Προγραμματισυός

Τομέα Διαφώτισης

0 ρόλος του τομέα Διαφώτισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην
σημερινή συγκυρία, ττου εττιχειρηται μια νεα ιδεολογική πρόταση παράλληλ
με την οργανωτική ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ.
0 τομέας διαφώτισης θα πρέπει να κινηθεί σε τρία επίπεδα,
α) Στις εσωκομματικές λειτουργίες
β) Στην ενημέρωση και πληροφόρηση του λαού
ύ

) Στην Ανάλυση , Τεκμηρίωση και Προπαγάνδα του Κυβερνητικού Εργου.

Α.

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κύριος στόχος η ανάπτυζη εσωκομματικών λειτουργιών που θα αναζη
τούν και θα επιτρέπουν τον εσωκομματικό διάλογο και την ελεύθερη διακί
νηση ιδεών και απόψεων.
Οι πάγιες εσωκομματικές διαδικασίες της Διαφώτισης θα πρέπει να
συνεχιστούν όπως:
1) Μηνιαία Πολιτική Ενημέρωση
Μηνιαία
10 - 12
2 ) Μηνιαία
σε όλες

αποστολή σε όλες τις οργανώσεις πολυγραφημένου κειμένου
σελίδες με τα σημαντικότερα γεγονότα του Μήνα.
Τεκμηρίωση
των σημαντικών κυβερνητικών Νόμων - Αποστολή
τις οργανώσεις.

3) Μηνιαία Θεωρητικά
του ΠΑΣΟΚ.

κείμενα για ιδεολογικά

θέματα της στρατηγικής

Θα πρέπει να αφιερώνεται 1/3 του χρόνου της συνεδρίασης κάθε
οργάνου για πολιτική συζήτηση και ενημέρωση.
Συνεδριάσεις Ν.Ε , Τ.Ε,
Σ.Ε, Γ.Σ.
Θα πρέπει να γίνεται μια έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάθε Τ.Ο για
ιδεολογικά και πολιτικά θέματα απο αυτά που στέλνονται απο τον Τομέα
Διαφώτισης.
Επίσης χρειάζεται η δημιουργία ομάδας δουλειάς στο Ν.Ε. για θέματα
διαφώτισης με την ευθύνη του υπεύθυνου διαφώτισης.

Συνεδρίαση μιά φο

ρά την εβδομάδα.
Μηνιαία συνάντηση Σ.Ε. κατά Νομό για ζητήματα πολιτικής συγκυρίας
και ιδεολογικών - πολιτικών ζητημάτων με ευθύνη του υπεύθυνου διαφώτιση
ή του Γραμματέα της Ν.Ε.

B.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ TOY ΛΑΟΥ

Η ανάγκη πληροφόρησης του Λαού για τις θέσεις και δραστηριότητες
του ΠΑΣΟΚ είναι τ,εράστια. Το κενό είναι τραγικό και είναι πλέον κοι
νή διαπίστωση ότι αυτό το έργο δεν μπορούν να καλύφουν πλήρως
τα
κομματικά έντυπα, οι βουλευτές, ο ημερήσιος τύπος.
U μόνος τρόπος είναι η συμμετοχή της ίδιας της οργάνωσης
και όλων
των μελών του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία.
Για να γίνει όμως αυτό
απαιτούνται προγραμματισμένες ενέργειες και διαδικασίες με ανάλογο προ
σανατολισμό .
α) Ειδικά σεμινάρια με αρχές προπαγάνδας στα μέλη μας.
3) Υπαρξη τοπικής κομματικής εφημερίδας στο Νομό με πλήρη ευθύνη της
Ν.Ε για την λειτουργία της.
γ) Ανάρτιση 2 τουλάχιστον Πινάκων Ανακοινώσεων - σε εμφανές μέρος απο
κάθε Τ.Ο. με κυβερνητικές ή κομματικές δραστηριότητες.
δ) Διοργάνωση μιάς ομιλίας σε ανοιχτό μέρος απο στέλεχος του 11ΑΣ0Κ
κατά Νομό. ’
νλιλ'ύ'έ
ε) Συμμετοχή με ομιλητές σε εκδηλώσεις Ελεύθερων - Ανοιχτών - Πανε
πιστημίων.
Είναι σημαντικό να προβάλλονται στις Τ.Ο ή σε άλλους χώρους δη
μόσιους ή ιδιωτικούς ταινίες video με. κυβερνητικές κομματικές δραστη
ριότητες.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η λειτουργία της Διαφώτιση . δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη και
να αυτοπεριορίζεται μόνο στις εσωκομματικές λειτουργίες.
Η κοινή γνώμη διαμορφώνεται κύρια με βάση το κυβερνητικό έργο. Η
1
^
διαφώτιση έ:χει υποχρέωση· να στηρίξει αποτελεσματικά το κυβερνητικό έργο.
Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται η αντίστοιχη υποδομή και η αντίστοιχη
αντιμετώπιση απο τα υπουργεία και τις Νομαρχίες, με δημιουργία μόνιμου
:4
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. Πρέπει να δη"μιουφγηθεί Αρχείο στον τομέα διαφώτισης όλων των Νόμων
και των προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων υπουργικών αποβάσεων.
Χρειάζεται Αρχείο Φ.Ε.Κ.
σε κάθε Ν.Ε.
Κάθε μήνα θα στέλνονται κείμενα στις οργανώσεις με ..σημαντικότερους
Νόμους ή κυβερνητικές πράξεις όχι Απλά για Ενημέρωση αλλά και σαν'κατεύ
θυνση για υλοποίηση και στήριξη του Νόμου.

