Î^^_?î^_X^£i:^_^^i_2i3i_.!Î_ïi2i 

Είναι δύσκολο στά χωριά νά βρεθοον αρκετά άτομα, ώστε νά γίνει Ο.Π, 

η Τ.Ο. Κρίνουμε σκόπιμο ανεξάρτητα άπό αριθμό μελών, νά γίνουν στά χωριά 

οργανωτικοί πυρήνες. Δέν θά είναι κανονικές οργανώσεις βάσης, άλλα θά εί

ναι κάτω άπό τήν καθοδήγηση της ΠΝΕ καί τά μέλη τους θά είναι μέλη τοϋ 

"~· κινήματος. Σέ κάθε οργανωτικό πυρήνα, θά έκλεγε? ένας γραμματέας. 

5^§2^£!!îÎËaî2L22ï2:}iyîi^ï Έ-2Ώνι^1· ®Α εΧ°υ
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 έτσι μιά ζύμη οργάνωσης καί 

θά παρακολουθοϋμε τά προβλήματα των χωριών. 

Me_Lονετ<2Είΰ:2ίΞ2τ
 1
 ) ̂  Μ-έ̂ η τοΟ όργανωτικοϋ πυρήνα, μποροΰν νά γίνουν πα

ράγοντες πολιτευτών καί βουλευτών. 2) Πώς θά εκπροσωπηθούν στά όργανα; 

Δέν μποροϋμε γιά τήν εκπροσώπηση νά υιοθετήσουμε συγκεκριμένη πρόταση. 

ΜποροΟν όμως οι οργανωτικοί πυρήνες μιας περιφέρειας νά συμμετέχουν μέ 

κοινό εκπρόσωπο τους στά όργανα; 

4) Δημιουργία Ο.Π. καί Τ.Ο. - Μετατροπή Τ.Ο. σέ Ο.Π. 

"Εχει επανειλημμένα τονισθεί ότι βασικός σκοπός τών ΠΝΕ είναι τό 

άνοιγμα καί ή μαζικοποίηση. Τούτο όμως δέν πρέπει νά μδς παρασύρει, ώστε 

βιαστικά καί επιπόλαια νά δημιουργήσουμε Ο.Π. καί Τ.Ο. Γι,ά τήν δημιουργία 

Ο.Π. στά χωριά, θά πρβπει νά υπάρχουν 10-15 άτομα τό λιγώτερο. Ίδιαίτε-
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ρη προσοχή πρέπει, νά δείξουν οι ΓΙΝΕ στή μετατροπή της Ο.Π. σε Τ.Ο. Υπάρ

χει κίνδυνος πού βεβαιώνεται από τή μέχρι τώρα εμπειρία, ότι διάφοροι 

παράγοντες, στήνουνΟ.Π. καί Τ.Ο. γιά νά τίς ελέγχουν μέ ανθρώπους δικούς 

τους. 

Σ'αύτές τίς περιπτώσεις, δπως καί στίς περιπτώσεις της αδράνειας καί 

τής ομαδοποίησης οι ΠΝΕ έχουν καθήκον νά αντιδράσουν δυναμικά. Νά παρα

πέμψουν στό πειθαρχικό τά συγκεκριμένα άτομα καί νά είσηγηθ<οϋν στην επι

τροπή οργανωτικού τή μετατροπή της Τ.Ό. σέ ομάδα Πρωτοβουλίας. Υπενθυ

μίζουμε ακόμη, δτι στίς Τ.Ο. π?έπει νά εκφράζονται όλες οι κοινωνικές 

τάξεις καί στρώματα τοϋ λαοϋ* 

5) Αύξηση των μελών - μαζικοποίηση„ 

Γιά τήν επιτυχία αύτοϋ τοϋ στόχου, πρέπει νά δουλέψουμε σέ δύο βάσεις, 

α) Στή βάση τοϋ τομέα β) στή βάση τοϋ μαζικοϋ χώρου, μέ αξιοποίηση καί 

του κοινωνικού χώρου» Πρέπει ακόμα νά μεθοδεύσουμε α) τό τρόπο τή"ς ανοι

κτές πολιτικής δουλείας Β) τό τρόπο της διαφώτισης σέ προσωπική βάση. 

α
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α
° '-̂  ομάδα δουλείας τοϋ τομέα καί ή Σ.Ε. τής Τ.Ο. 

μέ τή συνεργασία καί τήν ευθύνη τής ΠΗΕ καταγράφει τους φίλους, τους ο

παδούς καί τους ψηφοφόρους τοϋ κινήματος, κατά φύλο, ηλικία, επάγγελμα. 

Ενημερώνεται στά προβλήματα τοπικοϋ χαρακτήρα τοϋ τομέα π.χ. συγκοινω

νίες, καθαριότητα, σχολεΓα, προβλήματα πού προκύπτουν από απαλλοτριώσεις 

καί ρυμοτομία, παιδικοί σταθμοί. 

Μελέτα" λύση τών ροβλημάτων καί γιά τήν υλοποίηση τους, συσπειρώνει 

τους κατοίκους μέ τήν κατάλληλη δραστηριότητα των μελών καί των φίλων 

μας. 

Συνεργάζεται μέ τους συλλόγους τοϋ τομέα καί τής ευρύτερης περιοχής 

δπως μέ εξωραϊστικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων καί κηδεμόνων καί ακό

μα αθλητικά σωματεΓα. Α 

Σάν μαζικό χώρο, έννοοϋαε τόν συνδικαλισμό, συνεταιρισμό. Αυτοδιοί

κηση, Επιστημονικά σωματεία, εκπολιτιστικούς συλλόγους, Αθλητικά σωμ.α-

τεΤα. Επίσης άλλους χώρους στους ¿ποίους συγκεντρώνεται ενα πλήθος ατό

μων (π.χ. καφενείο, λαϊκή αγορά, σταθμοί πρακτορείων, εργοστάσιο), τους 

ονομάζουμε κοινωνικούς χώρους. 

3) Νά μελετηθοϋν τά προβλήματα των μαζικών χώρων. Ή μελέτη θά γίνει 

από τίς ομάδες δουλείας των Τ.Ο. τόν αρμόδιο υπεύθυνο τής ΠΝΕ καί τήν 

συνεργασία δλων των μελών των ΠΝΕ. · 

Ιδιαίτερη προσοχή νά δοθεί στά ξεχωριστά προβλήματα κατά χώρο δου-

λειδς, π.χ. συνθήκες εργασίας σ'ένα έργοστάσιο-άνθυγιεινά επαγγέλματα 

πού δέν έχουν άναγνωρισθεΓ σάν ανθυγιεινά, κακή συμπεριφορά τή*ς έργοδο-
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σίας. 

Συσπείρωση δλων των μελών τοϋ χώρου γιά τή λύση τών προβλημάτων. Βα

σική προϋπόθεση γιά τή συσπείρωση, είναι ή πρόταση συγκεκριμένων λύσεων. 

Αυτό είναι ευθύνη τΉς όργάνοοσης και γιαυτό άπαιτεΓται μελέτη σοβαρή. "Ο

σα οργανωμένα μέλη μας εργάζονται στους μαζικούς χώρους, πρέπει νά βρουν 

καί νά συνδεθοϋν μέ τους ψηφοφόρους, φίλους καί οπαδούς τοο κινήματος. 

Οι υπεύθυνοι των ομάδων δουλειάς, πρέπει νά συντάξουν καί νά παραδώσουν 

στον αρμόδιο υπεύθυνο τη̂ ς ΓΜΕ, κατάλογο πού θά περιέχει ηλικία, διεύθυν

ση κατοικίας καί οικογενειακή κατάσταση των φύλων, οπαδών καί ψηφοφόρων 

τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μετά τή συλλογή τών παραπάνω στοιχείων πού πρέπει νά γίνει μέσα στό 

πρώτο μή̂ να, από τή συγκρότηση της ΓΙΝΕ, καλοϋνται δλοι οι υπεύθυνοι δουλει

άς τον Τ.Ο. τοϋ νομοϋ καί οι οργανωμένοι στό ΠΑΣΟΚ κοινοτικοί καί δημοτι

κοί σύμβουλοι, σέ συνεδρίαση μέ σκοπό τήν εκπόνηση τοϋ προγράμματος δού

λε ι$ς. Τό πρόγραμμα δούλεια*ς, πρέπει νά καλύψει τά προβλήματα τον μαζικών 

χώρων καί γενικά τοπικά προβλήματα, νά προτείνει λύσεις καί' νά άσκεΓ αυσ

τηρή κριτική στή κυβερνητική πολιτική. 

Γιά τήν εφαρμογή τοϋ προγράμματος προτείνονται: 

1) Μαζικές εκδηλώσεις πού πρέπει νά κλιμακώνονται, π.χ. ψηφίσματα επίδο

ση τους στό Νομάρχη καί αρμόδιους Υπουργούς, δημοσιεύσεις στό τύπο εφη

μερίδα τοίχου-στάσεις έργασίας-άπε'ογίες- συγκεντρώσεις σέ κλειστούς χώ

ρους. Οι συγκεντρώσεις σέ ανοιχτό χώρο δέν αποκλείονται, αλλά θ'άποφασί-

ζονται δταν θά μποροϋμε νά πετύχουμε τουλάχιστον μιά ευπρόσωπη παρουσία. 

