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ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η 18η σύνοδος της Κ.Ε. όρισε ομάδα δουλειάς γιά να επε
ξεργαστεί ένα σχέδιο γιά τη δημιουργία Σχολής Στελεχών του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στην επιτροπή ορίστηκαν οι σύντροφοι Θωμάς Γ.,Κοτσακάς Α., 
Κεδίκογλου Β., Κωνσταντίνου Μ., Τρικούκης Μ., Κουρματζής Θ. , 
Παπαδάτος Γ., Παπανδρέου Γ., Οικονόμου Π., Παλαιοθόδωρος Δ., 
Συντονιστής της ομάδας ορίστηκε ο Γ. Παπαδάτος. Η ομάδα δου
λειάς συνεδρίασε αρκετές φορές και κατέληξε στην πρόταση που 
ακολουθεί:



-έίναι κοινή πεποίθηση ότι οι υποχρεώσεις που έχει επωμισθεί 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην προσπάθεια του να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
για μια σοσιαλιστική κοινωνία είναι τεράστιες. Οι δυσκολίες για 
σοσιαλιστική αλλαγή, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των διεθνών δεδο
μένων ή των αντικειμενικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, αλλά 
επίσης έχουν σχέση και με τις υποκειμενικές αδυναμίες των μελών 
και στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ν'ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 
του δύσκολου έργου της Κοινωνικής Αλλαγής.

Η δημιουργία Σχολής Στελεχών, απαντά σε μιά ανάγκη της οργάνωσης 
του ΠΑΣΟΚ. Η 18η σύνοδος, είχε προτείνε.ι μιά σειρά από όρους για την 
ανασυγκρότηση και πλάτεμα του ενιαίου καθοδηγητή μετώπου της αλλαγής 
και είχε διατυπώσει ότι " ο έκτος όρος αναφέρεται στην παραγωγή 
και αναπαραγωγή ιδεολογίας και σε μιά νέα πολιτική στελεχών στις 
ακόλουθες κατευθύνσεις :
α. Τη μετάβαση από τη γενική πολιτική στις εξειδικευμένες πολιτικές 
στους επί μέρους χώρους, που βοηθά την κατανόηση στην πράξη της γε
νικής πολιτικής και αξιοποιεί την παραγωγή στελεχών από το"καμίνι" 
του μαζικού κινήματος.
β. Τη συνολική αναβάθμιση μέσα στην οργάνωση των λειτουργιών της 
διαφώτισης, με κύρια κατεύθυνση την πολιτική επιμόρφωση των στελεχών 
σ'όλα τα επίπεδα.
γ. Την επανασύνδεση του κομμματικού ιστού με τα μαζικά στελέχη, που 
γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν μέσα από δημοκρατικούς αγώνες και την 
κομματική ιστορία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και που διαφόρους λόγους έχουν περι- 
θεριοποιηθεί.
δ. Την ανανέωση, τον εμπλουτισμό, τη διεύρυνση του πολιτικού δυνα
μικού της Οργάνωσης, που αποτελεί την πολιτική και οργανωτική επέν
δυση της νέας σχέσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την κοινωνία και το μαζικό 
κίνημα ·»



Η αναγκαιότητα της ιδεολογικής-πολιτικής αναβάθμισης της Οργά
νωσης, εκφράστηκε και στη σύνοδο της Χαλκίδας όπου ζητήθηκε ή 
” δόμηση στο Κίνημα ενός ισχυρού πολιτικού ( ως ιδεολογίας και 
πρακτικής) λόγου που ενώ έχει αναφορά στο στρατηγικό πεδίο των 
επιλογών, δεν αρκείται σ'αυτό, ούτε ταυτόχρονα ενσωματώνεται, αλλά 
αντίθετα καθορίζει το πεδίο της καθημερινής πρακτικής.

Από ένα Κόμμα που εύχεται, μια Οργάνωση που παρατηρεί, και μιά 
Κυβέρνηση που δρά-κάποιες φορές αποσπασματικά-να περάσουμε σ'ένα 
φορέα, όπου Κίνημα, Οργάνωση, Κυβέρνηση, αναλύουν, συνδιαλέγονται, 
αποφασίζουν και δρούν συνολικά μαζί με την κοινωνία."

