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ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

’Απο την εΰσηγηση του Προέδρου χαύ τη συζητηση πού ακολούθησε 
στην χουνη σύσκεψη ’Εχτελεστυχης Γραμματεύας, ’Επυτροπης ’Οργανωτυ- 
χοϋ χαύ υποεπιτροπής Β' της Ο.Ε.Σ (Ο.Ε.Σ Β ') στύς 31.1.77, βγήκε 
οτμ κύρυος στο'χος της Ο.Ε.Σ Β', τουλάχυστον στο άρχυκο' στάδυο, θά 
πρέπευ νά είναυ ή μεθόδευση της δουλευας γυά το *Α,νομγμα της ’Οργά
νωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έτσι, πού ή οργανωμένη του βάση νά γμνευ άυτυπροσω 
πευτυχη των λαϋχων τάξεων χαύ στρωμάτων (έργατών, αγροτών, μμσθωτών, 
βυοτεχνών, μυχροεπαγγελματυων, έπυστημονων χαύ νεολαύας) πού έχφράζευ

Δυαπυστωθηκε άχο'μα οτυ,παρα τη συνεχή άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή 
δυσαναλογύα ανάμεσα στην οργανωμένη βάση χαύ στο' χώρο έπυρροης του 
χαύ την έχλογυχη βάση δέν προωθεί την πορεύα του σάν φορέα αλλαγές,, 
γυά την ΰλεπούηση των στόχων του,

Μπαύνευ λουπον μπροστά μας το άμεσο καθήκον της δμαμορφωσης 
των συνθηκών έχεύνων πού θά έπυτρέψουν. στο συντομωτερο δυνατό' διά
στημα, τη'ν ένταξη μέσα στα όργανωτυχά χύτταρα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ (Τ.Ο., Κ.Ο. 
Ο.Π) των χαταπυεζο'μενων τάξεων χαύ στρωμάτων τού ’Ελληνυχοΰ Λαοΰ, 
πού γμά τά συμφέροντά τους ολου άγωνυζομαστε.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Τά μέλη της Ο.Ε.Σ θά χατανεμήθούν σέ χλυμάχυα, πού θά πραγμα
τοποιήσουν έπυσχέψευς χαύ έπαφές μέ τύς όργανωσευς του Κυνηματος σττίν̂  
'Ελλάδα χαύ στο' ’Εξωτερυχο'. Κάθε χλυμάχυο θά άναλάβευ υπεύθυνα μυά 
ομάδα άπο' 3 η Λ νομούς, πού θά παρακολουθεί συνέχευα. Τά κλυμάκυα 
θά συμπληρωθούν άπο μέλη των γράφεύων χαύ έπυτροπών, έτσυ πού νά 
αποτελούνται, άπο' 3 έως Λ άτομα.



Κάθε χλμμάκμο θά πάρεμ οτμ στομχεμα υπάρχουν στο' οργανωτμχά 
καί θά τά έξετάσεμ υπεύθυνα, έτσμ που νά δημμουργησεμ μμά εμκάνα 
της κατάστασης στην περμοχη, σύμφωνα μ ’αύτά. Παράλληλα θά δμαπμστ'ω- 
σευ τ.ά χενά στην πληροφο'ρηση , θά τά καταγράψει καί θά τά ζητησεμ 
στην πρώτη του έπίσκεψη στην περμοχη του.

Με βάση τά στομχεία αύτά καί τη γενμχη έχτμ'μηση της κατάστασης 
πού θά κάνεμ γμά κάθε νομο της περμοχης του, θά βοηθησεμ στη σύνταξη 
τ-οϋ πλάνου δουλεμας πού θά γίνεμ με ευθύνη της άντίστομχης Π.Ν.Ε., 
καί θά έπμβλέψεμ στην ύλοποίηση του, έπεμβαίνοντας συνέχεμα με στάχυ 
την πραγματοποίηση του μέσα στο'ν προχαθορ μσμενο χρο'νο.