2) Οι προτεινόμενες λύσεις τον προβλημάτων, δίνονται καί στ'αλλα κόμμα

τα στή Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην "Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών στό Ερ

γατικό Κέντρο στά Επιστημονικά καί επαγγελματικά σωματεία καί καλοϋνται 

σέ δημόσια συζήτηση γιά τήν επίλυση τους, εφ'όσον καί στό μέτρο πού πισ

τεύουμε, δτι μπορεί" τό ΠΑ.ΣΟ,Κ. στή περιφέρεια νά οργανώσει μέ καλά απο

τελέσματα γιά τό κίνημα μιά τέτοια συζήτηση. 

Είναι πάντως οπωσδήποτε σκόπιμο νά πραγματοποιήσουμε στίς Πρωτεύου

σες τών Νομών πολιτικές συγκεντρώσεις σέ κλειστό χώρο, στίς οποΓες θά α

ναλύσουμε τίς θέσεις τοϋ κινήματος στά σύγχρονα προβλήματα τΐ\ς χώρας. 

3) Πραγματοποίηση πολιτιστικών έκδηλώσεων-θεατρικές παραστάσεις, κινη

ματογραφικές προβολές, συναυλίες, διαλέξεις» β) Πολιτική δουλειά διαφώ-

τιση-στρατολογία σέ προσωπική Βάση. 1) Οι ομάδες δουλείας τών τομέων καί 

τών μαζικών χώρων σέ άμεση συνεργασία καί μέ τήν εποπτεία τΐΐς ΠΝΕ πρέπει 

νά διοργανώσουν μικρές συγκεντρώσεις ίδιωτικοϋ χαρακτήρα σέ σπίτια, σέ 

χώρους ψυχαγωγίας, (καφενεία, ταβέρνες, εστιατόρια, εκδρομές). Σ'αύτές 

τίς συγκεντρώσεις, καλοϋνται οι φίλοι καί οπαδοί τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί οπαδοί 
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άλλων κομμάτων πού προσφέροντας με κατάλληλη διαφώτιση νά προσχωρήσουν 

πολιτικά στό κίνημα« "Αρα στόχος αυτών τών συγκεντρώσεων, είναι ή αύξη

ση των οργανωμένων μελών και οπαδών μας. 

2) Καθορίζουν επίσης υπεύθυνους διαφώτισης γιά κάθε Κοινωνικό χορό τοϋ 

τομέα τους (π.χ. καφενέ Γα, λαϊκές αγορές) καί προγραμματισμένα γίνονται 

επισκέψεις τών μελών μας μέ σκοπό τη πολιτική συζήτηση καί διαφώτιση. 

Σ'αύτό τό τρόπο δουλείας πρέπει ν'αξιοποιηθούν ιδιαίτερα οι γυναΓκες. 

Μπορούν ν'αναπτύξουν πολιτική δουλειά ο ¡;ή λαϊκή αγορά, στά καταστήματα 

μέ αφορμή τήν ακρίβεια ζωίΐς. 

Lieoej.^nNF^ßouXspnSy^xaJ^ ^^}:^}:^^ζΐΈ^1ίί2£^Έ^^ίΐ1^^1^Έ2Ε-^2ί^2$2£2ί.1 

Ή οργάνωση δέν μπορεί νά προχωρήσει αν δέν ρυθμιστούν οι σχέσεις μέ 

τους Βουλευτές καί τους υποψηφίους πολιτευτές. Πολλές οργανώσεις επανει

λημμένα έχουν ζητήσει νά γράφεία·χων βουλευτών, νά υπάρχουν μέσα στό κί

νημα. Θά πρέπει επίσης νά ξεκαθαριστεί η θέση τών πολιτευτών. 

Ή θέση μας είναι κρυστάλλινη. Δέν αναγνωρίζουμε πολιτευτές. Αναγνω

ρίζουμε μόνο τήν οργάνωση καί οι φολοδοξίες είναι δεκτές μόνο μέσα στά 

πλαίσια καί τίς διαδικασίες της οργάνωσης, 

Flvai βέβαια δύσκολο ν'απαλλαγούμε από τίς παλαιοκομματικές νοοτρο

πίες. Άλλα πρέπει κάποτε ν'αντιμετωπίσουμε σοβαρά τό πρόβλημα. 'Η ιδέα 

δτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι οουλευτοκρατούμενο κόμμα, πρέπει νά χτυπηθεί χωρίς 

αναβολή. Ή νοοτροπία αυτή προκαλεί aia άλλη'μερίδα μελών μας, ιδιαίτερα 

νέων, οι όποιοι κάνουν το μεγάλο πολιτικό σφάλμα, προβάλλοντας ακραίες 

αριστερές θέσεις. Πρέπει όμως νά παραδεχτούμε ότι τό σφάλμα αυτό οφείλε

ται κατά πολύ μεγάλο βαθμό
 Γ
'σέ υπερβάλλοντα ζήλο" σέ ενθουσιασμό κατά της 

παλαιοκομματικής νοοτροπίας. 

Καί οι δύο τάσεις αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες της οργανωτικής ^ 

μας ανάπτυξης καί της πολιτικής μας ανόδου. 

1. Σέ κάθε ΠΝΕ, απαραίτητα πρέπει νά δημιουργηθεί γραφείο κοινοβουλευτι

κής εκπροσώπησης. Τό μέτρο αυτό θά βοηθήσει στην αρμονική συνεργασι'α βου

λευτών καί οργάνωσης - όπου υπάρχουν βουλευτές - καί γενικά θά συνδέσει 

τήν οργάνωση μέ τήν Κοινοβουλευτική 'Ομάδα. 

2. Οι Τ.Ο. κάθε νομοί
1
, πρέπει ν'αναπτύξουν κριτική ζύμωση, πάνω στό σχέ

διο οικονομικής ανάπτυξης, που ανακοίνωσε ή κυβέρνηση. Σκοπός τους θά εί

ναι ή υποβολή προτάσεων, πού θά συγκεντρωθούν καί επεξεργασθούν από τήν 

UNE, μέσω των αρμοδίων φορέων πού ελέγχουμε, μέ κύριο στόχο τή προώθηση 

της περιφερειακής ανάπτυξης καί αποκέντρωσης. 

Προϋπόθεση όμως γιά τήν επιτυχία νου μέτρου αυτού, είναι ή σύνταξη 

μιας κατευθυντήριας μελέτης πού θά δίνει τά γενικά πολιτικά πλαίσια, μέ

σα στά όποια καί θ'άναπτυχθεΓ ή 'δι ίτερη κατά νομό ζύμωση καί πολιτική 
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δραστηριοπο ίηση. 

3. Μέσω των οργανώσεων μας, θά κυκλοφορούν μόνο τα επίσημα έντυπα ιοΟ 

Κινήματος, κανένα άλλο« 

Συμπεράσματα 

Τό πρόγραμμα αυτό πιστεύουμε ότι είναι δυνατό» 

Καί αν ακόμα εφαρμοσθεί κατά 5.0$ θά προωθήσει καί τή μαζικοποίηση καί 

τό άνοιγμα. Ακόμα θά βοηθήσει προ'κτικά στην αποσαφήνιση της πολιτικής μας 

φυσιογνωμίας με τό ανάλογο πρόγραμμα διαφώτισης πού πρέπει οπωσδήποτε νά 

εφαρμοσθεί*. Τό πρόγραμμα μπορ&% νά συνοψισθεί" έτσι. . . 

Γνωρίζουμε τό τόπο μας, καί τους ανθρώπους του. 

Βρισκόμαστε πάντα ανάμεσα τους. Μελετάμε τά προβλήματα τους. Δουλεύ

ουμε μαζί τους. Αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας στά κοινά μας σημεία. Βοη

θάμε τά μέλη μας καί τους φίλους μας. 

Πολεμδμε τόν αντίπαλο ¿που μποροϋμε καί δσο μπορούμε. 

Κάνουμε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κόμμα του λαοϋ, δηλαδή βάζουμε τό λαό στην ορ

γάνωση. Αγρυπνάμε γιά τήν οργάνωση, την κάνουμε δυνατή, καθαρή, ικανή 

γιά πολιτική καθοδήγηση. 

Γι,ά νά ενισχύσει από τήν πλευρά του τήν προσπάθεια δλου του Κινήμα

τος μέ τίς ΠΝΕ, τό ΚΕΜΕΔΙΑ προγραμματίζει τά παρακάτω μέτρα; 

1. Τή συγκρότηση άπό τό ΚΕΜΕΔΙΑ της ομάδας εκείνης πού θά βρίσκεται σέ 

επαφές άπό τήν πρώτη μέρα δημιουργίας των ΙΙΝΤ μέ τους υπεύθυνους ΚΕΜΕΔΙΑ. 