Η καθημερινή πολιτική δράση των στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., απαιτεί 
το σοσιαλιστικό ήθος και την κατάκτηση της σοσιαλιστικής συνείδησης. 
Επίσης όμως χρειάζεται η απόκτηση των κατάλληλων θεωρητικών γνώ
σεων για να ερμηνεύεται η κοινωνική πραγματικότητα και η δυνα
μική της σοσιαλιστικής αλλαγής.

Η γνώση των ιδεολογικών συντεταγμένων μιάς σοσιαλνστικής μετά- 
σης, στηρίζεται στην ταξική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων,και 
στη διαμόρφωση ενός βασικού πλαίσιου αναφοράς, για το μέλλον της 
αυριανής σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Χωρίς κατανόηση της σοσιαλιστικής στρατηγικής μετάβασης,χωρίς 
κατανόηση του ρόλου του κράτους και των μηχανισμών του, χωρίς κατα
νόηση του καταλυτικού ρόλου του σοσιαλιστικού πολιτικού φορέα,και 
της αναντικατάστατης σύνδεσής του με το μαζικό κίνημα, οι καθη
μερινές ενέργειες των στελεχών του Πα.ΣΟ.Κ., είναι συχνά ατελέσφο
ρες και αντιφατικές. Η 18η σύνοδος, διατύπωσε ότι " η επίτευξη των 
στόχων και η συνεπής εφαρμογή τής νέας πολιτικής που συνιστούν 
όλες οι προηγούμενες επιλογές, έχει αναγκαία συνθήκη και προϋπό
θεση τη πολιτιστική επανάσταση μέσα στο ίδιο το κίνημα και σ ' ό λ ε ς  

τις εκφράσεις και τις βαθμίδες. Η στροφή στην κοινωνία, δεν μπορεί 
να υποταχθεί σ'επιλογές από τα πάνω. Απαιτεί ανατροπή πολιτικών 
και κοινωνικών πρακτικών, κι'αυτό πρέπει πρώτιστα να γίνει καθημε
ρινή πράξη μέσα στο ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ.".

Η εσωτερική πολιτιστική Επανάσταση μέσα στο κίνημα, είναι προϋ
πόθεση για την επί τ ευ ξη~^4"δε ο λογικής ηγεμονίας από τις δυνάμεις της 
αλλαγής στην ελληνική κοινωνία.

Η ίδρυση της " Σχολής Στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έρχεται ν'ανταποκριθεί 
σ'αυτούς τους στόχους ενώ παράλληλα αποτελεί ώριμο αίτημα των υπαρ
κτών αναγκαιοτήτων :
α) Για ανάδειξη στελεχών στην οργανωτική δομή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που συν-



δυ'άζοντας την πολιτική βούληση του "επιθυμητού" με την επιστημο
νική γνώση, την πλήρη γνώση του Κυβερνητικού έργου, των Νόμων κλπ. 
θα υποβοηθούν ουσιαστικά το έργο της οργάνωσης στην καθημερινή της 
δράση.

β) Για ποιοτικό ανέβασμα συνολικά της οργάνωσης, ώστε να μπορεί 
να εξειδικεύει κάθε φορά την πολιτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη 
πρακτική πρόταση υλοποίησης και αντίστρρφα.

γ) Για ουσιαστική αναβάθμηση του εσωκομματικού διαλόγου σ ' ό λ α  

τα θέματα και σ'όλα τα επίπεδα.
δ) Για θετική παρέμβαση στο Μαζικό Κίνημα και της ανάδειξης νέων 

προτύπων πολιτικής-ηθικής συμπεριφοράς ·, ν,. που συσπει
ρώνει όχι μόνο στη βάση των μακροπρόθεσμων στόχων αλλά και στη βάση 
του τρόπου υλοποίησης.

ε) Για κατανόηση της στρατηγικής της Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα της σημερινής υπαρκτής πολιτικής συγκυρίας.

