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ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 Οι οργανωμένες δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής
είναι συγκροτημένες ως ακολούθως :

•  Δώδεκα Νομαρχιακές Οργανώσεις

(ΑΆΘήνας, Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β6 Αθήνας, Α' Πειραιά, Β' Πειραιά, Αν.

Αττικής, Βορ. Αττικής, Δυτ. Αττικής) με 18.917 μέλη και πεδίο 

λειτουργίας γεωγραφικό.

•  Εννέα Τομεακές Οργανώσεις του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

(Οικονομίας - Ανάπτυξης, Κίνησης, Επικοινωνιών, Ενέργειας, 

Νοσοκομείων, Θεσμών - Πολιτισμού, Δημόσιας Διοίκησης, 

Εκπαιδευτικών, ΕΛΤΑ) με 6.878 μέλη

•  Πέντε Τομεακές Οργανώσεις του Ιδιωτικού Τομέα

(Τράπεζες - Ασφάλειες, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Καλλιτεχνών, 

Συνταξιούχων) με 2.651 μέλη

•  Τέσσερις Τομεακές Οργανώσεις Επιστημόνων

(ΑΕΙ - ΤΕΙ, Νομικών - Οικονομολόγων, Τεχνικών, Υγείας) με 1.715 μέλη

•  Μία Τομεακή Οργάνωση Εμπόρων, Βιοτεχνών, Επαγγελματιών

με 97 μέλη

•  Μία Τομεακή Οργάνωση Ετεροδημοτών με 2.796 μέλη

•  Δώδεκα Οργανώσεις Νεολαίας

(δώδεκα αντίστοιχες Νομαρχιακές, Σπουδάζουσα ΑΕΙ, Σπουδάζουσα ΤΕΙ) 

με 3.961 μέλη.



Από τις 44 Οργανώσεις οι 12 της Νεολαίας και οι 20 Τομεακές έχουν απ’ 

ευθείας αντιστοίχηση με το κεντρικό ΠΑΣΟΚ και μόνο οι 12

Νομαρχιακές Οργανώσεις έχουν σχέση με την περιφέρεια του ----

Λεκανοπεδίου. Στην ουσία δεν υπάρχει Περιφερειακή Οργάνωση όπως 
τη ξέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός μελών (37.015), με την υπόμνηση ότι πρόκειται για 

τα μέλη όπως καταγράφηκαν πριν το 4ο Συνέδριο, που σημαίνει ότι δεν 

πρόκειται για ενεργά με όλη τη σημασία της λέξης, είναι περίπου το 

25% του συνολικού αριθμού των μελών. Σε μία περιοχή που αντιστοιχεί 

περίπου το 40% του πληθυσμού της χώρας και το αντίστοιχο των 

ψηφοφόρων μας.

Από τον αριθμό των μελών ανά οργάνωση φαίνεται καθαρά ότι η 

παρέμβαση μας είναι ισχυρότερη στο δημόσιο τομέα, πολύ μικρή στο 

επίπεδο της συνοικίας, ασήμαντη στον ιδιωτικό τομέα και σχεδόν 

ανύπαρκτη στους ΕΒΕ.

Συγκροτημένες δυνάμεις υπάρχουν κυρίως στο συνδικαλιστικό χώρο, 

πολύ λιγώτερες στο χώρο της νεολαίας, κυρίως της σπουδάζουσας ΑΕΙ, 

λίγες στον επιστημονικό χώρο, ασήμαντες στους ΕΒΕ. Οι Νομαρχιακές 

Οργανώσεις φυτοζωούν και οι ετεροδημότες έχουν κάνει κάποια βήματα 

κυρίως όμως σε επίπεδο εκλογικού μηχανισμού.