2. Τή δημιουργία μιας ομάδας Διαφωτιστών, πού θά μποροϋν νά πάνε επί τό

που καί νά ενισχύσουν τους υπεύθυνους ΚΕΜΕΔΙΑ των Νομαρχιακών Επιτροπών. 

3. Τήν έκδοση περιληπτικών φυλλαδίων μέ τά βασικά θέματα διαφώτισης, ώσ

τε νά έχουν υλικό οι διαφωτιστές καί πού θά αναλύεται σέ συγκεντρώσεις 

τοϋ Νομού ή μιας περιοχής αν δεν είναι δυνατόν δλου του Νομού. 

4. Τήν ανάπτυξη μιας σειράς συζητήσεων γιά τήν κατάσταση τών τάξεων καί 

στρωμάτων που αποτελούν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί στά ¿ποία απευθύνεται, μέ τόν πρα

κτικό σκοπό τής ευρύτερης επαφής μαζί τους. 

5. Τήν έκδοση ενός ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΎ ΔΕΛΤΙΟΥ πού θά αποστέλλεται σέ δλες τίς 

Τ.Ο. καί Κ.Ο. του Κινήματος, άλλα θά είναι καί στην διάθεση τοϋ κάθε μέ

λους. Σκοπός του, ή δημοσίευση κειμένων τοϋ Κινήματος καί ή επαφή δλων 

τών επίτροπων μέ τίς τοπικές οργανώσεις. Γιά τήν διάδοση τών εποικοδομη

τικών πρωτοβουλιών τών Τ.Ο. Γιά τήν ιδεολογική καί οργανωτική όμοιογενο-

ποίηση τοϋ Κινήματος. 

6. Τήν συνέχιση έκδοσης καί διάδοσης εκλαϊκευτικών φυλλαδίων γιά τήν ί-
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δεολογική καί πολιτική δουλειά της οργάνωσης. 

7. Τήν ενίσχυση των εντύπων του Κινήματος με ιδεολογικά κείμενα κατανο-

ητά»άπό τά μέλη καί τους φίλους τοι ΠΑ.Σ0.Κ.·, γιά τό ιδεολογικό ανέβασμα 

του Κινήματος. 

"Ολες οι παραπάνω δραστηριότητες, θά προωθηθούν με την συνεργασία καί 

βοήθεια τδ3ν άλλων έπιτροπον του Κινήματος μέσα στά πλαίσια της πολιτικής 

που χαράζουν καί όργανα το0 Κινήματος» Οά έχουν σάν σκοπό, θά αποβλέπουν 

στην ενίσχυση fffç προσπάθειας γιά μιά πλατειά οργάνωση ενός μαζικοϋ Ααϊ-

κοϋ Σοσΐαλιστικο3 Κινήματος όπως τό δικό μας. Τό ΚΕΜΕΔΙΑ θά προσπαθεί νά 

διατηρεΓ πάντα τήν ιδεολογική επαφή με τις πλατυτέρες ομάδες τών εργαζο

μένων, έτσι πού νά μεταφέρει τήν πνοή καί'τά'προβλήματα τους -μέσα στό 

Κίνημα. Νά τά μεταδίδει σέ όλες τίς όργ^ώσεις καί νά συμβάλλει στην κα

λύτερη λύση τους. 

Οι υπεύθυνοι διαφώτισης των ΠΝΕ πρέπει: 

1. Νά παρακολουθούν όλα τά έντυπα των Τ.Ο. καί τίς γραφτές εισηγήσεις 

στίς Τ.Ο. από τους υπεύθυνους διαφώτισης των Τ.Ο. καί νά ενημερώνουν τό 

ΚΕΜΕΔΙΑ. 

2. Νά παρακολουθοΰ; αν οι υπεύθυνοι διαφώτισης των Τ.Ο. συμπεριφέρονται 

σύμφωνα μέ τήν έγκόν.λιο τοϋ ΚΕΜΕΔΙΑ σχετικά με τό ρόλο του διαφωτιστή. 

3. Νά ελέγχουν αν ο, μπροσούρες του ΚΕΜΕΔΙΑ βρίσκονται σ'όλες τίς Τ.Ο. 

κι αν τά μέλη τον Τ.', τίς διαβάζουν. 

4. Νά ελέγχουν τά έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά) πού πουλοΟνται στϋς 

Τ.Ο. 

5. Νά παρακολουθούν ΖΊ τά θέματα-πλαίσια πού στέλονται από τό ΚΕΜΕΔΙΑ, 

γίνονται αντικείμενο ε,σήγησης-συζήτησης από ^ούς υπεύθυνους διαφώτισης 

των Τ.Ο. . . /-\ 

6. Νά μεταφέρουν τόν Προβληματισμό της βάσης στό ΚΕΜΕΔΙΑ. 

7. Νά κάνουν εΐσηγήσε ς στό ΚΕΜΕΔΙΑ, γιά τά ιδιαίτερα προβλήματα πού 

αντιμετωπίζουν οι διάτ.ρες Τ.Ο. πάνω σέ ιδεολογικά καί πολιτικά θέματα. 

8. Ό αντιπρόσωπος ΚΕΙίΕΔΙΑ στίς ΠΝΕ, θά είναι καί αντιπρόσωπος γραφείου 

Τύπου, μέ καθήκοντα:. 

α) Νά ελέγχει τά εκδιδόμενα στην περιφέρεια έντυπα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

β) Νά προωθεί τήν κυκλοφορία των εντύπων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. -

γ) Νά παρακολουθεί κα„ τροφοδοτεί τόν επαρχιακό τύπο μέ υλικό τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

δ) Νά συγκέντρωνε, ύλ,κό γιά τόν τύπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τό Ενημερωτικό 

Δελτίο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
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3ον_Τ0ΠΙΚ^_ΑΥΤ0ΔΙ0ΙΚΗΣΙί 

1. Ό καθορισμός τών αρμοδιοτήτων καί του πλάνου δουλείας τοϋ υπεύθυ

νου Τοπικές Αυτοδιοίκησης (Α.ΤΟ.Π) σε επίπεδο ΠΗΈ, στη σημερινή φάση 

τοϋ Κινήματος, κυριαρχείται άπό τό βασικό λόγο πού οδήγησε στην επιλογή 

τον Μ Ε σε δευτεροβαθμίων οργανωτικών μας φορέων,- δηλ. άπό τήν ανάγκη 

τής παραπέρα μαζικοπο ίησης του ΠΑ. SO.Κ. καί τήν υποβοήθηση των απαιτου

μένων διαδικασιών για τήν ολοκλήρωση των τε-εριφερε ιακών συνδιασκέψεων. 

Είναι αυτονόητο, πώς ξέχωρα άπό τήν πιό πάνω "μεταβατική ευθύνη", 

è υπεύθυνος Α.ΤΟ.Π. προωθεί οσο γίνεται πλατύτερα τίς βασικές πολιτικές 

θέσεις τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ, πάνω στον 'Ελληνικό θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

πού αποτελεί" τό δεύτερο - μετά τό Κοινοβούλιο - σκέλος τΤ)ς πολιτικής μας 

σύνθεσης καί αναφέρεται σ'ενα τομέα πολ ιτικοκο ινών ικίΐςδραστηριό^ηΌας ~πσύ 

περιλαμβάνει σήμερα 6.200 Δήμους καί Κοινότητες. 

Ιδιαίτερα δ υπεύθυνος Α.ΤΟ.Πο άλλα κάι κάθε μέλος καί φίλος τοϋ 

Κινήματος, πρέπει νά συνειδητοποιήσει τόν πρωτεύοντα ρόλο πού παίζει ό 

θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον αγώνα γιά τό σοσιαλιστικό μετασ

χηματισμό της Ελληνικές κοινωνίας χαί πού ούμφωνα μέ τήν ιδρυτική δια

κήρυξη τη" ς 3.9.1974- συμπυκνώνεται στό τρίπτυχο: περιφερειακά αποκεντρω

μένος κοινωνικός προγραμματισμός της οίκονομίας-διοικητική αποκέντρωση 

μέ ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- αυτοδιαχείριση. 

2. "Υστερα άπό τους παραπάνω γενικούς στόχους τοϋ Υπεύθυνου Α.ΤΟ.Π. 

στό επίπεδο τής ΠΗΈ οι βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες τοϋ παραπάνω Υπεύ

θυνου μπορούν νά συγκεκριμενοπουπθουν στίς παρακάτω δύο κύριες αποστο

λές; 

1. Πά οργανώσει στό επίπεδο της ΠΕΓ1 ομάδα δουλείας, ή οποία θά εχεί-ώς 

κύρια αποστολή τήν καταγραφή των Δημάρχων, Κοινοταρχών καί Δημοτικών 

καί κοινοτικών συαβούλων πού είναι μ¿: λ η τοϋ ΠΑ. ΣΟ.Κ. 