'Η ’Επμτροπη ’Οργανωτμχοΰ θά συγκεντρωσεμ τά συμ.πλ.ηρωματ μχά 
στομχεία πού θά μαζέψουν τά κλμμάκμα, θά τά άποδελτοπομησεμ καύ μεσ^  
της 3μελοϋς Γραμματείας της Ο.Ε.Σ θά τά προωθησεμ στίς Ο.Ε.Σ Β' 
καί Ο.Ε.Σ Γ ' γμά την όργανωτμχη δούλεμά των συνδμασκεψεων.

'Η έμφάνμση των μελών της Ο.Ε.Σ καί γενμχά των κλμμακίων πράς 
τη βάση, θά πρέπεμ νά εμναμ ένμαία το'σο στο'ν τρο'πο της πληροφόρησης , 
καί συλλογής στομχείων, οσο καί στίς βασμκές πολύτοκες θέσεμς.

'Η δούλεμά των κλομακίων είναμ καί ποοοτοκά καί χρονοκά tερ 
Ομ επαφές θά πρέπεμ νά εοναο συχνές καί νά βαστανε χρο'νο" σέ μερμχές 
περοοχές μπορεί νά χρεοαστεί νά παραταθεί ή παραμονή τους. 'Η άντε- 
κεμμενμκη δυσκολία σ ’αύτο το' σημείο είναο μεγάλη μ μα ς κμ ομ ποο* πολ
λοί σύντροφοο εοναο εργαζο'μενοο καί δεν δοαθέτουν πολλές ώρες ελ εύθα£ρεθ|

Μην ξεχνάμε πως άπο όροσμο οο Τρμμελείς ’Ξπμτροπές των Π.Ν.Ε 
είναο οο άμεσομ βοηθοί της Ο.Ε.Σ στο'ν τοπο τους. Στίς Π.Ν.Ε πού κ α ψ
ττίν έκτίμηση των κλουακίων καί της Ο.Ε.Σ είναο πετυχημένες (μέ κρμ- '■%

• -τύροα πού θά δούμε παρακάτω), νά ¿φύσουμε το' μεγαλύτερο μέρος τής 
δουλεοάς νά την κάνουν μονοο τους καί ή Ο.Ε.Σ νά περοοροστεί στο νά 
δώσεο τίς βασοκές κατευθύνσεος καί νά κάνεο το'ν έλεγχο υλοποίησης τρΌ || 
πλάνου. ’Ακόμα σέ Π.Ν.Ε μέ ΰπολεοτουργοκοτητα πού όμως κατά την έ.κ- 
τίμηση μας μπορούν νά δουλέψουν, νά ανατεθεί σημαντμκά μέρος της δου- 
λεοας σέ στελέχη της Π.Ν.Ε. Μ ’αύτο' τον τρο'πο θ ’άπελευθερωθοΰν δ υυά- 
μεος άπο τά κλομάκοα, στο στάδμο της υλοποίησης των πλάνων, γμά νά 
δουλέψουν στίς Π.Ν.Ε πού δέν μπόρεσαν νά άνταπο κρ μθοϋν στο' έργο,τους 
οπού καί η παρουσία της Ο.Ε.Σ θά πρέπεμ νά εμναμ συνεχής.

Τέλος ου συνεδρμάσεμς της όλομέλεμας της Ο.Ε.Σ θά μπορούσαν νά 
περμορμστοΰν γμά νά _δσθ-σί jLap ίσσοτ ερ e ς



έξορμησεμς.

3 . ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Π , Μ . Ε . Τ.Ο xc μ Κ.Ο .

