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Άφορα: Τήν αποστολή του Κλιμακίου τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ατή Γιουγκοσλαβία. 

Πρόσκληση; Γιά τό διάστημα 13-17 Μαρτίου 1972 άπό τή Σ.Ε.Ε.Α. τής 
Γιουγκοσλαβίας. 

Πολιτικά *Η αμοιβαία πολιτική αναγνώριση καί ή καθιέρωση τοο 

πλαίσια; ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν τόν άξονα τών δυνάμεων, πού εκφράζουν τήν 

αλλαγή στην *Ελλάδα γιά σοσιαλισμό στά πλαίσια αδέσμευ

της εξωτερικής πολιτικής, όπως εκφράστηκε στις ανακοι

νώσεις του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά τήν συντάντησή 

του μέ τόν στρατάρχ η Τίτο. 

Σκοπός της άποστοϋΐςί Άπό πλευράς επισκέπτη (ΠΑ.ΣΟ.Κ.): *Η σύσωυξη των 

δεσμών μεταξύ του καί τής ΣΣΕΑ τής Γιουγκοσλαβίας καί 

μία πρώτη γνωριμία τοο Γιουγκοσλάβικου σοσιαλισμού" γε

νικά καί εξειδικευμένα σέ τομείς ακαθόριστους. 'Από τή 

σύνθεση τής επιτροπής προσδίδεται μιά κάποια /πρόθεση. 

Μέθοδος καί μέσα: 'Επαφή κλιμακίου μέ παράγοντες τής Διοίκησης καί των 

κοινωνικοπολιτικών φορέων τής Γιουγκοσλαβίας -άγνωστου 

μεθόδου έπαφήςκαί προγράμματος. 

Προετοιπασία: Προληπτική "διά πάν ενδεχόμενων", δηλ. πλαίσιο είσήγη-

σης γιά τόν ρόλο τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ., γενική κατατοπιστική συ

ζήτηση μέ τόν Γραμματέα τής επιτροπής Δ.Σ. σ. Κ. Παπού-

λια, μερικές ενημερωτικές σιιμειώσεις γιά τή Γιουγκοσλα

βία, τεοχη μέ διάφορα κείμενα του" ΠΑ.ΣΟ.Κ., προβολή φίλμ 

καί συζήτηση γνωριμίας μέ μέλη τής Γιουγκ. Πρεσβείας 

(Μόνο δύο μέλη τής αποστολής). Δημοσίευση τής αναχώρη

σης. Δώρα. 

Σύνθεση Κλιμακίου:Βάσω Παπανδρέου, 

Γιώργος Δασκαλάκης, 

Θεόδωρος Καπετανάκης, 

Αυμπέρης Λυμπεράκης 

Δημήτρης Ραπακούλιας 

Νεάρχου 

'Εργασίες: 13-3-78 

'Αναχώρηση 7.05 - Ά φ ι ξ η Βελιγράδι 8.45 

"Υποδοχή καί καθορισμός προγράμματος μέ τόν ......... 

καί τόν ...... Διερμηνέας: Sipas 9.30 



Διαμονή στό Ηενοδοχειο ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (Α'κατηγορίας) 

Πρώτη συνάντηση s 11.30 Σ υμμετοχή....... 

3έμα: 

Διαδικασία: πού ακολουθήθηκε σέ όλες τ Ce συναντήσεις 

Χαρετισμός προοκαλοοντος 

*ΑνταπόδοσηΪ Β.Π. 

*Ανάπτυξη θέματος: από είσηγήτή* 

Πολιτική τοποθέτηση καί παρουσίαση των αντίστοιχων θέσεων 

τοΟ TIA.SO.K. άπό Β.Π. 

"Ερωτήσεις: από όλη την αντιπροσωπεία 

Κλείσιμο μέ απαντήσεις του είσηγητή* 

Κλείσιμο μέ ευχαριστίες τΐΐς Β.Π. 

Δεύτερη συνάντηση? 13.00. Συμμετοχή s....... 

Θέμα:... 

Διαδικασία; η ίδια. 

14-3~7ûi Πρώτη συνάντηση: 10.45-11.45: Συμμετοχή, 

Θέμα: 

Διαδικασία ή ίδια: 

Δεύτερη συνάντηση: 12.00-2.30 

*Αποτελέσματα: 

α) "Εγινε παρουσίαση των θέσεων το$ ΠΑ.ΣΟ.Κ«, γιά τό ρόλο πού δια

δραματίζει στή σημερινή πολιτική ζωή, γιά τόν ελληνικό δρόμο 

προς τό σοσιαλισμό καί τήν αδέσμευτη εξωτερική πολιτική* όπου 

ΰβ^ρχε ενδιαφέρον καί όπου επέτρεπαν οί δυνατότητες μέ τρόπο 

σαφη" καί χωρίς περιστροφές. 