2. Νά καταγράφουν όλοι οί Δήμαρχοι καί οι κοινοτάρχες, καθώς καί οιδη

μοτικοί καί κοινοτικοί σύμβουλοι, ώστε νά υπάρχει μέ στοιχεΓα,.αντίληψη 

γιά πρόσωπα καί πράγματα στό νομό. 

3. Δημιουργία μέοω τών Τ.Ο. του ΙΥομοϋ τοϋ καταλλήλου μηχανισμοϋ συνερ

γασίας καί πληροφόρησης τών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώσ

τε νά καταστεΓ δυνατή ή έκφραση τών παραπάνω φορέων σε διεκδικητικούς 

αγώνες ή αιτήματα πού βρίσκονται σε ορμονική σχέση μέ τό πρόγραμμα τοϋ 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ ότι άφορα τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τό Κίνημα πρέπει νά επι

διώκει σέ κάθε περίπτωση τήν απρόσκοπτη συνεργασία τόσο μέ τά όργανα 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο καί μέ τά μέλη του, πού συμμετέχουν σ 

αυτά. Οι φορεΐ
-
^ Τοπικές Αυτοδιοίκησης, δεν μποροϋν σέ καμμιά περίπτωση 



να θεωρηθούν εντολοδόχοι των Τ,Ο, Ή Ε.Α.ΤΟ.Π. του Κινήματος, θά εκπονή

σει συγκεκριμένη εισήγηση σχετικά με προτεινόμενο τρόπο διασύνδεσης καί 

έξασφάλησης της λειτουργικότητας του παραπάνω Μηχανισμού συνεργασίας. 

4. Δημιουργία του καταλλήλου Κλίματος και προϋποθέσεων γιά τήν συμμετοχή 

δλων των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε περιφερειακές συνελεύσεις 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέ θέματα πού θά κοινοποιηθούν στίς ΠΝΕ. 

Β. Τοπικά_Πρ_οβλήματα 

1. Έά οργανώσει στό επίπεδο της ΠΝΕ ομάδες δουλείας Τοπικών Προβλημάτων 

από ειδικούς καί σέ συνεργασία μέ υπάρχουσες Κ.Ο., πού είναι ταυτόχρονα 

καί μέλη του Κινήματος, έτσι ώστε σέ κάθε γενικό Τοπικό Πρόβλημα νά υπάρ

χει καί μιά υπεύθυνη απάντηση από ειδικούς, 

2. Ενδεικτικά καί σέ σχέση μέ τήν υπάρχουσα πεΓρα προτείνουμε σάν αντι

κείμενα απασχόλησης Τοπικών Προβλημάτων τά παρακάτω: 

Προστασία Περιβάλλοντος, 

"Υδρυση. 

Αρδευση. 

Αποχέτευση. 

Δημόσιες μεταφορές. 

στ)Πολεοδομία, Οικισμός, 

ζ) Δημοσία υγεία, 

η) Παιδεία. 

θ) Οικονομική καί κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, 

ι; Τουριστική πολιτική. 

3. Νά φροντίζει σέ συνεργασία μέ τίς Τ.Ο., γιά τή κινητοποίηση τών δημο

τών σέ θέματα, πού μπορούν νά λυθούν στά πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι παραπάνω υποδείξεις, είναι μόνο ενδεικτικές, μπορεί" δέ νά προστεθούν 

καί άλλα θέματα Τοπικών Προβλημάτων, τά όποια απορρέουν από τήν ιδιομορ

φία της κάθε περιοχής. 
—ν 

Γ. Πληροφ_όρ_ηση το Ü_K ι νήματος. 

Οι ΠΝΕ πρέπει νά κατατοπίζουν τά κεντρικά όργανα του Κινήματος πάνω 

στή δραστηριότητα τους, τά τοπικά προβλήματα, τά προβλήματα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης καί τίς άναγκαΓες ενέργειες τών κεντρικών οργάνων. 

Οι παραπάνω οδηγίες, δέν πιστεύουμε ότι ολοκληρώνουν τό θέμα αρμοδιο

τήτων καί αντικειμένου δουλείας του υπευθύνου Α.ΤΟ.Π. της Νομαρχιακής Ε 

πιτροπής, αλλά αισιοδοξούμε δτι μέ τήν αύξηση της πείρας μας σέ ολα τά ε

πίπεδα καθοδήγησης συνεχώς θά βελτιώνονται έτσι ώστε νά υπάρξει ένας ολοκ

ληρωμένος οδηγός καθηκόντων τών διαφόρων υπευθύνων δουλειάς Τοπικής Αυτο

διοίκησης σέ μικρό χρονικό διάστημα. 

Οι ΠΝΕ, ενδιάμεσο όργανο μεταξύ βάσης καί κεντρικών οργάνων, ποέπει 

νά επιδιώξουν τήν εξάπλωση του Κινήματος, σέ όλες τίς κοινωνικές τάξεις 
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καί πάνω σέ δλα τά κοινωνικά στρώματα πού πολιτικά εκφράζονται από τό 

κίνημα μας. Άλλα αυτό που γιά την Επιτροπή Συνδικαλιστικοί έχει ιδιαί

τερη σημασία, είναι ή σωστή μεθόδευση της συνδικαλιστικής δουλειάς γιά 

τόν εργαζόμενο καί ή σωστή καθοδήγηση του, πάνω σέ βασικά πλδνα καί συ

γκεκριμένες σκέψεις συνδικαλιστικές, σοσιαλιστικές νοοτροπίας πού με μα

θηματική ακρίβεια, θά οδηγήσουν σέ μιά παθιασμένη εργατική δύναμη γιά 

τήν αλλαγή τοϋ σημερινού καπιταλιστικού κατεστημένου. Τό συνδικαλιστικό 

κίνημα ακόμη καί μετά τήν μεταπολίτευση, βρίσκεται στά χέρια τή̂ ς κρατι

κές μηχανής μέ μεθοδευμένες διαδικασίες, πού σκοπεύουν στην εξάρτηση 

του από τή Κυβέρνηση, τήν εργοδοσία καί τους εργατοπατέρες. Ή κατάστα

ση αυτή πρέπει όμως νά σταματήσει. "Ολοι οι εργαζόμενοι, ή καταπιεσμένη 

αυτή τάξη τοΓ σημερινού μας κόσμου., πρέπει νά ενωθεί* καί νά αναπτύξει 

στενούς δεσμούς, συναίσθημα αλληλεγγύης καί συναδέλφωσης, γιά νά διαμορ-

φωθεΓ έτσι μιά αληθινή, πραγματική συνδικαλιστική συνείδηση καί νοοτρο

πία. *Η έννοια ττ)ς πολιτικοποίησης, πρέπει* νά ριζώσει βαθειά μέσα σέ κά

θε εργαζόμενο καί ιδιαίτερα μέσα σέ κάθε συνδικαλιστή εργαζόμενο καί νά 

αποτελεί" τήν απαρχή κάθε συνδικαλιστικές κουβέντας ή δουλείας. 

Μέσα σ'αύτές τίς έννοιες, μέσα σ'αύτές τίς σκέψεις, μέσα σ'αύτο^ς 

τους στόχους, ή Επιτροπή συνδικαλιστικοο οργανώνεται καί προγραμματίζει 

ενα πλαίσιο δουλειάς, πού τά πιό κύρια σημεία του είναι: 

Α. Προώθηση ττ|ς οργάνωσης της, γιά νά μπορεί" νά παρακολουθεί" από κοντά 

καί τά πιό άσή,ιαντα θέματα πού σημβαίνουν καί άπασχολοΟν τήν εργατοϋπαλ

ληλική τάξη. 

Β. Αναδιοργάνωση τών παλαιών καί δημιουργία καινούργιων κλαδικών οργα

νώσεων μέ σωστή διαπαιδαγώγιση καί μελετημένη καθοδήγηση. 

Γ. Προσπάθεια ένταξης στό κίνημα μας αξίων συνδικαλιστικών στελεχών πού 

είναι φίλοι καί αξιοποίηση τους. 

Δ. Δημιουργία εντύπου διαφωτιστικού" υλικού πού θά χρησιμοποιηθεΓ γιά 

τήν επιμόρφωση τβν στελεχών σέ συνεργασία μέ τό ΚΕΜΕΔΙΑ. 

Στά παραπάνω σημεία, ή 'Επιτροπή Συνδικαλιστικού αναμένει σημαντική 

βοήθεια καί από τίς ΠΗΈ. 

Ε. Δημιουργία Κλαδικών οργανώσεων (Χ.0.) κατά χώρους η κλάδους δουλειδς 

μέ φροντίδα τών Πϊέθ σέ κάθε τόπο. Πρέπει νά τονισθεί' ότι μέσα από τίς 

Κ.Ο. γίνονται οι συνδικαλιστικές μάχες καί μέσα από αυτές περνδνε οι ι

δεολογικοπολιτικές μας θέσεις προς τους χώρους δουλείας. 