”Εχεμ γύνεμ άντμληπτο μέσα άπο την χαθημερμνη πραχτμχη, πώς 
τοσο τύς Π.Ν.Ε δσο χαύ τύς Τ.Ο., μπορούμε να τύς προσδμορύσουμε 
σύμφωνα με τύς δυνατότητες τους χαύ άχομα σύμφωνα μέ την μχανοπομη- 
τ μχη η δχ μ ΰλοπούηση των κατευθύνσεων, των πλάνων δουλεμας χαύ του 
τροπου δουλεμας σε :

1. Αυτές πού ε ¿ναμ πλήρως δράστηρμοπομημένες.
2. Αυτές που δέν είναμ δραστ ηρ μο πο μημ ένε ς άλλα έχουν προοπτμχε'ς 

δραστηρμοπούησης.
3. Αυτές πού δέν μπόρεσαν vet άνταποχρμθοΟν στο' έργο τους, γμά άντμ- 

χεμμενμχούς η ΰποχεμμενμχούς λογους.

Μπαένουν δμως μπροστά μας τά παραχάτω ερωτήματα:

- Π ο μ ά είναμ τά χρμτηρμα εκείνα πού ή άξμολογηση τους θά μας έπμτρέ 
ψεμ νά προσδμορύσουμε ένα τέτομο χύτταρο δραστηρμοπομημένο η δχμ; 
Πως μέ βάση τά παραπάνω χρμτηρμα θά έπμτρέψουμε νά δημμουργηθοϋυ 
ομ δυναμμχές εκείνες συνθήκες πού θά δραστηρμοπομησουν τη 2η 
κατηγορύα χαύ πάτε θά άντμληφθοϋμε την μχανο'τητα αύτη ;

4 · ΚΡΙΤΗΡΙΑ

α . Γμά τύς Π.Ν.Ε 

αΐ ) Λ ε μ τ ο υ ργ μ χ ο*τ η τ α

"Αν ή Π.Ν.Ε λεμτουργεί σωστά, άν εμναμ όργανωτμχά δεμένη, άν ΰλο 
πομεί τύς άποφάσεμς πού παύρνεμ. Πμο συγχεχρμμένα:

I.
II.

III.

IV.

α 2 ) "Ελεγχος πάνω στύς Τ.Ο χαύ Ο.Π

Είναμ συμπληρωμένη; ”Αν δχμ τύ έχανε γμά νά συμπληρωθεί; 
"Εχεμ μέλη άποδραστηρμοπομημένα; "Αν ναύ τύ έχανε γμά νά 
τά δραστηρμοπομησεμ η νά τά άντμχαταστησεμ ;
Κάνεμ ταχτμχές ολομέλεμες; Πομά εΕναμ ή πομο'τητα των συζη
τήσεων σ'αύτές; 'Η ήμερησμα δ μάταξ η ε Ε να μ έτομμη άπο πρμν; 
Πώς πέρνονταμ οΐ άποφάσεμς;

Ομ άποφάσεμς της όλομέλεμας ύλοπομοϋνταμ χαύ σέ τύ βαθμό*;

I. Καταβάλεμ προσπάθεμες γμά τη σωστά λεμτουργύα των Τ.Ο χαύ



IV,

Ο. Π πού ανήκουν ο*αυτή;

"Εχει, καταλάγουε μελών, συντονυστ υκης έπυτροπήε καύ φύλων γυά 
κάθε Τ »Ο τή ε περυοχήε τηε;
Ξερευ π ο μ ο μ εΖ να μ υπεύθυνου γυά τύε δυάφορεε δραστηρυο*τητεε 
(Τ.Α., Συνδυχαλυσμά κ.λ.π);
Τύ έχευ κάνευ γυά τη συμπλήρωσή των κενών στύε συντονυστυκέε 
των Τ.Ο άν εύναυ έλλευπευε;

V.
VI.

VII.

Παρίσταταμ μέλοε τηε Π.Ν.Ε στύε συνελεύσεμε των Τ.Ο.;
”Εχεμ έφαρμάσευ τύε δυνατάτητεε πού εχεμ γμά έπέμβαση στύε Τ.Ο», 
δηλ. κατάργηση αποτυχημένων Τ ,03 , σύμπτυξη δύο η παραπάνω Τ .0., 
υδρυση καυνούργμων Τ.Ο. η 0 ,Π καύ έγγραφη νέων μελών;
Δματηρεμ βμβλμο πού> νά καταγράψου τη ζωή καύ τη δράση των Τ.Ο 
καύ 0.Π .

