
Αθήνα 26.6.1984 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

α) Υπάρχει μιά δυσπιστία και σε μερικές περιπτώσεις αντίθεση 

της οργάνωσης με τη δράση των Επιτροπών που τις κατηγορούν 

γιά "διοικητισμό". 

β) Υπάρχουν αδυναμίες στη λειτουργία των Επίτροπων τόσο σε 

επίπεδο πολιτικής δουλειάς όσο και σε επίπεδο χειρισμού επι

μέρους θεμάτων, αξιοποίηση προσώπων κ.λ.π. 

γ) ν-ρ-άρχει έλλειψη συνεργασίας πολλών Επιτροπών, με τα όργανα 

χάραξης και εφαρμογής κυβερνητικής πολιτικής. 

δ) Συνήθως οι επιτροπές έπονται των γεγονότων ακόμα και σε επί

πεδο πληροφόρησης τους. 

ε) Υπάρχουν προβλήματα στην λειτουργία των ίδιων των επιτροπών 

(από αποχή τοτν ρ ελών από διαδικασίες, μέχρι γκρίνιες, αντιπα

λότητα και τριβές). 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

α) Να παράγουμε ιδεολογία γιά εξειδίκευση των "ενδιάμεσων στόχων". 

Το τι κάνουμε με τα συνεταιριστικά Super Markets γιά παράδειγμα, 

έχει μεγάλη σημασία. Βοηθάμε την πολιτική της EÎJE ή διασπούμε 

το μπλοκ των δυνάμεων που μας στηρίζουν ; 

Αυτό μπορεί να γίνει με την λειτουργία μιας Επιτροπής Ανάλυσης 

που όμως θα είναι άμεσα συνδεμένη με την βάση και με τις άλλες 

Επιτροπές του κινήματος και όχι απρόσιτη και περιχαρακωμένη 

σαν την παλιά ΕΑΠ. 

β) Να δημιουργηθεί "Σχολή Στελεχών"που στόχο θα έχει την επιμόρ

φωση στελεχών με παρακολούθηση σεμιναρίων, αλλά και την εκπαί

δευση ορισμένοι στελεχών σε μερικά'ειδικά θέματα. Στο δεύτερο 

σημείο πρέπει να αξιοποιηθούν οι συνεργασίες που έχουμε με 

διάφορα κόμματα στο εξωτερικό. 

Οπωσδήποτε δεν πρέπει η σχολή στελεχών να αποτελέσει ένα ακόμα 

"Κέντρο εξουσίας" και ίνα μην δημιουργηθεί "'Κομματικό Μανδαρινάτο 
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γ) Ο Γραμματέας των Επιτροπών να είναι μέλος της Κ.Ε. οριζόμενος 

από το Ε.Γ. 

6) Οι επιτροπές να είναι ολιγομελείς, να μην υπερβαίνουνε τα 30 

μέλη και όσες έχουν πάνω από 15 μέλη να έχουν ένα 9μελές 

συντονιστικό όργανο. 

ε) Οι Επιτροπές να διαθέτουν τεχνική γραμματεία (τουλάχιστον 

ένα άτομο σε κάθε επιτροπή). 

στ) Τα μέλη των Επιτροπών να ορισθούν τώρα στο σύνολο τους γιά 

τελευταία Φορά από το Ε.Γ. Από και πέρα μέσα σε ένα χρόνο να 

πραγματοποιηθούν πανελλαδικές συσκέψεις κομματικών στελεχών 

κάθε Επιτροπής (όπως έγιναν οι συσκέψεις σε εφαρμογή των 

αποφάσεων της 10ης ολομέλειας της Κ.Ε.) και να επιλεγούν τα 

2/3 των μελών της Επιτροπής, η γραμματεία (πλην γραμματεία) 

και το συντονιστικό όργανο. 

Το 1/3 των μελών κάθε επιτροπής θα ορίζεται από το Ε.Γ. 

