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•Άπό ; 'Επιτροπή Διαφώτισης 

ΠΡΟΓΡΑΦΑ ΔΡΑΣΗΓ. 

Ή 'Επιτροπή Διαφώτισης συζήτησε καί κατέληξε σ'ενα πρόγραμμα 

οράσης της 'Επιτροπής, στά πλαίσια των καθοδηγητικών όργάνοον τοϋ 

Κινήματος» Σημβϊα ποϋ προγραμματισμού συζητήθηκαν στή συνάντηση 

'Εκτελεστικού Γραφείου της 'Επιτροπής. 

Α. Πλαίσιο του Προγραμματισμού 

'Ιδεολογικαί καί πολιτικοί εκφραστές των θέσεων τοϋ Προέδρου 

καί τών καθοδηγητιηών οργάνων τοϋ Κινήματος· πρέπει νά γίνουν 

δλες οι 'Οργανώσεις τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., όλα τά στελέχη καί τά μέ,λη 

τοϋ Κινήματος καί όχι μόνο ή 'Επιτροπή Διαφώτισης ή τά κλιμά

κια κ.λ.π. 

Πρέπει ο'ι οργανώσεις μας νά γίνουν οι μαζικοί προπαγανδιστές 

καί οι μαζικοί οργανωτές τοϋ λαοϋ. 

Κύρια κατεύθυνση τών οργανώσεων πρέπει νά είναι ή πολιτική δρά

ση, τό νά μάθουν δηλαδή νά άσκοϋν πολιτική ενεργητικά καί δρα

στήρια-· 

Δευτερεύουσα κατεύθυνση των οργανώσεων πρέπεινά είναι ή ζύμωση 

καί ή προπαγάνδα. 

Κύρια κατεύθυνση όλου τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει νά είναι οι πολιτικές 

καί οι κομματικές πρωτοβουλίες. 

Δευτερεύουσα κατεύθυνση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει νά είναι ή πολιτική 

παρουσία καί οι δημόσιες σχέσεις. 

Κύρια κατεύθυνση δλ(ον τών οργανώσεων καί τών οργάνων τοϋ Κινή

ματος πρέπει νά είναι ή συγκρότηση καί ò σχεδιασμός γιά τήν ε

φαρμογή κάθε πολιτικής επιλογής. 

Δευτερεύουσα κατεύθυνση πρέπει νά είναι ή τρέχουσα πολιτική. 

Κύρια κατεύθυνση όλων τών οργανώσεων κα.ί τών οργάνων πρέπει νά 

είναι ήπροτεραιότητα της πολιτικής σημασίας ®τήν πραχτική καί 

στην εφαρμογή, στην άμεση πολιτική καθοδήγηση καί στον πολιτικό 

έλεγχο. 
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Δευτερεύί τα κατεύθυνση ή λογ κή της διεκπαι ':ωσης καί των ταχυ

δρομικών αποστολών εγκυκλίων καί κειμένων. 

Κύρια κατεύθυνση των οργανώσεων μας καί των οργάνων καί Ιδιαί

τερα, της "Επιτροπής Διαφώτισης πρέπει νά είναι ή αξιοποίηση των 

ιδεολογικών καί πολιτικών έμπειοιών τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.γ id την άσκηση 

στοιχειωδών πολιτικών ενεργειών. 

Δευτερεύουσα κατεύθυνση ιδιαίτερα τών καθοδηγητικών οργάνων πρέ

πει νά είναι η τεκμηρίωση καί ή θρράκυση. Τό πέρασμα στίς οργα

νώσεις της λογικής της τεκμηρίωσης, της θρράκισης καί του ιδεο

λογικού εξοπλισμού σάν κυρίαρχου θέματος ακινητοποιεί τις όογα-

νωμένες δυνάμεις, άναιοει τόν πολιτικό τ^υς χαρακτήρα καί διευ

κολύνε ι την ΠΑΣΟΚολογ ία. 

Κύρια κατεύθυνση τών οργανώσεων καί τών όογάνων πρέπει νά είναι 

ή αγωνιστική δράση με μοτίβο; Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγωνίζεται, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

καθογη?ει τους αγώνες. 

Δευτερεύουσα κατεύθυνση τών οργανώσεων καί τών οργάνων νά είναι 

ή λογική δτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. "έκφράΠει τό Λαό" ή ότι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

"επαγγέλλεται", ή ότι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. "υπόσχεται". Γιατί αύτη ή λο

γική βά§Γ σέ άδράνεια καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ó Λαό. 