α 3 ) Πρακτυκή δουλ ε υά

Τύ πρακτυκή δούλεμά έχεμ κάνευ η εχευ δ ω σ ε μ γμά ύλοπούηση στύε Τ.Ο 
τήε περμοχηε τηεa

II.
I I I ,

IV.

Στο έπ υπεδο τηε Το π υκή ε Αυτοδυούκησηε καύ προβλημάτων τή ε περυο- 
χηε τουε (βλέπε ένδευκτυκά τάν πύνακα 4 τηε έγκ. Ο.Ε.Σ/3);
Στά Συνδμκαλυστμκά έπύπεδο;
Στά Πολμτμκά επίπεδο;
Στο Πολυτυστυκο επίπεδο;

β.

βΐ)
Γ υά τύε Τ.Ο
Λε μτουργ μκοτ η τα

I
I. 'Η Συντονυστυκή ’Επμτροπη εύναυ συμπληρωμένη; 'Αν οχυ, τύ έκανε

II.

III.

γμά νά συμπληρωθεί;
'Υπάρχουν όπεύθυνομ γμά Νεολαίά, Συνδμκαλυσμά, Συνεταυρυστυκά, 
Τοπυκή Αυτό δμοίκηση, Κλαδμκέε ’Οργανάσευε κ.λ.π.;
Γίνονταμ τακτυκέε συνεδρυάσευε τοσο τήε Συντονυστυκίε οσο καύ
τηε Ολομέλευαε; Κρατούν πρακτμκά; Πο'ση ώρα δυαρκούν ου συν ο-

IV.
δρμάσευε καύ σέ τυ ώρα τηε μέραε γύνονταυ;
Μετατρέπονταμ συχνά ου συνεδρυάσευε σέ τραβηγμένεε υδεολογυχοπο·*» 
λυτυκέε συζητήσετε χωρύε ούσυαστυκο αποτέλεσμα; Ομ συνεδρυάσευε 
γύνονταυ σέ κλίμα συντροφυκοτηταε καύ συλλογυκοτηταε ή καταλήγουν 
σέ προσωπυχέε άντυδυκύεε καί άντεκλήσευε;
’Εφαρμόστηκε ή έγκύκλυοε 65/1^. 2.77 γ-υά την άναλογυκή συμμετοχή

/.ο



νεολα έ α ς κ αε σκουδάζουσας στες Σ . Ε .
VI. Πουες μ ε' ρ ε s κα ε ώρες ε I ν α ε ά ν ο ε κ τ ά τ ά γ ρ α φ ε ε α τους;

62) Μαζεκάτητα

I. Πο'σα είναε τά έγγεγραμένα μέλη σήμερα; Ποσά ά π ’αύτά είναε 
έ ν ε ρ γ ά ; Τά ύπάλοεπα γ ε α τ έ έχουν άδρανοποεηθεε;

