
Καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εχει 
άλυτα προβλήματα 
στήν οργάνωσή του

\

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ του, στις 
3 Σεπτεμβρίου 1974, μέχρι 
σήμερα τό ΠΑΣ ΟΧ είναι έν

τονα σημαδεμένο ρπτό τη μονοδιά- 
σταση έξουσία πού άσκεϊ ό άο- 
χηγάς του ό κ. Α· Παπανδρέου. ’Έ 
χοντας συγκεντρώσει στά χέρια 
του όλες τ ίς  έξουσίες τού κόμμα
τος πού ό ίδιος 'ίδρυσε, άποψασί- 
ζει, έκτελεί καί χαράζει την ιδε
ολογική καί πολιτική γραμμή. Τά 
υπόλοιπα κεντρικά δογανα του 
κόμματος ή γίνονται άβουλοι δέ
κτες τού άσχηγικου μονόλογου ή' 
καταργούνται.

Τό Καταστατικό ποτέ δεν εφαρ
μόσθηκε καί τή στιγμή αύτή «τε
λούν έν αναστολή» ο! διατάξεις 
τών κυριοτέρων άρθρων του.

Ό λα, όμως, είχαν ξεκινήσει τε-

ξες τοΰ Κανονισμού βρίσκονται σε 
αναστολή.

Οί Νομαρχιακές Επιτροπές πού 
υπάρχουν σήμερα είναι διορισμέ-
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Κ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ

νες άπό τό Κεντρικό ’ Οργανωτικό 
Γραφείο τού κόμματος.

Μιά άλλη σειρά διατάξεων τοΰ 
Καταστατικού, πού άναφέιρονται 
στή σύγκληση τού Συνεδρίου καί 
τήν προσυνεδριακή κομματική δου 
λειά, βρίσκεται σέ άναστολή.

Στό Καταστατικό άπάφεύγε-

Έκτελεστική Γραμματεία πού ά- 
ποτελεϊται άπό τούς κ.κ. Π· Αυ
γερινό, Γ. Γεννήματα, Σ. Γιώτα, 
Μ. Δελούκα, Κ. Λαλιώτη, Κ·  ̂Ση
μίτη, Α. Τσοχατζόπουλο καί Α. 
Χριστοδουλίδη·

Ή ’ Εκτελεστική Γραμματεία, 
πού Πρόεδρός της είναι ό άρχη- 
γός τού κόμματος, αποτελεί τό 
άνώτερο έκτελεστικό όργανο, πα
ρακολουθεί καί έλέγχει τήν πορεία 
τής έφαρμογής τών κομματικών 
αποφάσεων καί άντιμετωπίζει ό
λα τά τρέχοντα πολιτικά καί ορ
γανωτικά προβλήματα τής παρα- 
τάδεως.

Στήν κεντρική οργάνωση τού 
ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ακόμα όρ
γανο, πού δέν προβλέπεται άπό 
τό Καταστατικό, μέ τήν ονομασία

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ I t  — ΠΡΟ ΣΧΛ Η ΣΙΣ

Ό  Δήμαρχος Ά γ ια ς  Παρασκευής 'Ατ
τικής γνωστοιτο-εΐ δ τ ι:  Διά τής ύττ' 
άριδ. 205)76  άττοφάσεως τοΰ Δημοτι
κού Συμβουλίου έπροτάθη ή έπέκτασις 
τής έμιτορικής ζώνης τής Λεωρ. Μεσο
γείων εις τήν συμβολήν αυτής μέ τήν 
όδόν Άρκαδίου έως τής συμβολής της 
μέ τήν όδόν 'Ηπείρου.

Καλούνται δθεν οί ένδιαρερόμενοι πα
ρόδιοι Εδιοκτήται δπως προσερχάμενοι έν 
τώ δημοτικώ καταστήματι υποβάλωσι 
τάς τυχόν ένστάσεις των έντός 15βημέ- 
ρον προθεσμίας άπό κοινσποιήσεως τής 
παροάσης.
Έ ν  Ά γ . Παρασκευή 'Αττικής 1 0 - 1 - 7 7  

Ό  Δήμαρχος 
ΣΩΤ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ

ται στή σχετική διάταξη, νά άνα- 
ΦεοΘεϊ άν τά Συνέδριο έχει τό δι
καίωμα νά έλέγξει καί νά κριτι
κάρει τόν άρχηγό τοΰ κόμματος. 
’Ακόμα δέν διευκρινίζεται ποιος 
Θά είναι ό άριΘμός τών άντιπρο- 
σώπων τών Τοπικών καί Κλαδι
κών ’ Οργανώσεων καί γενικότερα 
τής κομματικής βάσεως.