Ρ) Κομίζω πώς οί θέσεις μας βρήκαν πέρα-πέρα αποδοχή άπό τους Γιουγ

κοσλάβους συνομιλητές μέ τίς εξη*ς παρατηρήσεις: 

1. Θά ήθείαχν ενωμένο τόν αριστερό χώρο, μέ πιό ενισχυμένο τό 

Κ. Κ. έσ. καί αποδεσμευμένο άπό τήν καθοδήγηση τίϊς Μόσχας 

τό Κ.Κ.Ε. ' 

2. Μέ διακριτικότητα έθεσαν θέμα μειονοτήτων χωρίς νά αντιδρά

σουν στή θέση μας (νά γίνει προφορική ¿νημέρωση). Νομίζω Ομως 

ότι τό θέμα είναι σοΒαρό. "4ν καί οί Γ ιουγκοσλάϋοι δέν πρό

κειται νά τό θέσουν ώμά σέ τούτη τή «ράση, νομίζω πώς Οταν 

γίνουμε Κυβέρνηση έχουμε νά αντιμετωπίσουμε τό θέμα στά 

σοβαρά. 

./.. 



3. Τους απασχολεί τό θέμα της; Μάλτας. *Η παρουσίαση έγινε 

σωστά. Αέν αντέδρασαν έπίσημακαί φάνηκε νά τήν κατανοούν. 

(Νά γίνει καί προφορική ενημέρωση). Αέν έδειξαν όμως άν 

τήν αποδέχονται. 

γ) Διαπιστώθηκε ή διάθεση τους νά ανταποκριθούν σέ δτι τους ζη

τήσαμε. {'Ανάφερε ένα-ένα τά αίτήματα μέ τήν διάκριση; άμεση 

ανταπόκριση, ή παραπέμφθηκε γιά έγκριση). 

δ) Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες Υ«.ά τόν ρόλο τον διαφόρων κοινώνι-

κο~πολιτ»κων φορέων καί διαπιστώθηκε, ότι © ρόλος της Ε.Γ.Κ. 

θέν εΓναι μόνο καθοδηγητικός στον πολιτικό καί Cθεολογικό το-

μένα (σύνταγμα), άλλα διακριτικά καί στον διοικητικό. 

ε) Σχετικά μέ τό κοινώνικο-πολιτικό σύστημα διαπιστώθηκε πράγμα

τι Ò σοσιαλιστικός του χαρακτήρας μέ κριτήρια βέβαια δικά μας. 

Δημιουργέ Γ όμως ανησυχίες Ô προσανατολισμό© τϋς παραγωγές σέ 

μιά αγορά πού è χαρακτήρας της δέν έγινε απόλυτα αντιληπτός. 

Καθώς επίσης à υπέρμετρος τονισμός του" ρόλου τοΰ κέρδους και' 

της διαφοράς αποδοχών (Ιδιωτική κατ«ναλωση) στή παραγωγή καί 

τη διανομή σάν κίνητρο ανάπτυξης ;τί|ς υψηλές Βάσης τή*ς 

κβινωνίας. 

Συγκεκριμένα; Νά μείνει ίίτό ποσοστό τί|ς Ιδιωτικές κατανάλωσης μεγά

λο, γιά νά είναι πιό εμφανείς ot διακρίσεις καί συνακόλουθα πιό 

ισχυρή η ώθηση γιά παραγωγή καί δημιουργία κερδών. 

στ) Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες γύρω άπό τή δομή τοδ συστήματος 

τόσες πού άρκοΟν νά διαπιστώσουμε, πώς χρειάζεται μελέτη σέ 

βάθος, καί κατά περίπτωση. ΙΧροτοΟ δημοσιευτούν οποιεσδήποτε 

πληροφορίες ή θέσεις νά έλεγχθοον άπό τό 8ΕΜΡ.ΔΙΑ. 

ζ) *Η συμπεριφορά τών Γιουγκοσλάβων κρίνεται φιλική καί αυθόρμη

τη. Βρήκαμε ένα Λαό ελεύθερο πού είναι αποφασισμένος νά ακο

λουθήσει τήν πορεία του μέ τήν καθοδήγηση τΐίς Ε.Γ.Κ. 

η) *Η ΣΣΕΔ περιμένει άπό μάς νά προπαγανδίσουμε τήν σωστή έίκόνα 

της σημερινές Γιουγκοσλαβίας. 

θ) Διαπιστώσαμε πώς ot περισσότεροι άπό τους συνομιλητές μας εί

χαν γενική γνώση τοΟ ρόλου τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και' τη*ςάναγνώρισής 

τους άπό τήν Ε.Γ.Κ. ώς τοδ φορέα τίΐς σοσ. αλλαγές. 

ι) Στον τομέα των δημοσίων σχέσεων ή εμφάνιση το<3 κλιμακίου 

./.. 
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*#ü| Γιορτή Tffc "Οχρίδος" Ικανέ αντιληπτά τάν παρουσία μας aê 

άντερα στελέχη τή*ς πολιτικο-βοινωνικίΐΓ Ιερροχίας (υπουργοί τ#ς 

ομοσπονδιακές Κυβέρνησης, στρατηγοί μέλη "effe Κ.Ε. τ % Ε.Γ.Κ.). 