Οι Νομαρχιακές Οργανώσεις έχουν όχι μόνο τα προβλήματα που 

διαπερνούν το σύνολο του ΠΑΣΟΚ αλλά επί πλέον βιώνουν κρίση 

πολιτικού προσανατολισμού, καθώς αφυδατώθηκαν με την κεντρική 

συγκρότηση του κόμματος από κάθε ενασχόληση, πέρα από τα τοπικά 

και δημοτικά θέματα.



Κάθε φορά που επιχειρούμε «ανασυγκρότηση» του χώρου την 

εξαντλούσαμε σε οργανωτικές διευθετήσεις που αφορούσαν τα όρια της 

νομαρχιακής οργάνωσης και όχι την αλλαγή της οργάνωσης βάσης ή της 

πολιτικής διαδικασίας. Έτσι χωρίσαμε την Α' Αθήνας σε τέσσερις ΝΕ 

και εν συνεχεία την επανενώσαμε, τις ΒΆΘήνας και Β'Πειραιά κατά 

Δήμο και επανήλθαμε κ.ο.κ

Η μόνη φορά που επιχειρήθηκε ουσιαστική κατάργηση των τότε ΚΟ και 

μεταφορά των μελών στις ΤΟ, οι μεν ΚΟ διαλύθηκαν σχεδόν, τα δε μέλη 

πήγαν σπίτι τους.

Επί της ουσίας ουδέποτε αποδεχτήκαμε το πραγματικό πρόβλημα που 

είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει περιφερειακή οργάνωση στο 

Λεκανοπέδιο και οι οργανώσεις βάσης του, είτε δεν έχουν 

αντικείμενο, είτε είνα ι συνδικαλιστικού χαραχτήρα.

4 Έτσι :

=>  Ο οργανωτικός και πολιτικός έλεγχος των χώρων, πα^χι τις
αντίθετες κατά καιρούς αποφάσεις και διακηρύξεις ι«ι*|ρ^β ^  ν  ^*α>  

ΚεντρικήζΕπιτροπή$

=> Η συμμετοχή κεντρικά στη νομή της εξουσίας είναι το

παντοδύναμο κίνητρο συσπειρώσεις και αποδοχής αυτής της 

επιλογής

=> Η παράλληλη κομματική και συνδικαλιστική κεντρική

συγκρότηση δημιουργούσε παράλληλες και επικαλυπτόμενες 

διαδικασίες αναπτύσσοντας κομματικούς βραχίονες, αντί για 

μαζικές κινήσεις.



=>  Οι παρατάξεις μετατράπηκαν σε πόλους εσωκομματικής 

πίεσης και αντιπαράθεσης

=>  Οι βουλευτές, Δήμαρχοι, Νομάρχες και όλοι οι αξιωματούχοι 

του κόμματος, απεγκλωβισμένοι από την οποία συλλογική 

υποχρέωση διαμόρφωναν έξω από την οργάνωση αρχικά τον 

εκλογικό και πολιτικό συσχετισμό και στη συνέχεια 

ιδιοποιήθηκαν αναλόγως τα διάφορα κομμάτια της.

•  5 Από αυτά, είναι φανερό, ότι η υπόθεση της ανασυγκρότησης στο 

Λεκανοπέδιο αποκτά επείγουσα σημασία, γίνεται επείγουσα 

προτεραιότητα, στην οποία όλοι συμφωνούμε και στην οποία όλοι 

συμμετέχουμε.

Αυτό σημαίνει ότι δραστηροποιείται προς αυτή την κατεύθυνση και 

συμμετέχει συντεταγμένα όλο το πολιτικό δυναμικό του 

Λεκανοπεδίου, που έχει κομματική αναφορά σ’ αυτό :

Εκτελεστικό Γραφείο, Κεντρική Επιτροπή, Βουλευτές, Νομαρχιακές και 

Τομεακές Οργανώσεις, Οργανώσεις Νεολαίας.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ανασυγκρότηση γίνεται μέσα στο καμίνι της 

πολιτ ικής πάλης κι όχι στο εργαστήριο των 

οργανώσεων. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε και είναι εξωστρεφές Κίνημα. 