"Ολι τά μέλη της 'Επιτροπές συμφωνήσαμε νά είμαστε δημιουογικοί 

στον τομέα μας, ν * αναπτύξουμε κάθε πρωτοβουλία στά πλαίσια τών 

αρμοδιοτήτων μας. 

Τά μέλη της 'Επιτροπής είναι; Βουκαβαλίδης, Γκίβαλος, Καπετάνιος, 

Λιανός, Πάγκαλος, Παπσδατος, Παπαμιχαήλ, Πεπονής, Ρόκος, Σκανδα-

λίδης, Τζουμάκας (Γραμματέας). 

Πρέπει νά οριστεί αναπληρωτής Γραμματέας. 

Πρέπει νά συμπληρωθεί ή "Επιτροπή μέ δύ<~- ακόμα τουλάχιστον στελέ

χη. 

"Ενα σχέδιο προγραμματισμού της "Επιτροπής διαφώτισης 

Είδαμε ορισμένες βασικές κατευθύνσεις καί προτβραιότητες στην ό

λη ιδεολογική
 κ
αί πολιτική δουλειά της "Επιτροπής μας. 

Πρώτος προσανατολισμός. Πολιτικοποίηση - πολιτική δράση τών οργα

νωμένων -δυνάμεων 

ο ο ο / β β ο 
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,Τροώθηση άσκη ς πολιτικής άπό κά<
Γ
 ε οργάνωση του Ä.SÖ.E1 

Σχεδιασμός ενός μίνιμουμ προγράμματος πολιτικής δράσης γιά κάθε Νο

μαρχιακή "Οργάνωση με βάση τίς ιδιομορφίες. 

ά.. "Ενα τμήμα της 'Επιτροπής Διαφώτισης συγκροτεί ομάδα δουλειάς της 

'Επιτροπής πού θά έπεΡεργάζεταιόλο τό θέμα. 

S» Συνεργασία της 'Επιτροπής Διαφώτισης με την 'Επιτροπή 'Οργανωτι

κού γι'αυτό τό θέμα? μέ τη συμμετοχή του Γραμματέα ή αναπληρωτή 

στίς συνεδριάσεις της 'Επιτροπής 'Οργανωτικού. 

γ. Συνεργασία ¡αής ομάδας δουλειάς γιά πολιτικοποίηση μέ τά κλιμάκια 

της Κεντρικής 'Επιτροπής καί γιά προετοιμασία της οργάνωσης σέ σχέ

ση μέ μελλοντικές πολιτικές επιλογές.Απαιτείται μηνιαίο θέμα πολι

τικής αιχμής » 

δ» Μελέτη καί εξαγωγή συμπερασμάτων άπό τίς Εκθέσεις των κλιμακίων 

γιά κάθε Νομαρχιακή 'Οργάνωση. 

ε. Προτεραιότητα σέ πολιτική παοακολούθηση οργανώσεων μέ βάση τίς 

κατευθύνσεις της Συντονιστικής Γραμματείας καί του 'Εκτελεστικού 

Γραφείου. 

ατ. Ή 'Επιτροπή επιλέγει σ'αύτή τή φάση τρία θέματα γιά όλη τήν "Οργά

νωση ; 

1. *Η πολιτική πρωτοβουλία καί ή σημασία της. 

2. *.Η πολιτική παρουσία μόνιμο αρνητικό στοιχείο τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

άλλα τουλάχιστον αποφεύγει τήν πολιτική ανυπαρξία. 

3. Δυνάμωμα της οργάνωσης μέ νέα μέλη (τρόπος προσέλκυσης - στρα

τολόγησης^ ένταξης - επανένταξης - αξιοποίησης), στόχος άμεσος 

δ διπλασιασμός. 

*Η διαδικασία προώθησης αυτής της πολιτικής θά στηοιχθει στον 

μηχανισμό. 'Επιτροπή 'Οργανωτικού - Κλιμάκια - Γραμματείς Νομαρχιακών 

'Αττικής - Γραμματείς Τοπικών Αττικής - Γραμματείς Νομαρχιακών - Το

πικών κατά περιφέρειες. 

Δεύτερος Προσανατολισμός. "Ιδεολογικός εμπλουτισμός της "Οργάνωσης. 

α. "Ενα τμήμα της 'Επιτροπής Διαφώτισης συγκροτεί ομάδα δουλειάς κομ

ματικής διαφώτισης πού θά επεξεργάζεται τό όλο θέμα. 

β. Ή ομάδα δουλειάς θά άπαρτιθθεΐ άπό ε να σ. άπό 'Επιτροπές Νεολαίας? 

