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1. *Η ’Εκπροσώπηση Π.Α.Κ. είναι τό υπεύθυνο διοικητικό όργανο γιά 
τό γεωγραφικό του χώρο, μέσα στά πλαίσια τών στόχων, τής στρατηγι 
κΤ̂ ς καί τών προτεραιοτήτων τ,ού Αγώνα, δπως καθορίζονται Α-πό τό 
’Εθνικό Συμβούλιο ’Εξωτερικού. ΈκτελεΓ έπίσης συγκεκριμένες έργα- 
σίες πού τής αναθέτει τό ’Εθνικό Συμβούλιο ’Εξωτερικού.

2. Τό Εθνικό Συμβούλιο έπιλέγει τά μέλη τών ’Εκπροσωπήσεων πε
ριοχών Από στελέχη τής ’Οργάνωσης πού έχουν διακριθεύ γιά τη 
δράση τους, την π.ίσ,τη. καί Αφοσίωσή τους στόν Απελευθερωτικό·. Αγώνα 
πού διεξάγει τό Π.Α.Κ. καί στίς Ιδεολογικές Αρχές τού Π.Α.Κ,, κα
θώς καί τό Αγωνιστικό τους ήθος καί τίς ηγετικές τους Ικανότητες.

3. Ή  ’Εκπροσώπηση είναι συλλογικό όργανο καί. οί Αποφάσεις της 
λαμβάνονται μέ βάση τή δημοκρατική διαδικασία. "Ολα της τά μέλη 
είναι ισότιμα καί 'ύπέύθυνα Απέναντι τού συνόλου τής ’Εκπροσώπη
σης.

4. ‘Η ’Εκπροσώπηση όργανώνει Γραφεία στά όποια Αναθέτει τομείς 
δράσεως. Στό κάθε Γραφείο, ορίζεται υπεύθυνος ένα μέλος τής ’Εκ
προσώπησης. Κάθε ύπεύθυνος Γραφείου, σέ συνεννόηση μέ τήν ’Εκπρο
σώπηση, έκπονεΐ σχέδιο δράσεως γιά τόν τομέα του, τό όποιο κρα
τείται στά Αρχεία τής ’Εκπροσώπησης. Ό  υπεύθυνος κάθε Γραφείου 
Αναφέρει στήν ’Εκπροσώπηση, σέ τακτικά, χρονικά διαστήματα, γιά 
τήν πρόοδο τής δουλειάς στόν τομέα του. ‘0 Υπεύθυνος Γραφείου 
φροντίζει γιά τήν έπάνδρωση τού Γραφείου μέ Ικανά μέλη, σέ συνερ
γασία μέ τά άλλα μέλη τής ’Εκπροσώπησης.

5. Τά έξής τρία Γραφεία είναι Απόλυτα Αναγκαία γιά κάθε ’Εκπρο
σώπηση:

α) Γραφείο Ενημέρωσης (’Εξωτερικού καί ’Εσωτερικού).



β) Γραφείο ΟΙκονομικών Πόρων-
γ) Γραφείο. Σ,τρατολόγησης μελών, Δικτύωσης καί ’Επέκτασης 

τού Π,Α.Κ„.

'Ανάλογα βέβαια μέ τις Ανάγκες τού γεωγραφικού χώρου καί τό 
δυναμικό τής ’Οργάνωσης, μπορούν νά συγκροτηθούν καί άλλα Γραφεία.

6. Ή  'Εκπροσώπηση έκφράζεται άπό τό Γραμματέα της, πού έπιλέγε- 
ται άπό τό ’Εθνικό Συμβούλιο, Αφού ζητηθεί ή γνώμη τών μελών της 
’Εκπροσώπησης-

7. *0 Γραμματέας είναι υπεύθυνος γιά τό συντονισμό τού δλου έρ
γου της ’Εκπροσώπησης καί τών Γραφείων της καί επιτηρεί την έφαρ- 
μογή τών άποφάσεών της« Τά μέλη της ’Εκπροσώπησης είναι ύποχρε- 
ωμένα νά κρατούν συνεχώς ένήμερο τό Γραμματέα πάνω στις έξελίξεις 
στον τομέα τους καθώς καί στά προβλήματα πού Αντιμετωπίζουν.

8. !0 Γραμματέας είναι ό έπίσημος σύνδεσμος μεταξύ τής ’Εκπροσώ
πησης καί τού ’Εθνικού Συμβουλίου. ’Αναφέρει στό ’Εθνικό Συμβού
λιο, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα - κατά προτίμηση μηνιαίως - 
πάνα) στή δράση τής ’Οργάνωσης καθώς καί τίς συλλογικές συστάσεις 
καί Αποφάσεις τής ’Εκπροσώπησης. Μέλη τής ’Εκπροσώπησης μπορούν 
νά έρχονται σ’έπαφή μέ τόν ’Αρχηγό ή τό Εθνικό Συμβούλιο, έφόσον 
αύτό διευκολύνει ,τή δουλειά τους. ’Οφείλουν δμως νά κρατούν ένή
μερο τό Γραμματέα.