II. Πο εά ?ίταυ τά μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας; Πο εά ά π ’αύτά 
έφυγαν καε γεατέ;

III. Γνωρεζουν τους φελους του ΠΑ.ΣΟ.Κ της περεοχης; Γνωρεζουν 
ποσοε ψηφεσαν ΠΑ.ΣΟ.Κ στα έκλογεκά τμήματα της περεοχης;

IV. “Εχουν συγκεκρεμένο πλάνο στρατολογέας μελών καε ποεο είναε 
α ΰ τ ο ;

63) Δράση

I . Πολετεκη Δράση

Γενονταε συζητησεες μέσα στη'ν Τ.Ο μέ έδεολογεκά-πολ ετεκά 
περεεχομενο γεά συγκεκρεμένη πολετεκη πρακτεκη: Πόσες 
περέπου έγεναν χο'ν τελευταεο χράνο;
Κολλάνε άφέσσες; Μοεράζουν τά έντυπα του Κενήμάτος;
Κάνουν συζητησεες στά καφενεεα5 στοάς χοίρους δουλεεας κάε 
γενεκά στες συγ κ εντ ρώσ ε ε ς της περεοχης; Περνούν τε'ς γραμ
μές του ΠΑ.ΣΟ.Κ σ ’αύτές τες συγκεντρώσεες;
Πάσα φύλλα ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ καε ΑΓΩΝΙΣΤΗ πουλεοΰνταε στην περεο- 
χη; Πάσα φύλλα αναλαμβάνει., ΰπευθυνα κάθε μέλος;
Τά συμμέτοχη' είχαν στά οέκονομεκά πλάνα του Κενη'ματος;

II. Τοπεκη' Αύτοδεοεκηση

'Υπάρχεε κατάλογος ενημερωμένος μέ τους εκπροσώπους Τοπε- 
κης Αύτοδεοέκησης της περεοχης τους που είναε μέλη η φ ε' - 
λοε του ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
Κάνουν συγκεντρώσεες μελών καε φέλων που έχουν έκλεγεε 
στην Τ .Α .;
Γνωρεζουν τά προβλήματα της περεοχης τους; Ποεά είναε 
αυτά; Σέ πάσα ή Τ.Ο έχεε πάρεε θέση άγωνεστεκη καε πώς;

III. Συνδεκαλεσμάς - Συνετάερεσμος

Γνωρεζουν τους Συνδεκαλεστεκούς η Συνεταερεστεκοΰς φ ο ρ ε ε ς 
της περεοχης τους;
Γνωρεζουν τά συνδ εκαλ εστ ε κά η συνετα-ερ ι,στ υκά στελέχη της 
πάλης η του χωρεοϋ τους;



Π ο σ α ά π ’ α ύ τ σ' ε μ ν α μ μέλη καμ π ο σ ο μ φ μ λ ο μ τ ο ΰ Π Α . Σ Ο . Κ . ; 
"Εγμνε προσπάθεμα συγκρότησης ΠΑΣΚΕ, ΠΑΣΠ καμ ΠΑΜΚ στην 
περμοχη τους, "Αν ναμ σέ π ο μ Α κατάσταση βρέσκονταμ άπέ 
άποψη λεμτουργμας κ:ιμ μαζμκο'τητας;

'Υπάρχουν οργανωμένες Κ.Ο.;
”Εχεμ συμμετάσχεμ η συμπαρασταθεί ή Τ.Ο σέ δ μεκδμκητμκοές 
άγων ε ς 9 π . χ άπεργμες καμ άλλες συνδμκαλμστμκές έκδηλώσεμς;

I V . Πολμτμστμκή δραστηρμο'τητα

Γνωρμζουν τους πολμτμστμκους μορφωτμκούς συλλόγους, σω
ματεία κ.λ.π της περμοχής τους;
Είναμ ένταγμένα σ ’αύτά μέλη μας καμ πομά;
Συμμετέχουν στμς έκδηλώσεμς τους οί Τ.Ο καμ Κ.Ο της περμο- 
χης καμ ή Π.Ν.Ε.;
Πομές πολμτμστμκές έκδηλώσεμς έχουν γμνεμ άπο την Τ.Ο.;

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Ο.Ε.Σ Π.Ν.Ε. , Τ.Ο. , Κ.Ο ΚΑΙ Ο.Π

Τά παραπάνω ένδεμκτμκά κρμτήρμα, συνταγμένα σέ ένα προσαρμοσμέ
νο έρωτηματολο'γμο 8 θά ζητηθούν σά στομχεμα άπο' την κάθε Π.Ν.Ε. "Αν 
ή Π.Ν.Ε δέν έχεμ ο λα τά στομχεμα γμά τμς Τ.Ο καμ ΰπάρχεμ καμρο'ς, μέ
λη του κλμμακμου Ο.Ε.Σ μέ μέλη της Π.Ν.Ε., θά κατέβουν στμς Τ.Ο καμ 
θά ένημερωθοϋν.