'Οργανωτικού, Κλαδικών, Συνεταιριστικού 'Αγροτικού καί θά εισηγεί

ται μέσω των μελών της 'Επιτροπής διαφώτισης συγκεκριμένες προτά

σεις. , 
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γ. Ol κομμάτιν "ς συναντήσεις ορίζονται ώς βξής: ο 'Υπεύθυνος Δια<τώτι--

σης Ν.Ε. 'Αττικής, β) 'Υπεύθυνος Διαφώτισης Τ.Ο. 'Αττικής, γ) 'Μπευ-

θυνοι Διαφώτισης Ν. Ε. κσ ί Τ „Ο. κατά περιφέρεια. 

δ, Σάύτή τη φάση ο'αυτές τις κομματικές συναντήσεις ή 'Επιτροπή άποφά-

σεσε νά κατεβάοει για δλη την 'Οργάνωση τρία θέματα κατά σειρά: 

Ιο χό ΠΑ.ΕΟ.Κ, Ιστρρική αναγκαιότητα - pi επιθέσεις άπό που καί 

. γιατί - τό λόγο έχει ή 'Οργάνωση. 

2. Μερικά Γενικά ζητήματα γύρω άπό τη σοσιαλδημοκρατία, τή φύση 

καί τό ρόλο της. 

("Ηδη αυτά τά δύο θέματα θά δημοσιευθούν ^τό ενημερωτικό Δελτίο 

πού θά κυκλοφορήσει τέλος Αυγούστου). 

3. Μιά συνολική τοποθέτηση γιά τό ΚΚΕ άπό 6 μέρη; 

α) ιδεολογικά, β) στρατηγική, γ) πολιτική γραμμή, δ) πολιτική 

οργάνωση, ε) μαΓική πρακτική, καί στ) πολιτικές θέσεις. 

ε, Στίς συναντήσεις γιά τή κομματική διαφώτιση θά ανταλλαγούν απόψεις 

γιά θέματα πού ζητούν οι 'Οργανώσεις MÓ συζητηθούν. 

Θά γίνεται μηνιαία καθοδήγηση στην 'Αττική καί μηνιαία καθοδήγηση 

σέ κάθε περιφέρεια. 

στ. Θά τηρείται ή μηνιαία τροφοδότηση της οργάνωστ^ μέ τό δελτίο πο

λιτικής ενημέρωσης. 

ζ. Θά έχει κομματικές κυρώσεις κάθε υπεύθυνος διαφώτισης Ν.Ε. κοί Τ.Ο. 

άν δέν στέλνει απολογισμό των θεμάτων πού συζητήθηκαν καί θά υπάρ

χει συνολική ευθύνη των οργάνων Ν.Ε. καί Σ.Ε. 

Τρίτος Προσανατολισμός. 'Ιδεολογικοπολιτική επεξεργασία θεμάτων 

α, "Ενα τμήμα της 'Επιτροπής Διαφώτισης συγκροτεί ομάδα δουλειάς καί 

μέ συνεργάτες γιά έπεβεογασία θεμάτων καί προτάσεις στην έίίττροπή 

καί γιά αρχική επεξεργασία όλων των κειμένων πού θά γοάφουν τά μέλη 

της 'Επιτροπής. 

3 = 'Επιφορτίζονται μέ επεξεργασία θεμάτων? 

1. Πολιτικής ένημάρωαης ~θέματα αιχμής 

?.. Φυσιογνωμίας τοϋ Κινήματος καί τοποθέτηση απέναντι σέ άλλες πο

λιτικές δυνάμεις. 

3. Θέματα γιά τήν πολιτικοποίηση της 'Οργάνωσης. 

("Ηδη τόσο άαό τό τμήμα όσο καί άπό ίκλλα μέλη της 'Επιτροπής γίτ» 

νεται επεξεργασία της τοποθέτησης γιά τό ΚΚΕ καί εγκρίθηκαν τά 

κείμενα γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κο.ί για' τή Σοσιαλδημοκρατία) . 



γ. 'Ετοίμαζετον κείμενο σχετικά με τη φυσιογνωμίο τών γραφείων των 

οργανώσεων από άποψη φωτογραφιών, άφίσσων και γενικά πολιτικής 

εμφάνισης σέ σχέση μέ τίς αρχές μας. 

δ. Τό ¡Εμημα προτείνει θέματα γιά επεξεργασία όπως; 

Ι» αρχές πολιτικής καθοδήγησης 

2» οργάνωση της πολιτικής πράξης 

3. τρόπος διάταξης δυνάμεων στην οργάνωση καί στους μαγικούς χώρους. 

