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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TÛMEA ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

1. Ξεχωριστή οργάνωση και. λειτουργία Τομέα Εκδόσεων στο πλαίσιο της 

Ετι. Διαφώτισης εντάσσεται στην γενικότερη αναδιάρθρωση 

του ρόλου της Επιτροπής και αποσκοπεί ειδικώτερα : 

α. στην διαμόρφωση μιας συνολικής και ολοκληρωμένης εκδοτικής πολιτι

κής ενταγμένης στην ευρύτερη στρατηγική πολιτικής παρέμβασης και 

ιδεολογικής αναβάθμισης του ΠΑ.ΣΟ.Κ . 

β. στην δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την 

εξυπηρέτηση των εκδοτικών αναγκών τόσο της Επ. Διαφώτισης όσο και 

γενικότερα του Κινήματος. 

γ. στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ειδικών τεχνικών αναγκών της 

μηνιαίας έκδοσης της "Σοσιαλιστικής Θεωρίας και Πράξης". 

2. Δραστηριότητες 

α. Τακτική έκδοση διαφημισιτκών φυλλαδίων προβολής του Κυβερνητικού 

έργου. 

β. Τακτική έκδοση αφισσών που προτείνονται και αποφασίζονται στο 

πλαίσιο ενημέρωσης για το Κυβερνητικό έργο,τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ 

των κοινωνικών και πολιτικών πρωτοβουλιών του,των σχέσεων του 

με το Λαό. 

γ. Εκδοση μπροσούρων για ειδικά θέματα ιδεολογικής διαφώτισης ή 

κυβερνητικής πολιτικής με τα οποία αναλύονται οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ 

και τα προβλήματα της Κυβέρνησης του. 

δ. Εκδοση ειδικών μελετών που συντάσσονται ως έρευνες της Επ.Διαφώτισης, 

ε. Εκδοση κομματικού υλικού (αποφάσεις Συνεδρίων,Κ.Ε.,λόγων Προέδρου 

κ.λ.π.) 

στ.Κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος σειράς εκδόσεων βιβλίων ιδεο

λογικού ,θεωρητικού ή πολιτικού περιεχομένου από την ξένη ή την 

ελληνική φιλολογία. 

ζ. Εκδοση σοσιαλιστικής θεωρίας και πράξης., 

3. Σοσιαλιστική θεωρία και Πράξη 

Πρόκειται για μετεξέλιξη του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου. 
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Η μην ta Ca έκδοση του αποσκοπε C: 

α. Στην δημιουργία ενός ποιοτικά βελτιωμένου ιδεολογικά ανεβασμένου 

και πολιτικά αποτελεσματικότερου οργάνου θεωρητικής διαπαιδαγώγη

σης και πολιτικής ενημέρωσης των στελεχών αλλά και των μελών του 

Κινήματος. 

β. Στην δημιουργία ενός τρόπου αποτελεσματικότερης παρέμβασης και 

εγκυρότερης παρουσίασης του πολιτικού λόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ ατο χώρο 

των διανοουμένων ,αλλά και στον ευρύτερο πέραν της οργάνωσης κοι

νωνικό χώρο. 

γ. Στην δημιουργία ενός βήματος και εσωκομματικού αλλά και γενικότερου 

διαλόγου που να λειτουργεί ως πόλος 'έλξης των ευρύτερων αριστερών 

δυνάμεων ,αλλά και γόνιμης ζύμωσης ιδεών με τρόπο που να διευρύνει 

αλλά και να επιβεβαιώνει την ιδεολογική ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ στο 

χώρο της Αριστεράς. 

Η προσπάθεια αυτή εξυπακούει : 

α. Την διακίνηση του εντύπου τόσο μέσα από την οργάνωση' όσο και μέσα 

από τα κυκλώματα διάθεσης του υπόλοιπου περιοδικού τύπου.( πρακτο-
ι. r 

ρε ίο εφημερίδων,περίπτερα,βιβλιοπωλεία) 

β. Την αισθητική αναβάθμιση του και το τεχνικό εκσυγχρονισμό του. 

γ . Την δημοσιογραφικότερη οργάνωση τόσο του εκδοτικού μηχανισμού 

: όσο και της ύλης του. 

Η διάρθρωση της ύλης πρέπει να περιλαμβάνει μόνιμες στήλες : 

α . Σχολιασμού της πολιτ ικής επικαιρότητας 

β. Ανάλυση των πολιτικών εξελίξεων,παρουσίασης και ανάλυσης διεθνών 

θεμάτων και εξελίξεων από το παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα. 

