
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ KÍNHÍtó 
'Από % 'Επιτροπή Διαφώτισης 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

*Ε 'Επιτροπή Διαφώτισης ύστερα άπό συνεργασία με τό 'Εκτελεστι

κή Γραφείο, κατέληγε σ'ενα πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής πού κυκλο

φόρησε στίς 30 Αυγούστου ' 79 είχε όμως ήδη αρχίσει νά υλοποιείται. 

Τό πρόγραμμα εκείνο πού επισυνάπτω είχε τρεις προσανατολισμούς 

καί τρία βασικά θέματα. 

Απολογισμός στό πρώτο προσανατολισμό% πολιτικοποί2ση__πολιτικη_ 

"Υστερα άπό συνενόηση με τό Ε. Γ. καί συζήτηση στην Ε.Δ. Ò πρώτος 

προσανατολισμός συγχωνεύτηκε με τό δεύτερα πρ^σανατ^λισμό; Ιδεολογικός 

ÎMÎîi2yïi.21i2S„ï5£™22ïo'^Sl22S^ 

"ΞΤσι συγκροτήθηκε ΓραοεΦο Κομματικής ενημέρωσης διαοώτισης 

της 'Επιτροπής, uste» 

Τό Γραφεί© Κομματικής ένημέρο̂ σης - διαφώτισης τής Έπιτροπήςμας 

συνεδριάζει κάθε ΤετάΡτη στίς 8 μ.p.. 

Πλαίσια δουλειάς του Γραφείου; 

1. Μηνιαία σύ κεψη με τους ύπεύίΗ/νους διαφώτισης των Ν.Ε; Α''Αθήνας 

Bit Β2, R3 Α'Πειραιά, Β'Πειραιά, 'Ανατολική - Δυτική 'Αττική, Γραφείο 

σπουδάζουσας ΑΕΙ, Τεχν. Παιδείας, Μαθητικού, υπεύθυνους διαοώτισης 

ΠΤΕ 'Επιτροπής επιστημόνων, καλλιιεε&ν. υπεύθυνους διαφώτισης τομεα-

κών επιτροπής συνδικαλιστικού. Αυτή ή σύσκεφη πραμματοποιε Ζ ται τήν 

τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα στίς 8 μ.μ., (Σεπτέμβρης,-. Όκτώμβρηο, 

Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης). 

'Ορισμένες οργανώσεις δέν ήταν σ'δλες τίς συσκέψεις. "Υστερα άπό 

συναντήσεις καί έκΜυκλίους πού έχουν κοινοποιηθεί στό Ε.Ε., έρχονται 

δληιστή σύσκεφη. 

2. Μηνιαία σύσκεψη με τους υπεύθυνους διαφώτισης των Συντονιστικών 

Επιτροπών των προηγούιιενων οργανώσεων. Μέχρι τώοα σ'αύτό τό'επίπεδο 

έχουν γίνει; στην BÎ, Β2, Β3 Α'Πειραιά Β'Πεις&ια, Κλαδικές επιστημό

νων, καλλιετεχνών. Δέν έχουν γίνει; Λ"Αθήνας, 'Ανατολική - Δυτική 

Άτική, Σπουδάζουσα API, Τ.Γ. Μαθητικό. Κλαδικές εργατοϋπαλλήλων. 



3. Μηνιαίος έλεγχος των ΐ θεολογικών καί πολιτικών συΗητήσεων πού 

γίνονται στίς οργανώσεις έξω άπ'τό λεκανοπέδιο τής 'Αττικής. Οι οργα

νώσεις δεν δείχνουν προθυμία νά μας ενημερώσουν, 

4. Τά θέματα , „ ;»ύ συΠ ήτησαν παρο...̂ ίσ τήο Έπιτρ .eñe Διαφώτισης ή με 

τήν καθοδήγηση τηςοτίς οργανώσεις τόΰ λεκανοπεδίου ; α) Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ιστορική αναγκαιότητα οι επιθέσεις άπό íleo καί γιατί - τό Λόγο έχει 

ή οργάνωση. 0) μερικά, γενικά ¡Γητήματα γύρ^ άπό τη σοσιαλδημοκρατία 

τή ςούση καί τό οόλο της. 