Τά στομχεμα αύτά, όπως λέμε καμ παραπάνω, θά βοηθήσουν στη συν 
ταζη του ποσοτμκοΰ πλάνου δουλεμας των Π.Ν.Ε καμ Τ.Ο που θά γμνεμ 
άπο τμς Π.Ν.Ε., μέ τη βοήθεμα τής Ο.Ε.Σ.

Θά πρέπεμ όμως άπο την πρώτη στμγμή νά γμνεμ σαφές ο τ μ , άνε- 
ξάρτητα μέ το' παραπάνω, οί Π.Ν.Ε έχουν υποχρέωση μέσα σέ σύντομο 
δμάστημα νά έχουν κάνεμ τά έξης:

α. Νά ύποβάλουν προτάσεμς γμά συμπλήρωση ή άντμκατάσταση μη ένεργών 
μελών.

β. Νά καθμερώσουν βμβλμο έβδομαδμαμας δραστηομο'τητας που θά κατα- 
γράφεμ τή ζωη καμ δράση των Π.Ν.Ε καμ Τ.Ο. Νά φροντμ'σουν νά 
κάνουν το' μδμο καμ οέ Τ.Ο.

γ. Νά οργανώσουν τουλάχμστον τρεμς έκδηλώσεμς στη'ν περμοχη' τους, 

δ. Νά ΰλοπομήσουν το' πλάνο δουλεμας που περμλαμβάνεταμ στμς έγκυ-



κλέους Ο.Ε.Σ 2 καμ 3, προσαρμοσμένο στμς άντμκεμμενμκές καό 
ύποκεμμενμχές συνθήκες της οργάνωσης στη'ν περ μοχη . Γμά νά πε- 
τόχουν αυτό το' στο'χο θά πρέπεμ ομ Π.Ν.Ε σε συνεργασμ'α μέ τά 
κλμμάκμα Ο.Ε.Σ καμ την άντμστομχη Τ . 0 . 9 νά έχουν άποφασμ'σεμ9 
μέχρι, τέλος Φλεβάρη,, το' συγκεκρμμένο πλάνο δουλεμας κάθε Τ.Ο.
Νά τονμστεμ εδώ ή ανάγκη των προσωπμκών επαφών η ή αποστολή 
έπμστολών σέ φμλους του ΠΑ.ΣΟ.Κ μέ στο'χο την ένταξη τους στο' 
Κμνημα.

ε. Νά συγχωνεΰσουν η νά καταργήσουν Τ.Ο. που δεν μπόρεσαν νά
άντ α πο κ ρ μθο ΰν στο' έργο τους,, γυά νά δυευχολυνθεΰ στο' συγκεκρμμέ 
νο χώρο ή μαζοχοποέηση.

στ. Νά προτείνουν ένα όξΰ Τοπμκό Προ'βλημα της περμοχης πάνω στο'
όπομο νά γμνεμ μελέτη από τά κεντρμκά (Κ.Ε.Κ., ΕΑΤΟΠ, συνδμκ.) 
καί άντμκεμμενο άγωνμστμχης χμνητοπομησης .

ζ. Νά καταβάλουν προσπάθεμα γμά τή δημμουργμα σέ κάθε χωρμο' η γεμ- 
τονμά ένο'ς Ο.Π.

η. Νά άποδόσουν έχχαθάρμση της ούκονομμχης εξόρμησης καμ μην μα μα.

θ. Νά στεόλουν έχχαθάρμση εέσπράξεων ήμερολογμων 1977.

μ. Νά προωθήσουν την ύλοπομηση πλάνου συνδρομητών σόμφωνα μέ από
φαση της Συνέλευσης του Κμνηματος της 19.12.76

Μέ άγωνμστμχοΰς χαμρετμσμους

Ο.Ε.Σ