Με βάση τα κεντρικά ζητήματα της συγκυρίας η παράλληλη 

κίνηση και δράση Κυβέρνησης, Κινήματος, οργανωμένων 

δυνάμεων, μαζικών κινημάτων, συνδιάζεται με τον σχεδίασμά 

της ανασυγκρότησης, τον τροφοδοτεί. Η λογική να περιμένουμε 

«καλύτερες μέρες» απλούστατα θα αναπαράγει προς το 

χειρότερο το πρόβλημα και το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί ενώπιον νέων 

εκλογικών αναμετρήσεων με πολύ δυσμενέστερους όρους.

Τώρα πρέπει.

Η ανασυγκρότηση δεν είναι μόνο οργανωτικό 

εγχείρημα. Η αποσαφήνιση του ιδεολογικού πεδίου, η 

κατοχύρωση της πολιτικής αναβάθμισης του ΠΑΣΟΚ γίνεται 

παράλληλα με την οργανωτική ανασύνταξη των δυνάμεων μας. 

Ο ευρύτερος διάλογος για τη σύγχρονη Αριστερά, η εξειδίκευση 

και οι προτεραιότητες της πολιτικής μας στρατηγικής και οι 

νέες προοδευτικές οριοθετήσεις, συμβασίζουν με τις 

εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες του Κινήματος. Η 

ιδεολογία και η πολιτική ξανά στο προσκήνιο αν θέλουμε να 

μιλάμε για ουσιαστικό άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία.

Η ανασυγκρότηση συμπορεύεται με δυναμική 

ανασύνθεση των σχέσεων του Κόμματος με όλες τις 

μορφές των εξουσιών, κεντρικές και περιφερειακές, 

στην κατεύθυνση μιας νέας συλλογικότητας και 

σύνθεσης. Πρέπει να υπάρξει ζωτικός χώρος στο οργανώμενο 

και συλλογικό ΠΑΣΟΚ, να αναπτύξει ισχυρό περιφερειακό και 

τοπικό λόγο συμμετοχής, ώστε να γίνει πράγματι το επίκεντρο 

των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Και αυτό συναρτάται 

με την πορεία της Κυβέρνησης, τις κατοχυρωμένες λειτουργίες, 

του διακριτούς ρόλους αλλά και τη συνδιαμόρφωση των 

κρίσιμων εθνικών, θεσμικών και κοινωνικών επιλογών.



==> Η ανασυγκρότηση έχει συγκεκριμένες πολιτικές  

προϋποθέσεις
- τη νέα συλλογικότητα και σύνθεση 

-την αξιοκρατία και τη συμμετοχή 

-τη διακριτότητα και το σεβασμό στα όργανα 

-την πολιτική και ηθική αλληλεγγύη των δυνάμεων μας 

ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές

-την κατοχύρωση της διαφορετικής γνώμης και άποψης, την 

εσωκομματική δημοκρατία αλλά και την αποτελεσματική 

συλλογική δράση και παρέμβαση.

=> Η ανασυγκρότηση έχει στόχο το ΠΑΣΟΚ παντού. Σ’

όλους τους χώρους, τους θεσμούς, τα μαζικά κινήματα, τις νέες 

πραγματικότητες με συνθήκες άμεσης δημοκρατίας, ανοιχτές 

διαδικασίες και αξιοποίηση πρωτοβουλιών. Την ηλικιακή και 

κοινωνική ανασύνθεση, την ποσοτική αντιστοίχηση με την 

πολιτική και εκλογική μας επιρροή, την αναζήτηση 

εναλλακτικών και νέων μορφών στην πολιτική διαδικασία.