5«, Μηνιαία τροαοδοτεΐται ή οργάνωση με τήν πολιτική ενημέρωση ο 

Τί δεν πραγματοποιήθηκε άπ'χόν προγραμματισμό μας στίς δύο 

κατευθύνσεις του Γραωεόουϊ 

α) Δεν έγινε συμμετοχή στίς συνεδριάσεις της Επιτροπής "Οργανωτικού 

β) δεν μελετήθηκαν οι εκθέσεις των κλιμακίων 

γ) δεν γράφτηκαν τά κκίμενα; 

ί. Πολιτική παρουσία 

2. Πολιτική πρωτοβουλία 

3 Δυνάμωμα της * Οργάνωσης 

4 'Αντί του κειμένου γιο: τό ΚΚΕ θά κατέβει στίς ?9 Φλεβάρη τό κεί

μενο? Τακτικά καί στρατηγικά ζητήματα γιά τό σοσιαλισμό. 

'Απολογισμός στον τρίτο προσανατολισμό 

Συγκροτήθηκε Γραφείο 'Ιδεολογικής Δουλειάς tfiç 'Επιτροπής μας. 

Τό Γράφει© 'Ιδεολογικής δουλειάς συνεδριάζει κάθε Πέμπτη στίς 

δ μ. μ. 

1. ΈπεξεργάΓεται μηνιαία τήν πολιτική ενημέρωση. 

2. 'Επεξεργάστηκε τό κείμενο τακτικά καί στρατηγικά Γητήματα γιά τό 

σοσιαλισμό 

3. 'Επεξεργάστηκε τό κείμενο γιά τήν έμοάνιση των Γραοείων. 

4. "Εγινε σύμοεση με τήν '''Εξόρμηση
1
' 

5. 'Εκδίδεται τό Πηνιαΐα ενημερωτικό δελτίο σε βαθμό πού δεν καθυ

στερούν τά τυπογραοε ία» 

6ο ΣυντονίΓει τή δουλειά του Γρααείου άπό έναν υπεύθυνο. 

7. "Εχουν γραοει τρία κατ'αρχήν κείμενα γιά τους θεσμούς. Συζητούνται 

στην 'Επιτροπή. 

8. Γίνεται ακόμη ήέπεζεργασία της τοποθέτησης στό ΚΚΕ άπό μέλη"του" 

Γραφείου. 

9. "Εχει γραφεί κείμενο γιά τήν οργάνωση της πολιτικής πράΡ^Β στην 

οργάνωση κ&ί θά συζητηθεί γιά έγκριση. 
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10. "Εχει γραωεΐ κείμενο γιά ζη ήματα μεθόδου στη διαφώτιση καί θά 

ξανασυζητηθβϊ çrro γραφείο Κομματικής Διαφώτισης. 

11= "Εχει γρο -:ι κείμενο σχετικά έ μιά μπροσούρ της U.E. Ιταλίας» 

12. "Ολα τά μέλη τοϋ ΚΕΓΈΔΙΑ καί δλα τά μέλη των Γραφείων έχουν μοιρα

στεί θέματα γιά την ολοκλήρωση Λεξικού 'Ιδεολογικής Πολιτικής,, 

Κοινωνικής,, καί Οικονομικής ορολογίας, καθ'°δτι ήδη διαμορφώθηκε 

τό πρώτο υλικό άπό S6 δακτυλογραφημένος "*" 

13. Διαμορφώθηκε νέος ι '.τάλογος βιβλίων πού μπορούν νά αγοράζουν τά 

μέλη καί οί Τ.Ο. γιά τίς βιβλιοθήκες τους. Τί δέν πραγματοποιήθηκε 

στίς κατευθύνσεις μας.άπό το Γραφείο 'Ιδεολογικής δουλειάς. 

AT καθυστέρησαν τά κείμενα γιά τό θεσμικό πλαίσιο καί γιά τό ΚΚΕ. 

Β) Δέν γράφτηκε μπροσούρα γιά τό θέμα Κόμμα - Παράταξη - Σωματείο 

Σχέοις-μεταξύ τους. 