Βασικός δικαιολογητικός λόγος γιά αυτή την αρμοδιότητα του 

του Ε. Γ., εί̂ ,ν4ν,\ότι οι Επιτροπές έχουν πολιτικό ρόλο και δεν 

είναι σωματεία ή ομάδες συμφερόντων. Αρα χρειάζονται ανανέωση 

συνεχή με εισροές προσώπων και από άλλους χώρους που είναι 

αδύνατον να εκλεγούν από την Πανελλαδική σύσκεψη, 

π. χ. χρειάζεται σε κεντρικό επίπεδο στελέχη από τη νεολαία να 

περάσουν στην καθοδήγηση του αγροτικού χώρου και να δουλέψουν 

μέσα στην Επιτροπή συνεταιριστικού. Αυτό μόνο το Ε.Γ. μπορεί 

vq το κάνει γιατί ουσιαστικά πρόκειται γιά νέα διάταξη στελεχών. 

ζ) Να μην υπάρχουν περισσότεροι από 5 βουλευτές σε κάθε επιτροπή 

γιατί σε ορισμένουα χώρους γίνεται συσώρευση από μέλη τ̂ \? 

Κ.Ο που λόγω και άλλων απασχολήσεων, αδυνατούν να προσφέρουν 

πρακτική δουλειά που χρειάζεται στην επιτροπή. 

η) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ε.Γ. θα συντονίζουν ή 

θο παρακολουθούν την λειτουργία 2-3 επιτροπών το καθένα. 

<Ί . . / / . . 



- 3 -

θ) Σε μιά κατά μήνα τουλάχιστον ολομέλεια της Επιτροπής, θα 

παρεβρίσκεται και το υπεύθυνο μέλος του Ε.Γ. 

ι) 0 Γραμματέας ή μέλος της γραμματείας των Επιτροπών θα μετέχει 

στο Επιτελικό όργανο του ανάλογου Υπουργείου (ότι γίνεται με 

το Επιτελικό του Υπουργείου Γεωργίας). Εδώ βέβαια, μπαίνει 

ένα θέμα διάταξης των Επιτροπών αλλά πιστεύω ότι το πρόβλημα 

λύνεται με πρακτική σκέψη. Π.χ. από την Επιτροπή Επαγγελματο-

βιοτεχνών θα μετέχει στο Επιτελικό του Υπουργείου Εμπορίου, 

από την ΕΣΕΚ στο Επιτελικό του Υπουργείου Προεδρίας και του 

Υπουργείου Υγείας κ.λ.π. Περιορισμός είναι ότι σε κανένα 

επιτελικό Υπουργείου δεν μετέχουν εκπρόσωποι περισσότεροι των 

δύο επιτροπών. Εστω και αν και άλλες επιτροπές έχουν ενδιαφέρον 

ή συνάφεια· 

ια) Σημαντικά μέτρα κυβερνητικής πολιτικής, τουλάχιστον στο επίπεδο 

της πληροφόρησης γνωστοποιούνται στις επιτροπές και το ΚΤΕ πριν 

ανακοινωθούν στο κοινό.(Να μην διαβάζονται τα μέτρα πολιτικής 

από τα στελέχη του κινήματος στις εφημερίδες). 

ιβ) Κάθε επιτροπή πρέπει σε εβδομαδιαία βάση, (μέχρι κάθε Τετάρτη), 

να συνεργάζεται με τον ανάλογο συντάκτη της "Εξόρμησης", ώστε 

να μη περνάνε λαθεμένες πολιτικές θέσεις από το κομματικό 

όργανο. 

ιγ) Κάθε 4 5 μέρες να γίνεται συνάντηση των γραμματειών των Επιτροπών 

με μέλος του Ε.Γ. που θα κάνει πολιτική ενημέρωση. 

ιδ) Οι Επιτροπές αναθέτουν μελέτες και επεξεργασία θέσεων στις 

κλαδικές και ορισμένες τοπικές (μέσω των οργάνων που ήδη έχουν 

ορισθεί γιά την ανάλογη σύνδεση). 

ιε) Κάθε Επιτροπή έχει δικό της κανονισμό λειτουργίας (έστω και 

υποτυπώδη), που είναι σε γνώση του υπεύθυνου από το Ε.Γ. 

Δημήτρης Χριστοδούλου 