στ) Για την έρευνα κοινωνικών καταστάσεων και την συγκρότηση 
συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., για θέματα τα οποία 
η ανάλυσή τους ήταν γενική, ελλιπής ή ανύπαρκτη .

ζ) Για την ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων Κυβέρνησης-οργάνωσης 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα πλαίσια πάντα που έχουν καθορίσει ή θα καθορίσουν 
οι αποφάσεις των οργάνων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι τοποθετήσεις του προέδρου 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Η δημιουργία μιάς " Σχολής Στελεχών" περικλείει όμως και μερικούς 
κινδύνους που πρέπει να επισημανθούν ευθύς εξ'αρχής για να μπορέσουμε 
έγκαιρα να τους αποφύγουμε :
1) να αποφευχθεί η μετεξέλιξη της " Σχολής" σε χώρο ανάδειξης προσώ
πων και να παραμείνει χώρος γνώσης των ιδεολογικών και .πολιτικών 
αντιλήψεων του ΠΑΣΟΚ.
2) Να μη χρησιμοποιηθεί η " Σχολή" σε " ομάδα πίεσης" πρός την 
κυβέρνηση ή την κεντρική καθοδήγηση. Στόχος της Σχολής δεν είναι
η δημιουργία " κυβερνητικών ή κρατικών στελεχών ".
3) Να μη μετατραπεί η " Σχολή" σε χώρο αναπαραγωγής στελεχών "κορυ
φής" με ελιτίστικη νοοτροπία έξω από την καθημερινή κομματική προσ
φορά και δράση και από τους πραγματικούς αγώνες του λαού. Απορρίπτουμε την 
ελιτίστικη * και τη σεχταριστική λειτουργία της " Σχολής".
4.) Να μή αντικαταστήσει ή υποβαθμίσει τις μόνιμες εσωκομματικές 
λε ι τουργί.ες-καθοδηγησης ενημέρωσης και διαφώτισης της οργάνωσης.



II " Σχολή" αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμιση, των παγίων 
εσωκομματικών διαδικασιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
,  ,  ν  \|

Η ευθυνη λειτουργίας ανήκει στην Ομάδα δουλειάς που έχει οριστεί 
από την Κ.Ε., δέχεται επικουρική βοήθεια από τον τομέα Διαφώτισης 
και εποπτέύεται από το Ε.Γ.

0 τροπος λειτουργίας της " Σχολής" θα προσαρμοστεί στις ανάγκες 
στελεχιακής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας 
του.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των διαφόρων τμημάτων της Σχολής 
συνθέτουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα με σαφή εσωτερική συνοχή και 
στόχους.Προτείνουμε γι'αυτό τρία επίπεδα ' . λειτουργίας της
Σχολής :
Α) ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Β) ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ που υποδιαιρείται σε

1) Κομματικών Στελεχών 2)Ειδικών Στελεχών 
Γ) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας)

Αί Επίπεδο - ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η εκπαίδευση βασικών στελεχών αφορά την ανάλυση και εμπέδωση 

βασικών αρχών λειτουργίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και απαραίτητων γνώσεων 
γύρω από την ιδε ρλογική και πολιτική του φυσιογνωμία.Διευκρινίζει 
επίσης βασικές έννοιες για την ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας.
α) Εκπαιδευόμενοι : Στο επίπεδο βασικών στελεχών, συμμετέχουν 
ως Εκπαιδευόμενοι, σύντροφοι που λειτουργούν σε συντονιστικές επι
τροπές Τ.Ο., και Κ.Ο. ή ΟΧ.Δ. Μπορούν να συμμετάσχουν και εκτός Σ.Ε. 
σύντροφοι που έχουν χρόνο κομματικ ζωής τουλάχιστονί χρόνο και προ- 
τείνονται από το Επαρχιακό Γραφείο-, Η τελική έγκριση θα γίνεται από 
"Ομάδα Δουλειάς" Κ.Ε. Γιά νεώτερα μέλη, θα υπάρχουν τα σεμινάρια γιά τα νέα 
μέλη, που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του Τομέα Διαφώτισης, 
β) Εκπαιδευτές: Σε αυτό τον κύκλο οι εκπαιδευτές, είναι μέλη της 
Ν.Ε. ή Επαρχιακών Γραφείων ή απλά μέλη με έγκριση Ομάδας Δουλειάς 
Κ.Ε. Οι εκπαιδευτές θα έχουν παρακολουθήσει υποχρεωτικά ταχύρυθμο 
σεμινάριρ γιά το περιεχόμενο και τρόπο διδασκαλίας με ευθύνη της 
"Ομάδας Δουλειάς'1 της Κ.Ε.
γ) Χρόνος εκπαίδευσης: 0 χρόνος εκπαίδευσης θα είναι 3 ή 6 μήνες, 
ανάλογα με το εάν θα λειτουργεί 1 ή 2 φορές την εβδομάδα. Η διάρ
κεια εκπαίδευσης θα είναι Λωρη κάθε φορά. Σύνολο ωρών εκπαίδευσης