Γ) Δέν αναμορφώθηκε ή μπροσούρα γιά τους φορείς του σοσιαλιστικού 

μετασχηματισμοϋ. 

Δ) Δέν άναμοροώθηκε ή μπροσούρα γιά τό πετρέλαιο. 

E) àév γράφτηκε τό κείμενο γιά τόν τρόπο διάταξης των δυνάμεων ατούς 

μαζικούς φόρους. 

ΣΤ) 'Εγκρίθηκε ένα μέρος γιά τό βιβλίο του Αίιγαίου ενώ συζητείται ή 

εισαγωγή μετά από επιφυλάξεις του Γραμματέα γιά τό περιεχόμενο καί 

τό μέγεθος τής εισαγωγής. 

'Απολογισμός Γραφείου 'Εκδόσεων 

Είναι συγκροτημένο γραηεΐο άπό χη
ν
 προηγούμενη λειτουργία της 'επιτροπής 

Τό Γραφείο συνεδριάζει κάθε Τρίτη στίς 6 μ.μ. 

co) Φροντίζει γιά νέες προτάσεις έκδοσης βιβλίων ή μπροσούρας. 

β) Φροντίζει γιά ανανέωση των παλαιών εκδόσεων. 

γ) Φροντίζει γι'ατήν εκτύπωση τοϋ Μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, 

δ) Διαχειρίζεται τά οικονομικά της 'Επιτροπής, 

ê) Συζητήθηκε καί υλοποιείται ή απόβαση τής επιτροπής γιά διάδοση 

τών βιβλίων τοϋΠροέδρου καί του Κινήματος σέ δλα τά Βιβλιοπωλεία 

τής χώρας. 

Στά μεν· επαρχιακά βιβλιοπωλεία θά δ ι ο χ ε τ ε ύ ε ι τά β ι β λ ί α ò ίπίεύθυ-

νος διαφώτισης 10% υπέρ τής Ν.Ε. καί 50" υπέρ του ΠΑ.ΣΟ.Κ.40% υπέρ του 

5ι&λιοπώλτ£τά β ^ ι ο π ω λ ε ΐ α τής 'Αθήνας θά γ ί ν ε ι άπό ομάδα δουλε ιάς τής ' Ε 

πιτροπής ή διοχέύευση. Οι λόγοι ε ί ν α ι κύρια π ο λ ι τ ι κ ο ί . Θά δ ι ο χ ε τ ε υ τ ε ί 

Ετσι καί τό στοκ βιβλίων πού υπάρχουν. 
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στ ¡i "Υπάρχουν προβλήματα στην οικονομική συνεργασία με την 'Επιτρο

πή Οικονομικού σχετικά με τήν αυτοδυναμία τών εκδόσεων« 

ζ) *Η καθυστέρηση της εμπρόθεσμης έκδοσης του μηνιαίου Δελτίου 

οφείλε", ι στην μη τήρηση συ γωνιών άπ'τούς τυπογράφους 

ηΤ • - - · - . έταύμάζουμε -- td δικαιολογητικά πού 

θά παόρνουμε χαρτί άπό τό 'Υπουργείο Προεδρίας καί άνα-. 

ζητούμε
 ν^° τυπογραφείο γιατί πολλοί τυπογράφοι 

εμπαίζουν. 

Δείκτες ορισμένων 'Εκδόσων -

1. Παρατηρείται ταχύτατη εξάντληση των εκδόσεων του καταστατικού. 

2. Σταθερή καί μόνιμη τών βιβλίων του Προέδοου, 

3. Ταχύτατη εξάντληση της μπροσούρας με τίς συνεντεύξεις του Προέ

δρου καί τό Λόγο στό 'Ηράκλειο. 

4. Μηνιαίο ενημερωτικό Δελτίο 10.000 αντίτυπα τό μήνα. 

5. Εξαντλήθηκε τό βιβλίο γιά τά ΑΕΙ 

6. "Εχουν μείνει άπ'τήν ΕΟΚ 900, θά επανεκδοθεί με τίς δηλώσεις Προέ

δρου (Ζάπειο, 'Αποχώρηση). 