γ . Θεωρητικών θεμάτων και ανεξάρτητων από την επικαιρότητα ιδεολο-

γικών ζητημάτων. 

δ ο Ανάπτυξης ενός θέματος υπό μορφή ειδικού αφιερώματος που θα π ε 

ριλαμβάνει περισσότερα από ένα άρθρα καθώς και σ τ ο ι χ ε ί α που 

το αφορούν. Η επιλογή του θέματος μπορεί να γ ί ν ε τ α ι ε ί τ ε από 

την πολιτική επικαιρότητα του κυβερνητικού έργου ε ί τ ε από το 

θεματολόγιο του ιδεολογικού και θεωρητικού προβληματισμού του 

Κινήματος. 

ε . Βιβλιοκριτικής 

στ .Ιστορίας του Μαρξισμού και του Εργατικού Κινήματος. 
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Το ύφος του περιοδικού ,η μορφή και η έκταση των άρθρων πρέπει 

να -είναι ανάλογες ϊτόσο με την ιδεολογική του ταυτότητα όσο και με 

τους στόχους του για ευρύτερη κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ευανάγνωστη 

γλώσσα,δημοσιογραφικότερη γραφή και καλή αισθητική παρουσίαση των 

κειμένων. » 

είναι 

Κάθε τεύχος καλό μάλλον να διέπεται από μία ενιαία θεματολογική 

και πολιτική λογική η οποία να παρουσιάζεται από το εκδοτικό του 

σημε ίωμα . 

Η οργανωτική του δομή πρέπει να περιλαμβάνει τη συντακτική 

επιτροπή,έναν αρχισυντάκτη,έναν διευθυντή και από έναν υπεύθυνο 

: ύλης κατά στήλη περιεχομένων. 

Μεταξύ των μονίμων εξωτερικών συνεργατών θα πρέπει να βρίσκονται 

τόσο •'·'· ταλαντούχα μέλη του Κινήματος όσο και επώνυμοι έγκυροι 

διανοούμενοι της αριστεράς ,η προσέλκυση των οποίων θα πρέπει να 

αποτελεί στόχο της πολιτικής της συντακτικής επιτροπής. Ίσως μάλιστα 

να μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ευρύ επιτελείο εξωτερικών συνεργατών 

τα ονόματα των οποίων να δημοσιεύονται σε κάθε τεύχος. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ώς μόνιμο τεχνικό επιτελείο 2-3 σκιτσο-

γράφοι,Ι φωτογράφος,1 κασέτίστας, 1 διορθωτής,1 καλλιτεχνικός 

επιμελητής,1 γραμματέας,1 λογιστής,και 1 τουλάχιστον υπεύθυνος για 

την παρακολούθηση του τυπογράφε ίου,την αποθήκευση,τη διανομή και τη 

διάθεση. 

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του τεύχους θα πρέπει να είναι τακτή τη 

πρώτη κάθε μήνα και ανάλογη πρέπει να είναι η συνέπεια στην παράδοση 

και στη συγκέντρωση της ύλης. 

4. Οργάνωση και λειτουργία του Τομέα. Η στελέχωση ολόκληρου του 

Τομέα εκδόσεων μπορεί να συμπίπτει με τη στελέχωση-του ενημερωτικού 

δελτίου.Οι συνεδριάσεις του Τομέα θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 

μία φορά την εβδομάδα και να συμμετέχουν σ'αυτές εκτός από την μόνιμη 

επιτροπή και άτομα των οποίων η παρουσία θα κρίνεται κρίσιμη ή αναγκαίο 

ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα. 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για την οικονομική κάλυψη των 

2. ή 3 ανθρώπων του τεχνικού επιτελείου που θα πρέπει να απασχολούνται 

σε καθημερινή βάση για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του τομέα. 

Εφόσον υπάρξει η κατ'αρχήν έγκριση θα πρέπει να γίνει μια 

ενδελεχέστερη μελέτη και εισήγηση και για το περιεχόμενο και τον 

προγραμματισμό των επι μέρους δραστηριοτήτων του εκδοτικού τομέα 
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και για την οργάνωση του και, γ ι α τον υλικα-τεχνικό εξοπλισμό του 

γ ια την οικονομική του δ ι α χ ε ί ρ ι σ η . 