ΣΤ. Ή ύπαρξη τον διεκδικητικών αγώνων των εργαζομένων έχει σάν προϋπό

θεση καί επακόλουθο, τή σωστή από μας παρακολούθηση, καθοδήγηση καί συμ

παράσταση. Ζητάμε άπό τίς ΠΗΕ Βοήθεια καί στά τρία αυτά σκέλη δουλειάς. 

Ζ. Μαζικοποίηση των κλαδικών οργανώσεων καί τών σωματείων καί ίδρυση 
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νέων οπού δεν υπάρχουν» Προϋπόθεση βασική γιά τόν υπεύθυνο συνδικαλιστι

κοί? τβνΠΝΕ λεπτομερής παρακοκούθηση τή"ς βάσης γιά νά μπορεΓ νά κατευθύνει 

τόν εργαζόμενο προς τίς Κ.Ο. κα ί τα σωματεΓα. Άπό τή λεπτομερή" καί σωσ

τή γνώση τη*ς βάσης άπό τόν υπεύθυνο συνδικαλιστικοί?, μποροϋν νά προκύψουν 

καί άλλα ώφέλη, δπως νά υποδείξει αυτός προς τήν Επιτροπή αξία στελέχη 

γιά νά αξιοποιηθούν, νά υποδείξει χώρους στους οποίους δέν υπάρχει καθό

λου σωματείο, δέν υπάρχει συνδικαλιστική κίνηση, καί μέσα στους οποίους 

εύκολα κάποιος πυρήνας μπορεΓ νά δράσε ι ο 

Η. Απογραφή τον χώρων δουλείας με τό εργατικό του δυναμικό, γιά νά γνω

ρίσουμε τό εργατικό μας δυναμικό σε δλη του την έκταση, γιά νά μπορέσου

με νά τό κατακτήσουμε καί νά τό καταστήσουμε αστείρευτη πηγή ενέργειας 

γιά τήν υλοποίηση του* σοσιαλιστικού
-
 μετασχηματισμού. 

Αποτέλεσμα τη" ς απογραφές τον χώρων δουλείας θά είναι καί, 

0. Ή δημιουργία αρχείων συνδικαλιστικών οργανώσεων σέ πανελλαδική έκ

ταση γιά νά μπορέσουμε μελλοντικά νά δουλέψουμε πιό σωστά καί δλοκληρω- ^ 

μένα, άφοΟ θαχουμε στό άρχεΓο μας τά στοιχεΓα τω*ν σωματείων, τή δύναμη 

τους, τή σύνθεση τους καί ότι άλλο νομίζουμε πώς θά είναι χρήσιμο στή 

δουλειά μας. 

Φυσικά υπάρχουν καί αλλά μικροσημεΓα στό πλαίσιο δουλείδς πού προγ

ραμματίζει ή Επιτροπή, άλλα άν γίνει μιά καλή προσπάθεια στά πιό πάνω 

πού αναφέραμε, τότε θά ποϋμε με βεβαιότητα ότι κάτι καλό γίνεται. 

5ον rmmAifiMim 

Σχέδιο καί στόχοι δουλειάς τών ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (ΠΝΕ) 

γιά τό προσεχές εξάμηνο αναφορικά με τό τομέα τη"ς Επιτροπές Συνεταιρισ

τικού*. 

1. Ή Επιτροπή Συνεταιριστικοί ασχολείται με τά προβλήματα τδ3ν παρακά-->. 

τω κοινωνικών στρωμάτων, τά οποΓα στην παραγωγική διαδικασία συμμετέχουν: 

α) Μέ τό κεφάλαιο ή τή γη" τους άπό τή μιά καί τήν προσωπική εργασία τους 

άπό τήν άλλη (αγρότες, βιοτέχνε:). 

β) Μέ τό κεφάλαιο τους καί δευτερευόντως μέ τήν προσωπική τους εργασία 

(μικρέμποροι) καί 

γ) Μέ τήν προσωπική τους εργασία πρωτίστως, πού δέν είναι εξαρτημένη 

καί τό μικρό τους κεφάλαιο (επαγγελματίες). 

2. Οι τομεΓς δραστηριότητας τΐς Επιτροπές Συνεταιριστικού" είναι δύο; 

α) Τομέας άγροτώλ* "καί β) Τομέας βιοτεχνών, επαγγελματιών καί εμπόρων. 

3. Ή Επιτροπή ΣυνεταιριστικοΟ αναπτύσσει τήν δραστηριότητα της μέσα 

σέ δύο πλαίσια. Αυτά είναι: 
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α) Τό οργανωτικό καί β) Ή διαφώτιση - μελέτη καί αντιμετώπιση των τρέ

χουσας φύσης προβλημάτων (πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών καί πολι

τιστικών) „ 

4" Οι παράγραφοι 1,2 καί 3, θά είναι καί τό αντικείμενο δουλειάς τοϋ 

υπεύθυνου τοϋ Συνεταιριστικοί? μαζί με την ομάδα δουλείας πού θά συγκρο

τήσει γύρω του κάθε ΠΝΕ, 

5» Στόχοι δουλείας γιά τό προσεχές εξάμηνο τών ΠΝΕ στό χώρο αρμοδιότη

τας Tffç Επιτροπές Συνεταιριστικού είναι; 

^· ΐ_2_.Ε_£_2 S. le .1 2„2 ^.^
 ν ν 

α
) * l3_î̂ 22ï0 Ώ̂2'ϊ]™ΐ3ζ_Ε5̂ $

α
2Ι3.ζ„

τ
Ϊί.ζ_.!.-

Ρπί/τ
Ρ
0
2?̂ ζ í'u}!!:i:aL,£ii5'Ji:212̂ _Ii:̂ ;_JÍ!̂ _̂ I!l 

ièi2ui2ïia 1^Ύβ2τ
1

Η
^

ν
 5

υ
^^ϊ^

ν
·

 Δ|
Ίλαδή ή προσπάθεια δημιουργίας αγροτικών 

συλλόγων σε βάση κοινοτική (κεφαλοχώρια) η ομάδα χωριών, ή δήμου ή ακό

μη καί επαρχίας» Στόχος μας είναι, δπου υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι αδρα

νείς νά δραστηριοποιηθούν, προτρέποντας τά μέλη, τους φίλους καί τους 

οπαδούς τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά εγγράφουν καί όπου δέν υπάρχουν (σύλλογοι) νά 

λάβουν τήν πρωτοβουλία νά ιδρύσουν., :. ·. 

Στους αγροτικούς Συλλόγους πρέπει νά γίνωνται δεκτοί όλοι οι αγρό

τες, ανεξάρτητα πού ανήκει κομματικά ο καθένας. Σκοπός μας είναι δλοι 

οι αγρότες νά οργανωθούν συνδικαλιστικά στους αγροτικούς συλλόγους, οι 

οποΓοι είναι όργανα πάλης γιά τήν επίλυση τών προβλημάτων τους καί τήν 

διεκδίκηση τών αιτημάτων τους» 

β) Ή καταγραφή τών .Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ¡καί τών Γεωργικών 

Συνεταιρισμών, πού υπάρχουν στον Νομό» Τί είδους Συνεταιρισμοί είναι 

(πιστωτικοί, παραγωγικοί, καταναλωτικοί κ.λ.π.) ó καθένας. Ποια ή δρασ

τηριότητα τους« Τί έχουν πετύχει μέχρι τώρα« "Αν υπάρχουν συνεταιριστι

κές εκμεταλλεύσεις (π.χ. αν υπάρχουν συνεταιριστικά αγροκτήματα, δ τρό

πος εκμετάλλευσης τους κ.λ.π.). "Αν υπάρχουν συνεταιριστικά εργοστάσια 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων (π«χ« έκκοκιστήρια βάμβακος, έλαιοτρί-

βεΓα, καπνεργοστάσια, κονσερβοποιεία φρούτων καί λαχανικών κ.λ.π.) ή 

συνεταιριστικά μεταλλεία (π« χ» μαρμάρου, άσΒεστοποι'ίας) . Ποια είναι η 

σύνθεση τών διοικητικών συμβουλίων (τών συνεταιρισμών, ποιες πολιτικές 

τάσεις ακολουθούν)» 

γ) Έάν υπάρχουν καί πόσοι στον Νομό ομαδικές καλλιέργειες (εκμετάλ

λευση σέ συνεργασία)« Ποιος δ τρόπος της εκμετάλλευσης (λεπτομερής έκ

θεση του τρόπου καλλιέργειας, του τρόπου διανομής τοϋ εισοδήματος, τοϋ 

τρόπου αντιμετώπισης τών δαπανών" καλλιέργειας, τοϋ τρόπου εμπορίας τή̂ ς 

σοδειάς, τοϋ νομικοϋ καθεστώτος τϋς ομαδικής καλλιέργειας κ.λ.π. 

δ) Ποια είναι τά κύρια γεωργικά, δασικά ή μεταλλευτικά προϊόντα τοϋ 

Νομοϋ καί ποια τά είδικώτερα οξέα προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οι πα-



ι 
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ραγωγοί. 