7. Πρέπει νά άναμοροωθεϊ τό βιβλίο s τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό διεθνή χώρο. 

Τό Γραφείο θά ενισχυθεί ακόμα γιά τίς πραχτικές δουλειές τών 

'Εκδόσεων » 

Σχετικά μέ τρία ζητήματα Ακόμα του προγραμματισμού Αυγούστου'79 

1} Σχολή Στε7 χών? α) "Η 'Επιτροπή μας συγκρότη< σ'αύτή τή φάση τά 

γραφεία της. 

3) Εητήσαμε έγγραφα ενίσχυση άπό συντρόφους οργάνων καί Οργανώσεων 

του Λεκανοπεδίου "Αττικής. 

γ) Μέ αυτή τή στελεχιακή ύποφομή της επιτροπής μας καί μέ τή νοο

τροπία "καθένας περικλείει καί μπλοκάρει τό σπίτι του" ήταν 

δύσκολη ή προσπάθεια, 

δ) Γιά νά αρχίσουμε νά έπικοινοονουμε ιδεολογικά καί πολιτικά ενι

αία μέσα στό ίδιο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή επιτροπή μας προτείνει πρίν ξεκι

νήσει ή Σχολή Στελεχών νά οργανωθούν κατά τό πρόταπο του Συνδικα

λιστικού,- συνεταιριστικού α) Κεντρική σύσκεψη στελεχών διαφώτισης 

β) περιφερειακές συσκέφεις στελεχώνδιαοώτισης γ) κλείσιμο μέ κεντρί 

κή σύσκεψη. Ή διαδικασία τών συσκέψεωνδιαωωτιστών μπορεί νά γί$?ΐ3ΐ 

μέσα στην άνοιξη μέ α) εισήγηση του Προέδρου β) Εισηγήσεις Ε.Γ. 

γ) εισηγήσεις Έπιτροπίΐς Διαφώτισης. 
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2) 'Ιδεολογικό Εεριοδικό α) Μέακχ από την ί'κδεση του "Ενημερωτικού 

Δελτίου διαμορφώνεται ή·Γ-η πυρήνας μελών τήςτ συντακτικές επιτροπής 

για το θεωρητικό "όργανο τίίς Κ.Ε, Ρ) 'EïfCïmç προτάθηκε Ma¿ v¿a δια-

ημόρφωσητοο ""ίου του ενημερώτικοϋ' δελτίου οπού *·πό το μεθεπόμενο 

τεύχος θ'άρχίσουν νά γράφουν επώνυμα μέλη τ^ς Κ,α, στην κανονική 

ύλη, μελέτες ή άρθρα. Δεν μπορεί νά γίνει δέσμευση στό χρόνο άλλα 

μέχρι τόν * Ιούλιο μπορεί να, briApyjJOv εγγυήσεις γιά τό Ρ.εκίνημα 

έκδοσης ®ε®ρητικσυ εντύπου, 

2) Μέ τίς οργανώσεις επιστημόνων - Καλλιτεχνών έχουμε κανονική έπαοή 

-ι, συνεδριάσεις σε επίπεδο λεκανοπεδίου, 

Μέ τίς οργανώσεις εργατοϋπαλλήλων όχι ακόμα, 

Μέ τίς οργανώσεις Σπουδάζουσας ΑΕΙ, τεχν. Παεοεΐας, Μαθητικού 

5χι ακόμα. Αυτό οφείλεται στό μη συντονισμό τσυ στυλ δουλείας της 

επιτροπής Διαφώτισης μέ τίς *Επιτρσπές Ουνδικαλιστικοο καί Νεολαίας. 

Δεν μπορέσαμε ακόμα νά βοούμε ρθθμούς επικοινωνίας λόγω καί της έντο

νης συνδικαλιστικές •απασχόλησης των Κλαδικών εργατοϋπαλλήλων καί 

Σπουδάζουσας. 

Διαπιστώσεις ; Γ.ιό τίν e •νάνωση: 1) Ol brtéòQvvòi. διαφώτισης Ν.Ε. καί 

Τ.Ο« Κ,0, έχουν περιορισμένη νοοτροπία και έντονο υποκειμενισμό, Υ 

πάρχουν όμως στελέχη •- άπλα μέλη σε Τ.Ο. - K„Öi πού μπορούν νά προσ

φέρουν στό τομέα νσς. 