/

Η Ν.Ε
Νομαρχίες

πρέπει επιπλέον υα συνεργάζονται ρε τις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ

κατά τόπους

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Χρειάζεται η επαναδραστηριοποίηση
διαφώτίσης.

των

μονίμων διαδικασιών

1) Μηνιαία συνάντηση υπεύθυνων διαφώτισης Ν.Ε Αττικής
2) Τριμηνιαία συνάντηση υπεύθυνων διαφώτισης Ν.Ε όλης της Ελλάδας.
Επι πλέον χρειάζονται οι εξής ενέργειες:
*)Έκτακτη συνάντηση με Σ.Ε όλης της Αττικής.Ν.Ε και οργανώσεις χώρων
δουλειάς για προγραμματισμό και ανάλυση της σημερινής πολίτικο ιδεολογικής
συγκυρίας.
2 ) Πανελλαδική σύσκεψη των Ν.Ε όλης της Ελλάδας με συγκεκριμένη γραπτή

εισήγηση που θα έχει σταλεί έγκαιρα για Ανοιγμα διαδι -,κασιών διάλογον
και ανταλλαγής απόψεων.
3) Διεξαγωγή ενός τριήμερου Ιδεολογικού συμποσίου ανοιχτό στο κοινό
που θα κληθούν να κάνουν εισηγήσεις 'Ελληνες και ξένοι πολιτικοί
και επιστήμονες σε θέματα σοσιαλιστικής μετάβασης.

Χρειάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της διαφώτισης
για να ανταποκρτθεί στις Ανάγκες διαφώτισης - Ενημέρωσης - Προπαγάνδας
ενός σοσιαλιστικού κόμματος που εξασκεί εξουσία.
Βασικές προτάσεις είναι οι έξης:
α)

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής της διαφώτισης
Απόκτηση κ α ι τ ο υ διπλανού γραφείου του γραφείου Ισότητας των δύο
φύλων στον όροφο που είναι ο τομέας διαφώτισης.

3)

Δυνατότητα μόνιμης χρήσής αίθουσας ( συσκέψεων , διαλέξεων) στους
χώρους της ΠΑΣΚΕ χωρητικότητας

100— 150 ατόμων (Κωλλέτη κλπ.).

ν)

Κονδύλι για δημιουργία κομματικής βιβλιοθήκης.

5)

Χρειάζονται 3 γραμματείς στη Διαφώτιση , επομένως'να επανέλθει η
σ. Χρυ.σέα η να αντικατασταθε ί απο άλλη γραμματέα για κάλυψη του
γραφείου πρωί και απόγευμα.

2)

Επαναλειτουργία της εβδομαδιαίας τηλεωνικής ενημέρωσης

3)

Εκδοση βιβλίων με έλληνες η ξένους συγγραφείς σε συνεργασία με
"αιχμή" η αυτόνομα απο το γραφείο εκδόσεων.
Υποχρεωτική αποστολή
των βιβλίων με αντικαταβολή σε κάθε Τ.Ο για την βιβλιοθήκη κάθε
Τ.Ο που πρέπει να υπάρχει.

Δ)

Μόνιμες διαδικασίες
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σεμιναρίων διαφώτίσης

Τα'-σεμινάρια θα αφορούν συγκεκριμένα θέματα και εισηγητές θα είναι
μέλη του τομέα ή άλλα κομματικά και κυβερνητικά στελέχη.
Τα σεμινάρια μπορούν να γίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και
σε οργανώσεις εκτός Λεκανοπεδίου.
# 5) , Επα^αλειτούργ,ία ‘^ραώείου οπτικηακουστικών μέσων για δημιουργία *
αντίστοιχου υλικού για τις οργανώσεις ταινίες
κλπ.
'
6)

Διεθνές ιδεολογικό συμπόσιό το φθινόπωρο με ομιλητές απο κομματικές
αντιπροσωπειες

σοσιαλιστικών κομμάτων.

7)

Σύνδεση του τομέα με άλλους τομείς πχ. οργανώσεις , συνδικαλιστικό
για μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών.

8)

Δημιουργία μόνιμης στηλης του τομέα στην Εξόρμηση

9)

Το Περιοδικό ΣΟ.ΘΕ.Π να γίνει μηνιαίο , υπάρχει η αντίστοιχη προεργασία.
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