α) Ή οργάνωση των βιοτεχνών, έπαγγελματιών-έμπόρων μελών τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

σε Κλαδικές 'Οργανώσεις (Κ.Ο.). Ε Ι" ναι υποχρέωση δλων τον μελών τοϋ Κινή

ματος νά είναι όργανωμένοΐκαί σε κλαδικές οργανώσεις κατά επάγγελμα. Στϋς 

μικρές πόλεις μπορεί δλοι μαζί (επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι) νά α

ποτελούν μιά Κ.Ο. 

β) Καταγραφή τον επαγγελματικών, βιοτεχνικών καί εμπορικών επιμελητηρί

ων, 'Γνώσεωτ, Συλλόγων καί λοιπών οργανώσεων τών παραγωγικών τάξεων τοο 

Νομού. Ποια ή σ»νθεση τών διοικητικών συμβουλίων, ποιες πολιτικές τάσεις 

άκολουθοϋν. 

γ) Προτροπή τών μελών μας νά εγγράφονται στίς επαγγελματικές του§ οργα

νώσεις ('Επιμελητήρια, Ενώσεις, Σωματεία κ.λ.π..)· 

δ) Ποια είναι τά είδικώτερα προβλήματα πού απασχολούν μέ τρόπο οξύ τους" 

βιοτέχνες, εμπόρους καί επαγγελματίες του Νομοο·(π.χ. ασφάλιση, ιατρική 

περίθαλψη, χρηματοδοτήσεις, τρόπος καταβολής τών ασφαλιστικών εισφορών 

κ,λ.π.) καί ποιες λύσεις προτείνουν. 

ε) Πόσες καί ποιες ξένες εται,ρίες η ελεγχόμενες άπό ξένο κεφάλαιο επι

χειρήσεις είναι εγκατεστημένες στην περιοχή σας καί ποία ή δραστηριότη

τα τους (παραγωγική, οικονομική, κοινωνική κ.λ.π.). 

στ) Πόσες βιοτεχνίες υπάρχουν, τί προσωπικό απασχολούν, τί ε'ίδους ενέρ

γεια (ηλεκτρική, κώκ, κ.λ.π.) χρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδι

κασία μέσα στό Νομό σας. Υπάρχουν προοπτικές συνεταιριστικής οργάνωσης 

τους. 

• 

ι 
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βνον_ΑΛΛΔΙΚΟ 

di υπεύθυνο ι Κλαδικού Γραφείου- Επιστημόνων καί Καλλ ιτεχνών (Κ.Ε.Κ.) 

θά πρέπει νά -αναπτύξουν τί'ς παρακάτω δραστηριότητες ι 

1. Νά κάνουν απογραφή όλων των έπιστηυονικων καί καλλιτεχνικών, συλλό

γων της περιοχές η Τμημάτων Πανελληνίων Συλλόγων. Νά προτρέπουν τά μέλη 

τοο κινήματος νά συμμετέχουν στους συλλόγους τούτους, μέ σκοπό τή διάδο

ση τον άρχων του κινήματος.
 :

 ;,...... 

2. Νά καταγράφουν τά μέλη των Δ,Σ, των έπιστημονικών'καί καλλιτεχνικών 

αυτών συλλόγων, πού είναι μέλη η φίλοι του κινήματος. 

3. Νά παρακολουθούν τίς επιστημονικές εκδηλώσεις πού γίνονται από τους 

παραπάνω συλλόγυς είτε έχουν συνδικαλιστικό εΐτε επιστημονικό περιεχόμε

νο καί νά τίς βοηθούν αν έχουν σκοπό, σύμφωνα μέ τίς αρχές τού κινήματος. 

IÓ ίδιο νά γίνεται γιά τίς καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

4. Νά προσπαθούν μέ τίς Κ.Ο. επιστημόνων καί καλλιτεχνών τής περιοχής 

νά οργανώνουν εκδηλώσεις διαφωτιστικές των άρχων του κινήματος. Στό έργο 

αυτό θά συντονίζονται μέ τόν 'Τ/,εόθυνο διαφώτισης. 

5. Σέ συντονισμό μέ τους γραμματείς των Φ. CL νά φροντίζουν γιά τήν καταγ

ραφή τών μελών των Τ.Ο. πού είναι επιστήμονες ή καλλιτέχνες καί νά τίς 

προτρέπουν γιά ενταξή τους στις σχετικές Κ.Ο. ή 'τή δημιουργία νέων. 

6. Σέ συντονισμό μέ τους υπεύθυνους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τώνΠ.Ν.Ε, 

νά παρακολουθουχ τά προβλήματα της περιοχής πού χρειάζονται .επιστημονι

κή μελέτη καί νά βοηθούν στην επίλυση τους. 

7. Νά είναι υπεύθυνος γιά τήν εκπροσώπηση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στίς επιστημονι

κές εκδηλώσεις της περιοχής ή στις συνδικαλιστικές εκδηλώσεις τών επισ

τημονικών συλλόγων η ακόμα καί στίς συγκεντρώσεις γιά συνδικαλιστικές) 

διεκδικήσεις ομάδων επιστημόνων πού δουλεύουν σέ μεγάλα συγκροτήματα της 

περιοχής (εργοστάσια, νοσοκόμε Γα, μεταλλεία κ.λ.π.). 

8. Γιά τίς παραπάνω δραστηριότητες εΐτε είναι συγκέντρωση στοιχείων εΐ

τε είναι μαζική εκδήλωση, νά κρατάνε επαφή μέ τό -κλαδικό γραφείο των ε

πιστημόνων καί καλλιτεχνών στό κέντρο, νά τό ενημερώνουν σχετικά καί νά 

ζητοϋν τή βοήθεια τους. 

"ΠΙΙΡΟΙΡ Γ ~'. "../. Ζ2^_5Πϊΐ?ΡΠΗ_ΝΕΟΑΑΙΑΣ " 

1. *Η Ε.Ν. έχει σά σκοπό τόν εντοπισμό,, ανάλυση καί πρόταση λύσεων των 

προβλημάτων πού άπασχολοϋν τή νέα "γένια,,* Αυτά τά προβλήματα άφοϋ καταν-

νοηθοϋν, θά πρέπει νά αποτελέσουν τους άξονες δράσης των Τοπικών οργανώ

σεων καί των Νεολαίων μας στον χώρο τους. "Ετσι θά αποκρυσταλλωθεί ή φυ

σιογνωμία της Νεολαίας καί θά ενταχθεί σωστά στην οργανωτική δομή πού έ

χουμε επιλέξει. • 
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*Η δουλειά τοϋ Υπεύθυνου Νεολαίας στίς Π.Ν.Ε. κυριαρχείται στην ση

μερινή φάση άπό τήν υλοποίηση της θέσης του Κινήματος γιά μαζικρπο-ί,ησή 

του- κπί τήν ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται γιά νά δδηγ,ηθοΰ-

με στίς Περιφερειακές Συνδιασκέψεις» 

2." Τό πλάνο έχει τους παρακάτα^ άξονες δουλειάς; 

α
) Τό IQ ΡΎ

<χ
νωτ_ι

;
.'Μ,6 

Ή δραστηριότητα της Νεολαίας μέσα στά πλαίσια τοϋ Κινήματος, πρέπει 

νά αγκαλιάσει δλους τους τομείς παρουσίας της, δηλ. τόπους σπουδών, χωρά

φι, εργοστάσιο, συνοικία, αθλητισμό καί ψυχαγωγία. 

Γιά τήν εργαζόμενη (εργατική - υπαλληλική) καί αγροτική Νεολαία η 

στρατολόγηση μέσα από τήν δράση των μελών μας γιά τήν προώθηση καί επί

λυση τον προβλημάτων της'καί ή ενταξή της αντίστοιχα στό συνδικαλιστικό 

καί τήν συνδικαλιστική μας παράταξη ΠΑΣΚΕ ή τό συνεταιριστικό καί τους 

αγροτικούς συλλόγους καί συνεταιρισμούς. 

Γιά τήν Νεολαία των Μέσων Τεχνικών Σχολών ή δημιουργία νέων Κ.Ο. Σπου

δάζουσας καί μαζικοποίηση αύτων πού υπάρχουν καί σύνδεση μέ τήν συνδικα

λιστική μας παράταξη ΠΑΣΠ, σέ σωστή οργανική καί πολιτική σχέση σύμφωνα 

μέ τήν απόφαση της .Ε.Ν. (σχέση πολιτικού φορέα καί συνδικαλιστικτίς παρά

ταξης). Γιά τήν μαθητική Νεολαία ή δημιουργία καί μαζικοποίηση της ÏÏAMK. 

ß) 'S_§i22^Ii2I! 212:í_^2^ ι_τι_κή_δουλε ιά 

1."- Γιά τήν προώθηση των στόχων του Κινήματος απαραίτητο είναι, ή πολι

τικοποίηση της Νεολαίας καί ή δραστηριοποίηση της, στά πλαίσια τοÜ κινή

ματος, . . 