9. Σέ θέματα πού παρουσιάζονται στήν καθημερινή δράση τής ’Ορ
γάνωσης - καί πού δεν καλύπτονται άπό συλλογικές Αποφάσεις - καί 
ή έπίλυσή τους έπείγει, ό Γραμματέας παίρνει τήν πρωτοβουλία τής 
έπίλυσής τους, σέ συνεννόηση βέβαια μέ Αρμόδια μέλη τής ’Εκπρο
σώπησης. ’Έχει τήν εύθύνη τής τελικής Απόφασης καί λογοδοτεί στήν 
’Εκπροσώπηση γι’αύτήν,

ΙΟί Ή  λειτουργική διαδικασία τής Εκπροσώπησης πρέπει νά είναι 
καταληπτή άπ’δλους καί ν'Ακολουθείται πιστά, σάν μέσο Αποτελεσμα
τικής διεκπεραίωσης τής δουλειάς τής ’Οργάνωσης, χωρίς βέβαια νά



γίνεται τροχοπέδη. Πρέπει π,χ. νά ένθαρρύνονται τά μέλη πού έπαν- 
δρώνουν ένα Γραφείο νά παίρνουν πρωτοβουλίες στην έκτέλεση τής 
δουλειάς τους, μέσα στά περιθώρια ποΰ τοΰς έχουν δοθεί Από τόν 
υπεύθυνο., Αναλαμβάνοντας βέβαια τήν υποχρέωση νά ένημερώνουν τόν 
υπεύθυνο.

II, Οί συζητήσεις στά. πλαίσια τών συνεδριάσεων τής ’Εκπροσώπη
σης τηρούνται μυστικές. Διαφωνίες μεταξύ μελών τής ’Εκπροσώπησης 
δέν. μεταφέρονται ποτέ έξω από τό χώρο τών τακτικών συνεδριάσεών 
της. Απαγορεύεται αύστηρά στά μέλη τής ’Εκπροσώπησης νά Ασκούν 
κριτική στήν ίδια την ’Εκπροσώπηση ή άλλα όργανα τής ήγεσίας έξω 
Από τά πλαίσια τών συνεδριάσεών της.

12. Τά μέλη τής ’Εκπροσώπησης έχουν τήν εύθύνη νά έμφανίζονται 
ενωμένα, νά ύπεραμύνονται πάντοτε τής γραμμής τής 'Οργάνωσης, 
καί νά δίδουν στά μέλη τό παράδειγμα Αγωνιστικότητας, σεβασμού 
πρός τήν ηγεσία καί πνεύματος αισιοδοξίας καί Αλληλεγγύης,

13« Σέ περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ή παραίτησης 
μέλους της, ή ’Εκπροσώπηση συζητεί τό θέμα καί υποβάλλει έκθεση 
στό ’Εθνικό Συμβούλιο, πού Αποφασίζει τελεσίδικα, Στήν έκθεση 
πρός τό ’Εθνικό Συμβούλιο επισυνάπτονται καί οί γραπτές Απόψεις 
τού μέλους,

φ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ_ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

14» 'Η Εύρώπη είναι ή μόνη μέχρι τώρα περιοχή στήν οποία έχουν 
συγκροτηθεί ’Εκπροσωπήσεις χωρών καί ύποπεοιοχών. ’Ισχύει ή πα
ραπάνω' διαδικασία γιά τίς ’Εκπροσωπήσεις χωρών καί ύποπεριοχών 
Ευρώπης, μέ τήν εξής διαφορά: Ή  ’Εκπροσώπηση Περιοχής Εύρώπης, 
σέ σχέση μέ τίς Εκπροσωπήσεις χωρών καί ύποπεριοχών, ύποκαθι- 
στά τό ’Εθνικό Συμβούλιο, Αύτό, μέ κανένα τρόπο δέν περιορίζει 
τό δικαίωμα τών μελών τών ’Εκπροσωπήσεων χωρών καί ύποπεριοχών 
νά έρχονται ά’έπαφή μέ τό ’Εθνικό Συμβούλιο ή τόν Αρχηγό, σέ 
περίπτωση Ανάγκης ένημερώνοντας. βέβαια τό Γραμματέα Εύρώπης, μέ
σω τού Γραμματέα τής χώρας τους.
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