Η εκπαίδευση θα είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του κύκλου.
δ) Τόπος εκπαίδευσης : 0 τόπος εκπαίδευσης θα είναι η έδρα

Νομαρχιακή εκτός ειδικών περιπτώσεων σε έδρες Επαρχιακού Γραφείου
ε) Αριθμός εκπαιδευομένων : 0α πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0-30 

για να είναι δυνατή η διαλογική συζήτηση και η ενεργητική συμμε
τοχή.
σΤ)Μέθοδος εκπα ΐ δευσης : ΘΑ αποφευχθεί η από καθέδρας διδασκαλία 

και θα δημιουργηθούν συνθήκες Ενεργητικής μάθησης και διαλεκτι
κής ανάλυσης της πραγματικότητας με ζωντανά παραδείγματα.

ζ) Θέματα εκπαίδευσης :
Το αντικείμενο εκπαίδευσης θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες στε

λεχών αυτού του επιπέδου. Θα υπάρχουν απαραίτητα γραπτές εισηγήσεις 
για κάθε θέμα που θα έχουν επεξεργασθεί από τον τομέα διαφώτισης 
και θα έχουν εγκριθεί από το Ε.Γ. Προτείνουμε τις εξής θεματικές 
ενότητες :
1 : Κοινωνικοοικονομική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας

α) Ιστορική συγκρότηση 
β) Κοινωνικές Τάξεις 
γ) Αρχές πολιτικής οικονομίας 
δ) Αρχές Δημοκρατικού Πολιτεύματος

2: Ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
3: Αρχές λειτουργίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. :

- Γ'Σεπτέμβρη
- Καταστατικό
- Καθήκοντα μέλους
- Διάρθρωση του ΠΑΣΟΚ

Λ : Ιστορικοί σταθμοί του ΠΑΣΟΚ :
Γ' Σεπτέμβρη
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη 
Σύνοδοι Κ.Ε.
Συνέδριο

5: Κυβερνητικό πρόγραμμα 1981 
" " 1985

6: Πενταετές πρόγραμμα - Αρχές Δημοκρατικού Προγραμματισμού

• / ·



7: Εθνικά θέματα - εξωτερική πολιτική
8: Κοινωνική πολιτική Κυβέρνησης :

Κοινωνικός μισθός, Ε.Σ.Υ., Παιδεία κλπ.
9 : Βασικοί Νόμοι της Κυβέρνησης :

α) 1264- για συνδικαλισμό 
β) Αγροτικοί συνεταιρισμοί 
γ) Τ.Α.
δ) Νόμος Πλαίσιο για Παιδεία 
ε) Νόμος για Κοινωνικοποιήσεις 

στ) Ε.Σ.Υ.
10: Αρχές κοινωνικής ψυχολογίας 

Ψυχολογία ανθρώπινων σχέσεων
Δυναμική συμπεριφοράς κοινωνικών ομάδων «
Αρχές καθοδηγητικής συμπεριφοράς.