2. Ανάλυση των πολιτικΩν θέσεων του νεολαιίστικου χώρου καί του Κινή

ματος γενικώτερα, δπως αυτές διατυπώνονται στά έντυπα καί τίς εγκύκλιες 

τοϋ Κινήματος, σέ συνεργασία μέ τόν υπεύθυνο διαφώτισης καί τή· συντονισ

τική επιτροπή της Τ.Ο, καί καθορισμός των καθηκόντων καί τήςτακηκη"ς της 

Νεολαίας. 

γ) Ποαχτική_δουλε ιά'ί 

Ή καταγραφή των επί μέρους χώρων δραστηριότητας της Νεολαίας δηλ. 

Γυμνάσια, Τεχνικές Σχολές, εργοστάσια, συνεταιρισμοί, Αγροτικοί Σύλλο

γοι αθλητικά σωματεΤα κ.λ.π. Ή καταγραφή νά περιλαμβάνει: ΕΠΩΝΥΜΙΑ -

ΔΥΝΑΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

δ) ϊ^θ£_',Εκδό^ει.£_: 

Ό Υπεύθυνος Νεολαίας της ΠΝΕ έχει τήν ευθύνη γιά τήν διακίνηση καί 

οίκονομική παρακολούθηση τών εντύπων της Νεολαίας, 
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ε ) Σχέσε
 ι
-ζ_με_Νεολα_ι,ΐστί_κες_ 'Οργάνωσε ι ς ι 

Τά θέματα τον σχέσεων με τις Νεολαίες άλλων Κομμάτων χειρίζεται λόγω 

τί}ς μεγάλης σπουδαιότητας ¿ Υπεύθυνος Νεολαίας της ΠΝΕ. 

ΛεπτομερεΓς αναλύσεις καί θέσεις γιά τήν δουλειά τ·ης Νεολαίας στους 

διάφορους χώρους θά σταλεί άπό τήν Επιτροπή Νεολαίας. 

8ον_ΕΠΙΤΡ0ΠΗ_Π0ΛΙΤΙΣΤΙΚ0Υ 

Ή πολιτιστική δραστηριότητα του Κινήματος πρέπει νά πάρει καί τή μορ

φή πλατείας λαϊκές πολιτιστικής ανάπτυξης, 

Ό υπεύθυνος Πολιτιστικού της ΠΝΕ πρέπει" 

1. Νά αποχτήσει άμεση επαφή μέ τους υπευθύνους καί τίς ομάδες δουλειδς 

Πολιτιστικού τώ"ν Τ.Ο. τη~ς περιοχές του, προκειμένου νά υλοποιηθεί η δου

λειά υποδομές που αναφέρεται στο συνταγμένο, άπό τήν Ε.Π. ερωτηματολόγιο 

πολιτιστικών στοιχείων καί που στέλνεται τώρα στίς Τ.Ο, 

2. Νά προωθεί", νά οργανώνει καί νά παρακολουθεί" διαλέξεις πάνω σέ θέμα

τα Λαϊκές Τέχνης καί Προστασίας Περιβάλλοντος. 

3. Νά οργανώνει καί νά παρακολουθεί" δημόσιες συζητήσεις, Ji& πολιτιστικά 

θέματα. 

4. Νά οργανώνει, νά προωθεί" καί νά παρακολουθεί" λογοτεχνικές εκδηλώσεις, 

μουσικές συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις. 

5. Νά οργανώνει, νά προωθεί" καί νά παρακολουθεί εκδηλώσεις μέ τήν αφορ

μή τοπικών επετείων. 

6. Νά καταγράφει ονομαστικά τό πνευματικό καί καλλιτεχνικό δυναμικό τοϋ 

Κινήματος στην περιοχή του, νά τό γνωστοποιεί στην Επιτροπή Πολιτιστικοί 

(Ε.Π.) καί νά κάνει προτάσεις αξιοποίησης του. 

7. Νά συμμετέχει σέ τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους καί νά προωθεί" τή 

δημιουργία τους, δπου δέν υπάρχουν. 

8. Νά αναφέρει τακτικά στην Επιτροπή Πολιτιστικού τή δραστηριότητα σιούς 

παραπάνω τομεΓς. 

9. Νά προωθεΓ ταχύτατα τό υλικό πού θά στέλνεται άπό τήν Ε.Π. στίς Τ.Ο. 

10. Νά προκαλεΓ καί νά δέχεται προτάσεις άπό τίς Όμάδες Πολιτιστικοί? 

τον Τ.Ο., νά συντονίζει τίς εκδηλώσεις καίδραστηριότητες τών Τ.Ο. της πε

ριοχές του καί νά κάνει προτάσεις στην Επιτροπή Πολιτιστικού. 

Ό υπεύθυνος Πολιτιστικού τώ"ν ΠΝΕ δέν πρέπει νά ξεχνάει, δτι πολλές 

φορές, ή πολιτική ζύμωση μπορεί" νά γίνει καλύτερα μέσα στά πλαίσια μιδς 

καλλιτεχνικής εκδήλωσης παρά μέ στεγνή πολιτική συζήτηση. 
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Συν το ν υστ υκη Γ ρ α ν μ •: ι ε Cu Maris 7 6 

Πρόγραμμα δουλείας (Β) των Προσωρινών Νομαρχιακών Έπυτρο πών( Π . Ν . Ε ) 

Σ χ έ σ η_ τ ω ν_ Κ ε ν τ ρ ι. χ S ν '_0 ρ γ ά ν οι ν μ έ _τ_ύ_ς Π . Ν . Ε . 

~¡j?y o''•'κο'-°uι>iQ/ 

'O 'Υπεύθυνος του Ouxovopbxot) εχε„ την αύθΰνη γυά δλες τύς δράστη-

ρυοτητες ο ΰχο ν ο μ u κ η ς φΰσεως του" Xu νήμα το ε ατό Νομό. 

OÙ αρμοδιότητες ν ο ν χωρίζονται, βασικά σε* 2 τομείς: 

1. Στην προ σπάθ-ε υα συγκέντρωσης δοο το δυνατόν περυσσοτέρων oúxovc· 

μυκων πόρων. 

2. Στην δυαχείρ Ú O T U X Ó έλεγχο όλων των ουκονομυκων δραστηρ υοτη'των 

τ ο ϋ Ν ο μ ο ύ . 

Γυά την πρα.γμάτ.ωση της, συγκέντρωσης οικοδομικών ι;ο'ρων φροντύζευ. 

α) Γυά το'ν εφοδιασμό όλων rSv T,C και' Κ.Ο με τα μπλο'κ εΰ'σπραξης no-j 

παραλάμβανε·., κ ρ ο ε υ σ s ράΐοντάς το' 2 0 %
 3
 ά π ο* το ó it o ü o το' 10 % á π o σ τ έ λ s τ ¡ Í , 

στα Κεντροχά >:σ Ú το άλλο 10% χρατεΕταυ γυά τύς ανάγκες της Π.Ν.Ε. 

β) Γυά την προσπάθευα εί',σπραξης ςχτάχτων εύσφορων άπο φύλους του 

Κυνηματο ς. 

γ) Γυά την οργάνωσα εκδηλώσεων ' συ\ εστ υάσε υς
 3
 ν. υνηματογραφ υχές προ

βολές, θ ε α τ ρ υ ν ε ς παραστάσευς Η.- λ π ) με συνεργασία χ a Ú τ ω ν άλλων ' Ε κ .. -

τροπών με σκοπό' την ούχονομυχη ένύσχυση, άλέγχευ το' ούχονομυκο απο

τέλεσμα χα ύ* φροντύζευ γυά την αποστολή του 10% του καθαρού χέρδους 

στά Κεντρυκά Γραφεΰα χαύ κρατάει, το··αλλο 10% γυά τύς ανάγκες της Π, 

δ) Γυά τον κερυορυσυο των εξόδων μέ ευσηγησευς του στυς Π. Ν. Ε ( τ.. χ . 

πυθανη συστέγαση Τ.υ σε èva ο*υχημα
ί
 αγορά ένο'ς πολυγράφου γυά τύς 

ανάγκες ο λ ω ν των Τ , C κ , ,\ . π ) . 

Γυά την πραγμάτωση των δυαχευρυστυκων ελέγχων φροντύζευ ώστε: 

α) "Ολες οι Τ.Ο χαύ Κ,Ο να διαθέτουν βυβλύο Ταμεύου, δ που χαταχωροΰ\ 

αυθημερόν τα έσοδα χαύ έξοδα των Τ.Ο. Νά τηρούν βυβλύο Μητρώου Μελδ< 

που νά καταχωρούν κάθε μήνα ro'v άρυθμο άποδεύξεως μέ τον όποϋο εισ

πράχθηκε η μηνυαύσ συνδρομη
3
 νά φυλάνε τύς άποδεύξευς έξοδων. 

β ) 'Ελ έγχ ε υ τά β υ βλύα των Τ.Ο χαύ Κ.Ο. 

γ) "
 ;

' εσοοα ¿Tifi δυάφορες εκδηλώσευς. 

δ) " την δυαχεύρηση των δυαφορών εντύπων. 