4. ζητήματα μεθόδου στη δουλειά της διαφώτισης. 

5. ζητήματα συνεργασιών, μέ κόμματα, κοινωνικές οργανώσεις, τοπι

κούς παράγοντες κ.λ.π. 

ε. "Αρχισε ήδη νά συζητείται στην "Επιτροπή τό πρώτο υλικό σχετικά μέ 

τήν οριστική διαμόρφωση θέσεων σχετικών μέ τό ζήτημα των θεσμών 

καί τήν παρέμβαση στό θεσμοκό πλαίσιο. 

στ. Τό τμήμα ανέλαβε νά παρακολουθεί τόν ημερήσιο καί περιοδικό τύπο 

καί νά εισηγείται άοθρα ή απαντήσεις πού πρέπει νά γραφτούν. 

ζ. 'Επίσης νά ενεργοποιήσει τήν οργάνωση νά γράφει απόψεις σέ συγκε

κριμένο, θέματα. 

Γ
1
· Τρία ιδιαίτερης σημασίας ζητήματα πού απαιτούν τήν προσοχή του 

Προέδρου '.αί του 'Εκτελεστικού Γραφείου. 

1-. Σχολή Στελεχών 

α. Θά πρέπει μετά τήν Συνεδρίαση της Κεντρικής'Επιτροπής του Σε

πτέμβρη καί μέ τό τέλος της Γιορτής Νεολαίας νά ξεκινήσει ή δια

δικασία των Στελεχιακών Σεμιναρίων, κατά κύκλους στελεχών καί 

κατά κύκλους θεμάτων. 

Τό 'Εκτελεστικό Γραφείο θά πρέπει νά δώσει στην 'Επιτροπή μας τά 

θέματα πού κατά προτεραιότητα νομίζει δτι είναι ανάγκη νά επεξεργα

στούν γιά τά στελεχιακά μαθήματα. 

Βασικά θά μπορούσαν νά αναφέρονται σέ τρεις κύκλους s 

1. 'Ιδεολογικοπολιτική αφομοίωση της στρατηγικής μας καί της πολι

τικής μας γραμμής καί ειδικά θέματα. 

2. ζητήματα κομματικής πολιτικής συγκρότησης, λειτουργίας καί γενικά 

κομματικής καθοδήγησης. 

3. ζητήματα καθοδήγησης μαζικής πολιτικές (παρατάξεις, Συνδικάτα, 

Σύλλογοι, μαζικές 'Οργανώσεις, θεσμοί, πολιτισμός κ.λ.π.). 

β» _Ί& *Εκτελεστΐκόί'Τΐρά'Ε?ε®©-: ~ έ
 συνεργασία μέ τίς 'Επιτροπές θά 

ποέππι νά οργανώσει τη σύνθεση των στελεχών. 
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Ίδεολογικ» ,ολιτικό περιοδικό 

Θά πρέπει νά μπει διαδικασία υλοποίησης της άπόοασης της Κ.Ε. γιά 

έκδοση» Ή Επιτροπή μας · συζήτησε τό θέμα. Πρέπει νά προχωρήσουν 

σε ενεργοίες οΙ συζήτησε ιο» 

Σύνδεση s 

α, με τίς Ο. Β. Σπουδάζουσας Α.Βίϊΐ., Τ „Π. 

3, μέ τίς Κ»0. 'Επιστημόνων - Καλλιτεχνών 

γ, μέ τίς Κ.Ο. εργατοϋπαλλήλων 

Ol οργανώσεις αυτές δέν είναι ενταγμένες ατό σύνολο της Κομματικής 

δουλειάς τέ επίπεδο ιδεολογικοπολιτικό μέ αποτέλεσμα, νά υπάρ

χει (ιδιαίτερα στη σπουδάζουσα) μιά έντονη πολιτικοποίηση, άλλα 

χαλαρή κομματικοποίηση καί πολλές φορές άπό πολλούς χρησιμοποιείται 

τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν πλαίσιο συνδικαλιστικής δράσης, άλλα όχι καί κομ

ματικής αναφοράς. 

ε- ::•-•• U ; ;/. • ••; ' '••..'' : ' " ' . .· : •:·. ·" ' • ' - •», ΐ·" . · * ¡· '• -' • 

Γιά τήν 'Επιτροπή Διαφώτισης 

*0 Γοαμματέας 

Στέηαν^ς Τζουμάκας 