7 Αν για τις οργανώσεις της περιφέρειας η ανασυγκρότηση και

αναδιάταξη των δυνάμεων μας είναι απαραίτητη για το Λεκανοπέδιο  

συνιστά όρο κομματικής επιβίωσης.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου και της 2ης Συνόδου της ΚΕ εδώ έχουν 

μεγαλύτερη αξία και χρησιμότητα. Μόνο που εδώ ο δρόμος που έχουμε 

να διανύσουμε μέχρι την επίτευξη του στόχου είναι πιο μακρύς, οι 

αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε είναι πιο δύσκολες, οι τομές που 

πρέπει να κάνουμε είναι πιο μεγάλες.



Γι αυτό η προσπάθεια εδώ απαιτεί συγκεκριμένα, αποφασιστικότητα, 

προσεκτικά βήματα, αρθρωμένα στο χρόνο, που στοχεύουν κυρίως να 

συγκροτήσουν σε νέα βάση το ΠΑΣΟΚ στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Και 

αυτό αφορά ολόκληρο το ΠΑΣΟΚ του Λεκανοπεδίου.

Με εντολές, με κείμενα, με διακηρύξεις, με προτροπές, με εγκεφαλικά 
σχέδια ανακατανομής οργανώσεων ή γεωγραφικής αναδιάταξης των 

Νομαρχιακών Οργανώσεων, δεν είναι δυνατό να προχωρήσουμε. 

Χρειάζεται ειλικρινής διάλογος, συναίνεση και συναπόφαση. 

Χρειάζεται ενεργή και συστηματική παρουσία, χρειάζεται ενιαίο  

κέντρο σχεδιασμού και πρωτοβουλιών στο οποίο να 

συμμετέχουν οι ίδιες οι οργανώσεις.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ

Για να γίνουν πράξη αυτές οι επιλογές και προϋποθέσεις πρέπει πριν και 

πάνω απ’ όλα να υπάρξει η Περιφερειακή Οργάνωση Λεκανοπεδίου 

Αττικής, στην οποία υπάγονται όλες ανεξαρτήτως οι οργανώσεις του 

ΠΑΣΟΚ που έχουν εμβέλεια και λειτουργία εντός του Λεκανοπεδίου.

Η Περιφερειακή Οργάνωση Λεκανοπεδίου (ΠΟΛ) λειτουργεί σε χώρο 

ενιαίο και συμπεριλαμβάνει όλες τις Νομαρχιακές, Τομεακές 

Οργανώσεις και τις Οργανώσεις Νεολαίας.

9
Η άρθρωση των οργάνων σύμφωνα με το Καταστατικό για την ΠΟΛ 

είναι

-Το Περιφερειακό Συμβούλιο ως όργανο πολιτικού σχεδιασμού και 

προγραμματισμού

-Η Περιφερειακή Επιτροπή ως όργανο εκτελεστικό αυτού του 

σχεδιασμού

-Η Νομαρχιακή και Τομεακή Συνέλευση και οι Νομαρχιακές και Τομεακές 

Επιτροπές αντίστοιχα ως αυτόνομα πολιτικά όργανα αναβαθμισμένου 

κύρους και οι Διευρυμένες ΝΕ ως όργανα πολιτικής σύνθεσης, 

συμφωνίας και σχεδιασμού

-Τα γραφεία Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος ως όργανα ουσιαστικής 

βάσης

-Οι Τοπικές Οργανώσεις γεωγραφικού, παραγωγικού ή θεματικού 

πολιτικού χαραχτήρα και οι Οργανώσεις Χώρου Δουλειάς, ως 

οργανώσεις βάσης.



Τον κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια θα παίξει η 

Περιφερειακή Επιτροπή Λεκανοπεδίου, το όργανο σύνθεσης, 

σχεδιασμού, Προγραμματισμού και ανασυγκρότησης.