1 

-2-

ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΙΣΙΪΡΑΤΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. 

Σημειώνουμε δτυ κάθε άλλη είσπραξη χρημάτων θεωρεϋταυ ώς πευθαρχυ-

κο παράπτωμα. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΛΑΧΕΙΑ 

Κ.Λ.Π) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ν.Ε η ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ. 

10 ο ν Αλληλεγγύη 

Το Γραφείο 'Αλληλεγγύης σκοπό εχευ να βοηθοί, υποστηρίζει και εξυ

πηρετεί τα μέλη και του Κινήματος στην καθημερινή ζωή τους για να συν

τείνει έτσι στην άνα'πτυξη της συντροφ ικο'τητας και της αλληλεγγύης με

ταξύ τών μελών.
 Λ 

Οϋ 'Υπευθύνου Αλληλεγγύης κάθε Π.Ν.Ε οφείλουν να' ενημερώσουν τους 

άντίστουχους υπευθύνους τών Τ.Ο καυ Κ.Ο γυά τίς άρμοδ υο'τητές τους, να 

τους βοηθοΰν στη δυεκπεραίωση της δουλευδς τους, νά συντονίζουν τη 

δράση τους καυ νά ενημερώνουν το Κεντρυκό Γραφεΰο Αλληλεγγύης γυά τα 

προβλήματα του τομέα τους. 

Το Κεντρυκό' γραφείο Αλληλεγγύης εχευ όργανωθεΰ με' το'ν άκο'λουθο τ 

τρόπο. Ό τρο'πος τούτος δυδευ μ ta εΰκόνα γυά το προ'γραμμα εργασίας -: 

του υπεύθυνου Αλληλεγγύης. Ό 'Υπεύθυνος Αλληλεγγύης πρέπει πάντως 

νά βρίσκεται συνεχώς σε στενή* επαφή με το' Κεντρυκό' Γραφεΰο Αλληλεγγύ

ης το'σο γυά νά ύποβοηθηθεΰ όσο καί γυά νά το' ύποβοηθήσευ στο έργο του. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Αρχείο - Διεκπεραίωση; α) Παραλαβή, παρακολούθηση, απάντηση έγγρά— 

φων. β) Καταγραφή και κατανομή ύποθε'σεων. 

Σύνδεση: α) Με Γραφευο Koυνοβουλευτυκής 'Ομάδας. β) Με Γραφεΰο 

Τοπυκών Προβλημάτων. γ) Με Τ.Ο καυ Κ.Ο. δ) Με Γραμματεία Προέδρου. 

ε) Μέ 'Υπόλουπες 'Επυτροπές - Γραφεία. 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ 

Σύνδεση μέ: 

1) 'Ομάδα "Αμεσης Νομικής Προστασίας: ( Περ υλαμβάνε υ ομάδα δυκηγο'ρων, 

πού βρίσκονται σέ επαφή μέ το Γραφεΰο 'Αλληλεγγύης δλο το' 24ωρο , γυά 

άμεσες καυ επείγουσες ένέργευες (π.χ συλλήψευς)). 

2. 'Ομάδα Νομυκών Συμβούλων: (Περυλαμβάνευ δυκηγο'ρους γυά νομυκές 

συμβουλές·,, μελέτες, έρευνες, παραστάσευς σέ δίκες, σέ δημο'συες υπηρε

σίες κ.λ.π. Λευτουργεΰ σέ συνεργασία μέ τους 'Υπεύθυνους Αλληλεγγύ

ης τών Κ.Ο Δυκηγόρων). 



-3-

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Γ"-

-~ 

Σύνδεση με 

1) 'Q\idôec 'Υγειονομικών: ( Περ υλαμ βάνε υ τους γυατρούς, όδοντυάτρους 

φάρμακοπουούς, νοσοκόμους καύ ε π υσκ έπτρ u ε ς του Κυνη'ματος, χωρυσμένους 

κατά Νοσοκομεϋα, κλυνυκές, εΰδυκότητα καυ περυοχη'. 

ιΛευτουργεϋ σε συνεργασία με τους 'Υπευθύνους Αλληλεγγύης των 

Κ.Ο 'Υγευονομυκών καύ τους 'Υπεύθυνους Νοσοκομείων. 

Δούλευα τους είναυ ή πλήρης κάλυψη
3
 σε θέματα ΰγεύας, τών μελών 

τοϋ Κυνηματο ς. ). 

2. 'Ομάδες 'Εθελοντών Αυμοδοτών: (Περυλαμβάνε υ ομάδες εθελοντών 

αυμοδοτών κατά Τ.Ο καύ Κ.Ο. Ενημέρωση Κ.Γ Αλληλεγγύης),· 

3. 'Ομάδες Κουνωνυκών Αευτουργών: (Περυλαμβάνε υ κουνωνυκούς λευτουρ-

γοΰς γοά κάθε θέμα κουυωνυκης έρευνας καυ συμπαράστασης). 

Μ-. 'Ομάδες Πρόνουας: ( Περ υλαμβάνε υ μέλη που ερευνούν, μελετούν, 

προτεύνουν τά ανάλογα μέτρα καύ συμπαρύστανταυ σέ θέματα: α) Προ-

στασύας εργαζομένων. β) Προστασύας παυδυοϋ - μητέρας - ηλυκυωμένων. 

γ) Προστασύας εύδυκών περυπτώσεων (π.χ. τυφλών, απροσάρμοστων κ.λ.π) 

δ) Βελτύωση συνθηκών δυαβύωσης. Συνεργάζεταυ μέ τύς Κ.Ο τοϋ Κυνη'ματος) 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ 

Ανεύρεση - Προσφορά έργασύας: (Κάθε μέλος η φύλος του Κυνηματος άνα-

φέρευ, μέσα από τύς Τ.Ο - Κ.Ο., η κατευθεύαν στο Γ. Αλληλεγγύης κά

θε προσφορά έργασύας πού γνωρύζευ. 'Η άντύστουχη δυαδυκασύα ύσχύευ 

καύ γυά τά μέλη πού ζητούν έργασύα. Έπύσης στο Γ. Αλληλεγγύης 

ύπάρχευ πύνακας αΰτησεων ανεύρεσης έργασύας. 

Το Γ. ' Αλλ ηλ εγγύη ς ¡, έ'ξω άπό τύς προσφορές πού υπάρχουν έρευνα καύ 

μόνο του γυά ανεύρεση έργασύας στά μέλη τοϋ Κυνηματος). 

Βοηθευα - 'Υποστήρυζη - Εξυπηρέτηση των μελών του .Κυνηματος κατά 

ύπηρεσύες (ύπό οργάνωση): (Το Γ. Αλληλεγγύης, βοήθα, ΰποστηρύζευ " 

καύ έξυπηρετεϋ μέλη τοϋ Κυνηματος γυά ΰποθέσευς τους σέ δυάφορες 

ύπηρεσύες π.χ. 'Υπουργεία, Νομαρχύες, Δημοτυκές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., 

Όργανυσμούς
2
 'Εταυρεϋες κ.λ.π. 

Λευτουργεΐ σέ συνεργασύα μέ τους 'Υπ. Αλληλεγγύης τών Κ.Ο μέ το 

Γ. Τοπυκης Αΰτοδυούκησης αλλά καύ ανεξάρτητα σέ συνεργασύα μέ μέλη,, 

φύλους καύ οπαδούς του Κυνήματος πού έντοπύζευ πώς έργάζονταυ στύς 

δυάφορες ΰπηρεσύες). 

Βοηθευα - 'Υποστήρυξη - Εξυπηρέτηση τών μελών τοϋ Κυνηματος, κατά 

κλάδους εργαζομένων (ύπό οργάνωση): ( Β ο η θ α
 3
 ΰποστηρύζευ καύ έξυπη-
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ρ ε τ ε Î μέλη του Κινήματος, για υποθέσεις TOUS, HOU άφοροΟν διάφορους 

κλάδους εργαζομένων. Π.χ. εργάτες wat υπάλληλους για εργασίες του 

κλάδου τους» έμπορους σε σχέση με το' έμπο'ρευμα που διαθέτουν, σπου

δαστές για μαθήματα Η.λ.π. 

Λειτουργεί ο πως το' προηγούμενο τμήμα). 

Συμπαράσταση Απεργών: (Λύτη γίνεται μέ έκτακτη εισφορά των μελών 

των Τ.Ο και Κ.Ο). 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

'Αναλαμβάνει δλες τις υποθέσεις που δεν άνσ'γονται σε χαμμιά προη

γουμένη περίπτωση π.χ. ενέργειες νιά μεταφορές ασθενών στο* εξωτερικό', 

θέματα προστασίας καταναλωτών χ.λ.π. καθώς επίσης και κινητοποιήσεις 

μελών για συμπαράσταση σε απεργούς, συλληφθέντες κ . λ . π . Λειτουργεί 

μέ αυτοτέλεια η σέ συνεργασία μέ άλλες Επιτροπές καί Γραφεία του 

Κινήματος^ ανάλογα μέ την υπόθεση. 