Τό Συνέδριο έκλέγει τόν Πρό
εδρο τού Κινήματος, συζητεΐ καί

Συντονιστικό Συμβούλιο τών Γρα
φείων καί ’Επιτροπών τών Κεντρι
κών ’Οργάνων. Άποτελεϊται άπό 
τούς διορισμένους γραμματείς 
τών δέκα επιτροπών τής κεντρι
κής όργανώσεως καί τούς γραμ
ματείς τών εννέα γραφείων τής 
κεντρικής όργανώσεως. Οί άρμο- 
διότητές του είναι θολές καί άκα- 
θάριστες, άφού ή ύπαρξη καί ή 
λειτουργία του δέν προβλέπεται

Παρά τά εσωτερικά του προβλήματα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., δέν φαί
νεται νά έχει χάσει τήν επιρροή του στή λαϊκή δάση του. 
Διαθέτει τή στιγμή αυτή διακόσιες Τοπικές καί Κλαδικές 
’Οργανώσεις καί έξηνταμία Νομαρχιακές Επιτροπές. Ή 
δύναμή του είναι ιδιαίτερα μεγάλη στό χώρο τής σπουδά- 
ζουσας νεολαίας καί στόν Έργατοϋπαλληλικό συνδικα
λισμό καί στά επιστημονικά σ ο;5ατεΐα.

Αείως διαφορετικά. Μία άπό τ ίς  
βασικές άρχές πού είχαν διακηρυ
χθεί κατά τήν ίδρυση τοΰ ΠΑΣΟΚ 
ήταν οί δημοκρατικές διαδικασίες 
μέσα στά νέο κόμμα.

«Θεμελιακή άργή τοΰ Κινήμα
τος —  τόνιζε ή ιδρυτική διακήρυ
ξη —  είναι ή απόλυτα κατοχυρω
μένη δημοκρατική διαδικασία —  ά- 
πά τή βάση μέχρι τήν ήγεσία —  
μέ άπόλυτη ισοτιμία δλων τών με
λών πού θά τό στελεχώσουν».

Οί συνιδρυτές τοΰ ΠΑΣΟΚ, κα
τά παρέκλιση τής παραπάνω θε
μελιακής άρχής καί γιά νά άντι- 
μετωπισθεϊ ή λειτουογία τού κόμ
ματος μέχρι τό Συνέδριο «που 
γρήγορα —- όπως τόνιζε ή διακή
ρυξη —  θά συγκληθεί» άναγνώ- 
ρισαν σάν άϊχηγό τοΰ Κινήματος 
τόν κ. Α· Παπανδρέου καί συγκρό
τησαν μιά Προσωρινή Κεντρική 
Επιτροπή.

Τόν ’ Ιανουάριο τοΰ 1975 δ κ. 
Παπανδρέου διάλυσε τήν Ποοσω- 
ρινή Κεντρική ’Επιτροπή καί συγ- 
κάλεσε, χωρίς δημοκρατική διάδι- 
κασία καί παρά τ ίς  διαμαρτυρίες 
τών στελεχών τοΰ κόμματος πού 
προέρχονταν άπό τήν «Δημοκρα
τική ’Άμυνα», Ποοαυνέδριο γιά τό 
Μάρτιο τοΰ 1975. Τά Ποοσυνέ- 
δριο έξέλεξε νέα Κεντρική ’Επ ι
τροπή, πού κι αυτή, όμως, υστέρα 
άπό λίγο δαλύθηκε άπό τόν άρχη
γό τού κόμματος. Ταυτόχρονα ό 
κ. Παπανδρέου διέγραφε άπό τό 
κόμμα τά περισσότερα μέλη τής 
καταργημέντε Κεντρικής ’Επιτρο
πής καί πολλά άλλα στελένη τού 
κόχιιατος τής νεολαίας. Τούς κα
τηγόρησε γιά «ομαδοποιήσει!·», 
«ελιτισμό» καί «φραξιονισμό», ότι 
δέν πρόσΦεραν ουσιαστικές υπη
ρεσίες στό κόμμα, ότι προσπαθού
σαν νά τό έλέγξουν καί δτι είχαν 
«σοσιαλδημοκρατικές τάσεις». Τά 
στελέχη πού διαγράφηκαν προέρ
χονταν κυρως άπό τή «Δημοκρα
τική Άμυνα». Στή φάση αυτή άπό 
τό ΠΑΣΟΚ άποχώρησαν καί πολ
λά άλλα στελέχη-

Λίγο άογάτερα διοοίσθηκε νέα 
Κεντρική ’Επιτροπή, ή όποια άρ- 
γότερα διαλύθηκε κι αύτή.