Αυτό απορρέει από την ίδια τη σύνθεση και τη δυνατότητα που αυτή 

συνεπάγεται.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Λεκανοπεδίου συμμετέχουν :

“ Ο Γραμματέας της ΚΕ

"Τρία μέλη του Ε.Γ που δεν είναι βουλευτές εκλογικής περιφέρειας του 

Λεκανοπεδίου

"Ο ι δεκατρείς Γραμματείς των Τομέων της ΚΕ

“ Η Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

"Ο ι δώδεκα Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών

“ Οι είκοσι Γραμματείς των Τομεακών Επιτροπών

"Ο ι δώδεκα Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών Νεολαίας και 

Σπουδάζουσας ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Επειδή πρόκειται για πολυμελές όργανο, η λειτουργία του συντονίζεται 

σε καθημερινή βάση από :

-Τον Γραμματέα της ΚΕ, τα τρία μέλη του ΕΓ, τους Γραμματείς

Οργανωτικής Πολιτικής, Συνδικαλιστικού, Επικοινωνίας και τη 

Γραμματέα της Νεολαίας.



ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η προσπάθεια γίνεται ταυτοχρόνως σε τρεις κατευθύνσεις :

α) Άρθρωση και αναδιάταξη των οργανώσεων βάσης του ΠΑΣΟΚ σε 
επίπεδο Δήμου

β) Ανασυγκρότηση των Τομεακών Οργανώσεων, αποκέντρωση και 

αναδιάταξή τους.

γ) Νέα αντίληψη, δομή και λειτουργία των συνδικαλιστικών, δημοτικών 

παρατάξεων.

12
Το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Δήμου.

Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται στο χώρο του Δήμου 

με Τ.Ο και ΟΧΔ εξειδικευμένης παρέμβασης και δράσης που πολιτικά 

ενοποιούνται στα πλαίσια της Δημοτικής Συνέλευσης και 

συντονίζονται από το Γραφείο Πόλης ή Δημοτικού Διαμερίσματος.

Σε πρώτη φάση οι Τ.Ο συνοικίας αναδιατάσσονται και 

προσανατολίζονται στην ενασχόληση με τα θέματα ποιότητας ζωής. 

Τοπικό πρόβλημα, περιβάλλον, οικολογία, συνθήκες διαβίωσης, γειτονιά.

Δημιουργούνται σε κάθε Δήμο οργανώσεις, τουλάχιστον μία στους 

χώρους :

-  ΕΒΕ

“ Πολιτισμού



-Κοινωνικής Πολιτικής

"Παιδείας 

"Αθλητισμού 

"  Νεολαίας

Σε επιλεγμένους χώρους δουλειάς με συγκεντρωμένο παραγωγικό 

δυναμικό μπορούν να συγκροτούνται ΟΧΔ σε συνεργασία πάντοτε και 

συμφωνία με τον Τομέα Συνδικαλιστικού.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των λειτουργιών μας υπαγορεύει και 

αισθητική και πολιτική αναβάθμιση των γραφείων μπορεί να οδηγήσει σε 

ένα κτίριο ΠΑΣΟΚ ανά Δήμο. Αυτό δεν σημαίνει διάλυση ή 

συγχώνευση οργανώσεων αλλά σύγχρονη παρουσία και λειτουργία τους.

Το σχεδίασμά της ανασυγκρότησης κάνει η Διευρυμένη Νομαρχιακή 

Επιτροπή με εισήγηση της ΝΕ, την πολιτική ευθύνη φέρνει η ΝΕ. Το

γραφείο Δήμου μπορεί να εκλέγεται ή να ορίζεται με τους Γραμματείς 

των ΤΟ και άςρ ΟΧΔ ανάλογα με τις συνθήκες. Σε πρώτη φάση η 

εκκίνηση γίνεται με συνεδρίαση της Διευρυμένης ΝΕ και εν συνεχεία με 

Δημοτική Συνέλευση όλων των μελών του ΠΑΣΟΚ σε κάθε Δήμο, όπου 

τίθενται τα πολιτικά ζητήματα της συγκυρίας, η πορεία των δημοτικών 

πραγμάτων και φυσικά η ανασυγκρότηση στα ειδικά της 

χαρακτηριστικά.

Τομεακές Οργανώσεις.