Β: ΕΠΙΠΕΔΟ
Το Βί επίπεδο διακρίνεται σε δύο τμήματα :
ΓΕΝΙΚΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1) ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ :
Η εκπαίδευση γενικών στελεχών αποβλέπει στην ανάλυση σε βάθος 
ζητημάτων χρήσιμων για αποτελεσματικότερη καθοδηγητικηλειτουργία 
αυτών των στελεχών.

α) Εκπαιδευόμενοι : Στην εκπαίδευση Γενικών Στελεχών, συμμετέχουν
στελέχη που ήδη λειτουργούν σε επαρχιακά Γραφεία ή Νομαρχιακές , · ,Περιφερριακά όργανα. , ,Επιτροπές/ Μπορούν να συμμετασχουν και στελεχη που έχουν περατώσει
τον Α'κύκλο βασικών στελεχών ή έχουν λειτουργήσει στα 3 τελευταία
χρόνια σε Νομαρχιακή ή Τομεακή Επιτροπή., θα εγκρίνονται από ομάδα δουλειάς Κ.Ε.
β) Εκπαιδευτές : Οι εκπαιδευτές θα είναι μέλη Κ.Ε.,θα είναι δυνατόν

να είναι μέλη/περιφερειακών οργάνων ή μέλη τομέων του Ε.Γ.με έγκριση του 
Ε.Γ.Οι εκπαιδευτές θα παρακολουθήσουν ταχύρυθμο σεμινάριο με ευθύνη 
της Ομάδας Δουλειάς της Σχολής Στελεχών της Κ.Ε.
γ) Χρόνος Εκπαίδευσης : 0 χρόνος εκπαίδευσης θα είναι 6 μήνες, με 

1 χρόνο ανάλογα με το εάν λειτουργεί 1 ή 2 φορές την εβδομάδα.
Η διάρκεια εκπαίδευσης θα είναι Λωρη κάθε φορά.Σύνολο ωρών δι δα- 
σκαλίας 200.
δ) Τόπος εκπαίδευσης : 0 τόπος εκπαίδευσης θα είναι η έδρα των 
Περιφερειακών Επιτροπών π.χ. Θεσσαλίας, Κρήτης κλπ.
ε) Αριθμός εκπαιδευομένων : Θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20-30.
στ) Μέθοδος διδασκαλίας : Θα χρησιμοποιηθούν σύντομες εισηγήσεις 

και διαλογική μεθοδολογία για ενεργητική συμμετοχή διδασκομένων.
Η διαδικασία θα είναι σεμιναριακού τύπου. Θα χρησιμοποιούνται 
βιβλιογραφικές παραπομπές για αναζήτηση πηγών από τους συμμετέχοντες.
ζ) Θέματα εκπαίδευσης : Θα υπάρχουν γραπτές εισηγήσεις που θε επε- 
ξεργασθεί ο Τομέας Διαφώτισης και θα εγκριθούν από το Ε.Γ. Προτεί
νουμε τις εξής ενότητες.
1) Φιλοσοφικές και ιδεολογικές αρχές μαρξισμού και σοσιαλιστικών κινημάτων.
2) Αρχές πολιτικής οικονομίας
3) Ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός 
/.) Κοινωνικές τάξεις

Πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα
5) Στρατηγική Γ'Δρόμου

- διαφορές σοσιαλδημοκρατίας
- υπαρκτός σοσιαλισμός



6) Κοινωνικοποίηση - Αυτοδιαχείρηση - Δημοκρατικός Προγραμματισμός
7) Προβλήματα σοσιαλιστικής μετάβασης
8) Ανάλυση συνόδων Κ.Ε. και συνεδρίου
9) Βασικοί Νόμοι της Κυβέρνησης 

Αρχές συνταγματικού Δικαίου
10) Ιδεολογικοί μηχανισμοί του Κοάτους
11) Ιστορία Εργατικού και συναιτεριστικού κινήματος
12) Ρόλος του Κράτους στη φάση μετάβασης
13) Αρχές κοινωνικής και πολιτικής ψυχολογίας 
Η) Αρχές καθοδήγησης
15) Δικαιώματα και υποχρεώσεις του στελέχους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η εκπαίδευση Ειδικών Στελεχών αφορά κομματικά μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που 
δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά πεδία ιδιαίτερης σημασίας. Κύριος 
κορμός του τμήματος Ειδικών Στελεχών, θα είναι στε'λέχη του μαζικού 
κινήματος. Η εκπα,ίδευση των'Έιδικών Στελεχών" θα ακολουθεί κοινή 
θεματολογία σε γενικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα με το Τμήμα 
Γενικών Στελεχών κατά τα 2/3 της ύλης.