Τετάρτη Κεντρική ’ Επιτροπή 
δέν έχει διορισθεί μέχο σήμερα. 
Τή θέση καί τ ίς  αρμοδιότητες της 
έχει πάρει μιό δμελής ’Εκτελεστι
κή Γραμματεία. Μιά έπιτροπή τής 
Γραμματείας αυτής συνέταξε τό 
προσχέδιο τού Καταστατικού τού 
κόμματος. Τά προσχέδιο συζητή
θηκε άπό τήν ’Ολομέλεια τής Γραμ 
ματείας καί άπό τήν Κοινοβουλευ
τική 'Ομάδα καί παρσδάθηκε στόν 
κ. Παπανδρέου, ό όποιος τοΰ έδω
σε τήν όριστική μορφή καί άποφά. 
σισε, μέ δική του ευθύνη, τήν έφσο. 
μογή του μέχρι τό Συνέδριο. Λί
γες μέρες άργότεοα κοινοποιούσε 
εγκύκλιο μέ τήν όποια άνέστειλε 
τήν εφαρμογή μιας σειράς βασικών 
δατάξεων τοΰ Καταστατικού, πού 
άναφερόταν στις άομοδιότητες τών 
άργάνων τού κόμματος, τήν έκλο- 
γή διοικήσεων σέ όλες τ ίς  βαθμί
δες τής όργανώσεως καί στίς δια
δικασίες λειτουργίας ολόκληρου 
τού κομματικού μηχανισμού. Μέ 
τήν ίδ ια  έγκύκλιο ό κ. Α. Παπαν- 
δοέου έπεφύλαιξε στόν έαυτό του 
τή δυνατότητα νά έλέγχει καί νά 
διοικεί έν λευκώ τό κόμμα.

Παρά τήν έλλειψη κάθε δημο
κρατικής διαδικασίας, τ ίς  έσωτε- 
ρικές δαι-μάχες, τ ίς  διαγραφές, 
τ ίς  ,άλληλοκατσγγελίες καί τήν 
άπο γυμνό τή του άπό στελέχη, τό 
ΠΑΣΟΚ δέν φαίνεται νά έχει χά
σει τήν έπιρροή του στή λαϊκή 
βάση του. Διαθετεί τή στιγμή αυ
τή δακόσιες Τοπικές καί Κλαδι
κές ’ Οργανώσεις καί έξηνταμία 
Νομαρχιακές Επιτροπές. Ή δύνα
μή του είναι ιδιαίτερα μεγάλη στό 
χώρο τής σπουδάζουσας ναολσίας 
καί στόν Έργατοϋπαλληλικό συν
δικαλισμό καί ατά έπιστομονικά 
σωματεία-

Βασική πολιτική καί άογανωτι. 
κή μονάδα τού ΠΑΣΟΚ είναι ή Το
πική καί ή Κλαδική ’ Οργάνωση. 
Ή συνέλευση τών μελών τής Τοπι
κής καί Κλαδικής Όργανώσεως 
έκλέγει τήν Συντονιστική Έ π ι
τροπή, πού είναι τό διοικητικά 
της όργανο. “ Ολες οί Τοπικές καί 
κλαδικές οργανώσεις έχουν έκλε- 
γμένες διοικήσεις.

Οί Τοπικές καί Κλαδικές ’ Ορ
γανώσεις κάθε νομού έκλέγουν άν- 
τιπροσώπους γιά  τή Νομαρχιακή 
Συνέλευση, ή όποια μέ τή σερά 
της προχωρεί στήν εκλογή Νομαρ
χιακής Επιτροπής. Ο! Γραμμα
τείς τών Νομαρχιακών ’Επιτροπών 
ευρύτερων διαμερισμάτων απαρτί
ζουν τήν περιφερειακή Έπιτροπή. 
Ό λ ες  αυτές οΐ διαδικασίες τής 
έκλογής Νομαρχιακών καί Περιφε
ρειακών Επιτροπών δέν έφαρμά- 
ζονται, γ ια τ ί οί σχετικές δατά-

θορίζει τή συγκεκριμένη τακτική 
της μέσα στή Βουλή. Υπερασπί
ζεται μέσα καί έξω άπό τή Βου
λή τά συμφέροντα τής χώρας καί 
τών έργαζομένων καί φροντίζει 
γ ιά  τήν προώθησή τους, στά πλαί
σια τής γραμμής τοΰ Κινήματος.