α) ¿¿ν συγκροτήσαμε κλιμάκιο άπό άτομα ποό ποοέ ρέοντα ι. άπό 

μαζικούς £ώρους. *Η άουσία T?fç EâTOIî Ιίχοεν αίσθητά« 

-p) STÓV "Αγροτικό Τομέα ô σ. Θεόδ. Καπετανάιιης δέν €χει 

ακόμη Ιξοικιο^εΓ μέ τά Αντικείμενο το« καί δέν μπόρε-

0ε νά Ργάλη êôa M μπορούσε. 

γ) *Μ παρουσία TOO α. Ραπακούλια καί σ. Νεάρχου στά êiet-

δικευμενα θέματα ί̂ ταν διακοσμητική, ένω crrd γενικά υπο

τονική. Δέν άνα«?>έρομαι ατό άτομο μου άπό ένδιασμά μήΐ&»ς 

θεωρηθεί επίδειξη αύτσκοιτικίΊς. 

β) *0 ο. Δασκαλάκης στον τομέα του έκανε έντονη τήν παρου-

»Ca του καί νομίζω ότι δούλεψε καλά. 

ε) *Η Β. Ιΐαηανδρέου έπαιξε καλά τό ρόλο της. Ol γενικότε

ρες θεωρητικές γνώσεις της βοήθησαν πολό, (δστ© ©£ εργα

σίες νά διατηρούν τόν πολιτικό τους χαρακτήρα· "Ελάχι

στες προσωπικές αστοχίες γιά περισσότερο ομαδική' εμφάνι

ση τ©0 κλιμακίου (κριτική, παρακίνηση Yiâ συμμετοχή των 

μελον, κ.λ.τι.) δέν ζημίωσαν τήν αποστολή, άπλως δέν πρόσ

δεσαν fva lit ακόμη. 'Aitò τήν παρουσία της έγινε φανερό, 

«ως σέ παρόμοιες αποστολές πρέπει υποχρεωτικά νά συμμε-

τίχει κάποιας μέ συγκροτημένες πολιτικο-οικονομικ#;ς γνώσεις, 

στ) "Οσον decapa τά δώρα, προτείνεται νά £> «άρχει èva δωρ© 

ά^ίας «ai πολλά μικροδωράκια, σήματα κ.λ.π. μέ ελληνικό 

χαρακτήρα. 

Ο Γενικά h Ιμφάνιοη τοδ κλιμακίου υπήρξε πολό καλή. 

¿ · ;Από πλευρά, Ε . Ε , Ι ^ . 

a) álv γνωρίζαμε άπό νωρίς τό πρόγραμμα, γιά νά γίνε* καί 

h κατάλληλη προετοιμασία. 

Ρ) Χρειαζόταν áMÓ\it\ ένας διερμηνέας σε Επίσκεψις χώρων. 

YÎ fé πρόγραμμα τ̂ ταν αρκετά φορτωμένο καό λόγω τοδ περιορισ

μένου χρόνου δέν έΕαντλούσαμε τά θέματα ("Αγροτικό). 
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"POTASH» 

Γι,ά τήν άθοποίηση των αποτελεσμάτων των εργασιών τσο" κλιμακίου, 

νομίζω ©τι πρέπε«, vá γίνουν ©i παρακάτω ενέργειες (τή δυνατότητα 

ας τήν κρίνει χ4 Ε.Γ.). 

1« ' Νά ενημερωθεί à Πρόεδρος γροκρτά καί προφορικά παρουσία του" 

Γραμματέα τ^ς 'Επιτροπής A.S., έστω Ζάπό τά 4 μέλη tfíc 

Επιτροπής. 

2. Νά μεταφραστούν βιβλία
 Α
δτι xpCvei τό ΚΕΜΕΑΙΑ- καί vd που-

λιωνται άπό τήν ΑΧΙΜΗ. 

3. tiá γίνει ενημέρωση τοο Σ.£. (προφορική) σχετικά μέ τό περιε

χόμενο της έκθεσης καί νά ακολουθήσει, διάλογος. 

4. Νά συντονιστούν ©Ι επαφές μέ τήν Γιουγκοσλαβία στη* βάση τής 

δέσμευσης σέ πολιτικές θέβεις καί την αλληλοενημέρωση. 

5. ϊ*α σταλεί ευχαριστήρια επιστολή ατή Σ.Χ.Ε.Α. για τήν υποδοχή 

καί εξυπηρέτηση τοο κλιμακίου. 

6. "Αν γίνουν δημοσιεύσεις στίς εφημερίδες σχετικά μέ τήν 

αποστολή τοο κλιμακίου καί αρθρογραφία νά σταλούν στή SEEA. 