Στις Τομεακές Οργανώσεις που απαιτούν νέα διάταξη και 

ανασυγκρότηση πρέπει να σχεδιαστεί :

"Η  συγχώνευση οργανώσεων (π.χ Δημόσια Διοίκηση, ευρύτερος 

Δημόσιος Τομέας κ.λ.π)



-Η  αποκέντρωση οργανώσεων σε Νομαρχιακό Επίπεδο ξεκινώντας από 

τους ΕΒΕ και τους συνταξιούχους.

"Η  δυναμική ανέλιξη των παρατάξεων ούτως ώστε να απαγκιστρωθεί r f" '“* 

συνδικαλιστική δραστηριότητα από την κομματική συγκρότηση.

Το σχέδιο θα επεξεργαστεί ο Τομέας Συνδικαλιστικού και θα το 

συζητήσει η Περιφερειακή Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση της.

Αντίστοιχη εισήγηση θα κάνει για το χώρο της Νεολαίας η Εκτελεστική 

Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου της, για τις βασικές 

προτεραιότητες της νεολαίας στο χώρο της Αττικής και στο επίπεδο 

της συγκρότησης της.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Για το τετράμηνο Φεβρουάριος - Μάιος παρεμβάσεις πολιτικού και 

ιδεολογικού χαραχτήρα και πρωτοβουλίες θα αναπτυχθούν στα 
ακόλουθα θέματα :

"Συζήτηση για τη σύγχρονη Αριστερά, που πρέπει να γίνει υπόθεση 

συνολικά του ΠΑΣΟΚ και της Κοινωνίας με ευθύνη του Ε.Γ

"Συγκρότηση και πρωτοβουλίες στο χώρο των ΕΒΕ που είναι

επείγουσα πολιτική προτεραιότητα με σχεδίασμά του Τομέα 

Οικονομίας - Ανάπτυξης και της Τομεακής Επιτροπής των ΕΒΕ.

"Πρωτοβουλία στο χώρο της Παιδείας, της Ποιότητας Ζωής και

εξειδικευμένη παρέμβαση για τα ναρκωτικά με τους αντίστοιχους 

Τομείς και Τομεακές.

"Άμεση ενασχόληση με τα δημοτικά θέματα, διαμόρφωση πολιτικής και

παρεμβάσεων που θα κατατείνουν σε συνεδρίαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου για την ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου.

Κεντρική πρωτοβουλία για τη δομή, τους θεσμούς και την αποκέντρωση 

σε επίπεδο Μητροπολιτικού Κέντρου με τον Τομέα Θεσμών και 

Αυτοδιοίκησης.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

-Διευρυμένες NE 

-Δημοτικές Συνελεύσεις

-Συζήτηση για ανασυγκρότηση των Τομεακών Οργανώσεων 

-Πρωτοβουλία ΕΒΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ

-Προτεραιότητα στη Νεολαία

-Πρωτοβουλίες Παιδεία - Ναρκωτικά

-Συζήτηση - πρωτοβουλίες για τη σύγχρονη Αριστερά

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

-Πρωτοβουλίες για Ποιότητα Ζωής

-Κεντρική πρωτοβουλία για Μητροπολιτικό Κέντρο

-Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία Προέδρου για 
Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση

ΜΑΙΟΣ

-Ειδική Σύνοδος ΚΕ ως επιστέγασμα πολιτικών

εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ σε κατάσταση ετοιμότητας και δυναμική 

ανασύνταξης εν όψει της νέας χρονιάς που θα ξεκινήσει η διαδικασία 

προς τις Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές.

Περιφερειακή Επιτροπή

Η επόμενη συνεδρίαση θα έχει στα θέματα της και τη συζήτηση του 

πλαισίου Περιφερειακής Συγκρότησης της χώρας παράλληλα με την

οριστικοποίηση του πλαισίου των αποφάσεων σ’ αυτό το κείμενο, 
n o , gè?