Η Σχολή Στελεχών θα έχει ιδιαίτερους κύκλους κατά αντικείμενο. 
Είναι σκόπιμο να υπάρχουν κύκλοι (τμήματα) στα εξής:
1) Κύκλος στελεχών Εργατικού Κινήματος
2) Κύκλος στελεχών Αγροτικού χώρου
3) Στελεχών Επιστημονικού χώρου 
4.) Στελεχών Ε.Β.Ε.
5) Στελεχών νεολαιΐστικου χώρου
6) Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
7) Κομματικά στελέχη που λειτουργούν σε συμβούλια και επιχειρήσεις 

Δημοσίου.
8) Στελέχη Γυναικείου Κινήματος
9) Στελέχη Κουλτούρας και Πολιτισμού
10) Αλλες ειδικές κατηγορίες
α) Εκπαιδευόμενοι: Στελέχη που λειτουργούν σε μαζικούς ή άλλους 

χώρους. Θα προτείνονται από τις αντίστοιχες τομεακές επιτροπές, 
με έγκριση της Ομάδας Δουλειάς Κ.Ε. στελεχη μαζικών χώρων, 

β) Εκπαίδευση: Μέλη Κ.Ε. και κυβερνητικά ή στελέχη μαζικών χώρων, 
με έγκριση του Ε.Γ.

γ) Χρόνος εκπαίδευσης : όπως τμήματος Γενικών Στελεχών
δ) Τόπος εκπαίδευσης: " " " "
ε) Αριθμός εκπαιδευομένων: " " " "

στ) Μέθοδος εκπαίδευσης: " " " "



ζ) θέματα εκπαίδευσης ; Τα θέματα εκπαίδευσης θα είναι κοινά όπως 
αναφέραμε, με το Τμήμα Γενικών Στελεχών και θα διαφοροποιείται 
κατά το 1/3 ανάλογα με τον κύκλο.

Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο Τμήμα 
Στελεχών μαζικού χώρου θα υπάρχουν και τα εξής θέματα :

&
1) Ιστορία Εργατικού και άλλων κινημάτων
2) Η αντίληψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την καθοδήγηση των μαζικών Κινημάτων
3) 0 ρόλος του μαζικού κινήματος
Λ) Συντεχνιακές και πολιτικές διεκδικήσεις
5) 0 Νόμος 12.6/ και αντίστοιχοι νόμοι
6) Οι κοινωνικές δυνάμεις της Αλλαγής και ο ρόλος τους στην πορεία 

μετάβασης
7) Αρχές καθοδήγησης σε μαζικούς χώρους
8) Στοιχεία κοινωνικής ψυχολογίας



Γ.' ΕΠΙΠΕΔΟ ; ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Ινστιτούτο ή Κέντρο Σοσιαλιστικών Σπουδών, φιλοδοξεί να 
δημιουργήσει στελέχη με βαθειά θεωρητική γνώση των προβλημάτων 
σοσιαλιστικής μετάβασης, αλλά παράλληλα και με σημαντική εξειδί- 
κευση σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν Εθνικά, Κοινωνικά,Πολιτικά 
ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας.

Το επίπεδο της Σχολής θα είναι υψηλής στάθμης, αντίστοιχο των 
μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη.Οι σπου
δαστές θα αναλαμβάνουν να πραγματοποιούν και συγκεκριμένη μελέτη 
με εποπτεία έμπειρου συνεργάτη.