2) Προσοχή φ "Οσοι παραλαμβάνουν τά κομματικά κείμενα πανελλαδικά συ

νήθως τά κρα- Ον στο αρχείο τους ιδιαίτερα έκεν
-1
 μέ τά οποία διασω--

voöv . Δηλαδή α) \έν παίρνουν %& κείμε̂ 'ο \" .ς τά μέλη πολλών 'ETitrpo-

ιτών αλλά ούτε ενημερώνονται σ'αύτά» 

0) Τό ίΟιο καί τά μέλη τώνΝομαρχιακών "Επιτροπών. 

ΐ) Τό ίδιο καί τά μέλη ττών Συντονιστικών Επιτροπών. 

Γιά τη Γραμματεία α) εκδίδει μόνο 2,000 κείμενα πολιτικής ενημέρωσης. 

ε) 'Εκδίδει μόνο ένα KÍ- ίμενο γιά κάθε Κ.Ε, καί 'Επιτροπής άπ& τίς 

εγκυκλίους, 

γ) fíe τά. άτοπα πού διαθέτει η γραμματεία ή αποστολή κειμένων καί εγκυ

κλίων Φτάνει τύχε πού είναι άχρηστα. 

Πρόταση; Τήν πολιτική ενημέρωση, τά ιδεολογικά κείμενα καί Ρασικές___ 

εγκυκλίους πρέπει νά διανέμονται άπό Α) τά κεντρικά; 1) σ'ολα τά μέλη 

της Κ»Ε. και της Κοινσ0συλέύτική*ς Εκπροσώπησης 

?) Σ'ολα τά μέλη τών "Επιτροπών 3) Σ'όλα τά μέλη των Νομαρχιακών 

ονομαστικά. 
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Β. Ol επιτροπές Μεολαίας, Συνδικαλιστικού εργατοϋπαλλήλων Συνδικαλι

στικού επιστημόνων, νά αναπαράγουν τά κείμενα τά οποςα θά δίνουν 6νο< 

μαστικά στά μέλη τών Γραφείων τους ή των τομέων τους. 

Γ. Ol" Νομαρχιακές θά*αναπαράγουν τά κείμενα γιά τά μέλη των Συντονι

στικών ονομαστικά. 

Δ. 0Ì Συντονιστικές θά άναπαρά γ ο υ ν τά κείμενα ονομαστικά γιά τά μέλη 

τους ο 

Σήμερα δέν πληροφορούνται τά μέλη μας. "Εκτός dv τά καλέσει 

κεντρικό όργανο. 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣ MEMA .ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ NE FAI ΣΕ 

ΣΠΑΝΙΕΣ 'ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ» ΣΕ. 

_ Σχετικά μέ τη σύνδεση της Έπττροπής μας 

Τόν Αύγουστο "79 ήταν 11. 

Είχαμε προτείνει τότε νά οριστεί αναπληρωτής Γραμματέας 

Τό Θέμα παραμένει. Είχαμε δει καί τότε ότι χρειάζεται πλαισίωση τό 

ΚΕΜΕ ΔΙΑ « Τότε δέν λειτουργούσαν Τά Γραφεία τού. ΚΕΜΞΔΙΑ έκτος άπό ένα 

ολιγομελές γιά τίς εκδόσεις. 

Σήμερα τό Γραφείο Κομματική Διαφώτισης έχει 9μέλη 

τό Γραφείο "Ιδεολογικής δουλειάς έχει 15 μέλη 

καί τό Γραφείο "Εκδόσεων 12 μέλη 

Αόγω επαγγελματικών τους καί άλλων παράλληλων πολιτικών απασχο

λήσεων καί καθηκόντων έχουν αδρανοποιηθεί 3 μέλη . 

Πρέπει νά συζητηθεί τό θέμα σύνθεσης της "Επιτροπής Διαφώτισης. 

Γιά την "Επιτροπή Διαφώτισης 

* Ο Γραμματέας 

Στέφανος Τζουμάκας 