Το Ιστιτούτο Σοσιαλιστικών Σπουδών, θα. διοργανώνει παράλληλα 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ανοιχτές συζητήσεις και σεμινάρια 
ή συνέδρια. Ομιλητές στις ανοιχτές εκδηλώσεις θα μπορούν να είναι 
και μη μέλη όπως επιστήμονες ή πολιτικά πρόσωπα του δημοκρατικού 
χώρου με ευρύτερη κοινωνικά αναγνώριση.

α) Εκπαιδευόμενοι :στην εκπαίδευση του Ινστιτούτου Σοσιαλιστικών Σπουδών 
θα μπορούν να συμμετέχουν μέλη Κ.Ε., μέλη τομέων των Κεντρικών 

Γραφείων, απόφοιτοι της Σχολής Γενικών ή Ειδικών Στελεχών,κυβερνη
τικά ή συνδικαλιστικά στελέχη με έγκριση Ε.Γ.
β) Οι διδάσκοντες Θα είναι μέλη της Κ.Ε., Στελέχη με μεταπτυχιακές σπουδές.

Με έγκριση Προέδρου και Ε.Γ. και μη κομματικά μέλη με ειδικές γνώσεις και 
επιστημονική και κοινωνική προσφορά.

γ) Χρόνος σπουδών : ο βασικός χρόνος παρακολούθησης στο Ινστιτούτο, 
θα είναι 1. χρόνος, η παρακολούθηση θα είναι 4ωρη 2 ή 3 φορές 

την εβδομάδα.
δ) Τόπος σπουδών : Αθήνα και Θεσ/νίκη με μελλοντική επέκταση στην 

Πάτρα, Ηράκλειο και Γιάννενα.
ε) Αριθμός σπουδαστών : 30 άτομα.
στ)Πρόγραμμα σπουδών : όπως αναφέραμε, η διάρκεια υποχρεωτικής παρα

κολούθησης θα είναι ι χρόνος. Ο χρόνος θα διαιρείται σε δύο φάσεις.
Α .' ΦΑΣ Η : Η διάρκειά της θα είναι 8 μήνες και θα δίνονται θεωρητικές 
γνώσεις σε προβλήματα σοσιαλιστικής μετάβασης. Οι φάσεις Α'και Β' 
θα είναι κοινές σε όλους τους σπουδαστές.

. / ·



Β.' ΦΑΣΗ : Η διάρκεια της θα είναι 4 μήνες και μικρές αμάδες
σπουδαστών θα εξειδικεύονται σε πραγματικά ζητήματα π.χ. μιά ομάδα 
σπουδαστών μπορεί να μελετήσει προβλήματα αγροτικών συνεταιρισμών, 
θεωρητικά αλλά και με επί τόπου επισκέψεις σε συνεταιρισμούς, μιιά, 
άλλη, ζητήματα κοινωνικοποιήσεων κλπ. Μπορούν να γίνονται και επισκέψεις σε 

ζ Κρίνουμε σκόπιμο να υπάρχουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες 
που θα γίνονται αντικείμενο εξειδίκευσης π.χ.
1) Εθνικά θέματα, Κυπριακό, Αιγαίο, Μειονοτήτων
2) Στρατηγική Γ'Δρόμου
3) Οικονομικές θεωρίες και εφαρμογή τους
4) προβλήματα μαζικού Κινήματος
5) Προβλήματα Τ.Α.
6) Ζητήματα κοινωνικοποίησης - Αυτοδιαχε ίρηση-Δημοκρατικός Προγραμματισμός
>Ί ) Μηχανισμοί ιδεολογικής παρέμβασης
8) Πολιτική εξουσία και σοσιαλιστική αλλαγή

Μετά την υποχρεωτική παρακολούθηση του πρώτου χρόνου, οι σπου
δαστές θα προτρέπονται ν'αναλάβουν την συγγραφή μελέτης.Κατά την 
διάρκεια της συλλογής στοιχείων και συγγραφής, θα εποπ τεύονται από
συνεργάτη/Ινστιτούτου^ Οι μελέτες που θα γράφονται, και Θα εκδίδονται 
με ευθύνη της Σχολής Στελεχών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Γιάννης Παπαδάτος