Ή Κοινοβουλευτική 'Ομάδα συγ 
καλείται άραιότατα. Κατά τ ίς  συ
νεδριάσεις της ό δημοκρατικός δι
άλογος καί ή άνταλλαγή άπόψεων 
αντικαθίστανται άπό τόν άρχηγικό 
μονόλογο. Οί βουλευτές τοΰ κόμ
ματος μόνο προτάσεις μπορούν νά 
κάνουν, πού είτε δέχεται είτε ά- 
ποαρίπτει χωρίς δεύτερη κουβέντα 
ό άρχηγός τους. Ή πειθαρχία εί
ναι άπόλυτη καί ό άμεσος κίνδυνος 
τής διαγραφής κρέμεται πάνω άπό 
τά κεφάλια δλων τών βουλευτών.

Οί σχέσεις τών βουλευτών μέ 
τούς επικεφαλής τών κεντρικών ορ
γάνων καί τά μέλη τής Εκτελεστι
κής Γραμματείας, δεν είναι καθό
λου άρμονικές καί σαφώς έχθρι- 
κές μέ τά ήγετικά στελέχη τής 
κομματικής νεολαίας. Οί τελευ
ταίοι δέν χάνουν ευκαιρία νά υπο
στηρίζουν ότι οί σημερινοί βου
λευτές άποτελούν «ξένο σώμα» μέ
σα στό Κίνημα καί νά τούς κατη
γορούν γιά δεξιές άποκλίσεις καί 
άστική νοοτροπία.

Συνδιάσκεψη
Πρίν λίγες ήμερες ή ’ Εκτελεστι

κή Γραμματεία τού ΠΑΣΟΚ άνα- 
κοίνωσε ότι τόν προσεχή Ιούλιο 
θά συνέλβει ή Α' Συνδιάσκεψη τού 
κόμματος, γιά νά εκλέξει Κεντρική 
Έπιτροπή.

‘Ήδη διορίσθηκε ’ Οργανωτική 
Έπιτροπή τής Συνδιασκέψεως, γιά 
νά προετοιμάσει τ ίς  επί μέρους 
λεπτομέρειες. "Οπως μάς πληρο
φόρησε τό αρμόδιο γραφείο τής 
κεντρικής όργανώσεως τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ, ιμέσα σέ σύντομο διάστημα 
θά άρχίσει ή διαδικασία γ ιά  τήν

άνάδειξη εκλεγμένων Νομαρχια
κών Επιτροπών. “ Οταν ή διαδι
κασία αύτή ολοκληρωθεί θά έκλε-

Ή Κοινοβουλευτική ’ Ομάδα τού ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει

αποφασίζει πάνω στή λογοδοσία 
τής Κεντρικής Επιτροπής καί 
πάνω στά ιδεολογικά, πολιτικά 
καί όργανωτικά θέματα. Ε κλέγει 
έπίσης τά μέλη τής Κεντρικής Ε 
πιτροπής καί τοΰ Πειθαρχικού 
Συμβουλίου·

Σέ άναστολή βρίσκονται καί οί 
διατάξεις πού άναφέρονται στή 
σύνθεση, τ ίς  άρμοδιότητες καί τή 
λειτουργία τής Κεντρικής Ε π ι
τροπής τού κόμματος.

Τά Έκτελεστικό Γραφείο πού 
προβλέπει τό Καταστατικό εχει 
άντικατασταθεί άπό μιά διορισμέ
νη άπό τόν κ. Παπανδρέου 8μελή

άπό τά Καταστατικό ή κάποιον 
άλλο έσωτερικό κανονισμό·

Ή Κοινοβουλευτική Όμάδατού 
ΠΑΣΟΚ είναι εντελώς άνίσχυρη 
καί δέν έχει καμμία άνάμιξη στή 
διοίκηση τού κόμματος. ’ Ενδεικτι
κό είναι ότι ούτε ένα μέλος της 
δέν μετέχει στά εκτελεστικά όργα
να τού κόμματος, που άπάιοχουν 
σήμερα, παρ’ όλο πού τά Κ ατα- 
στατικά προβλέπει κάποια άντι- 
προσώπευσή της στήν Κεντρική 
Έπιτροπή.

Ή Κοινοβουλευτική ’ Ομάδα ά- 
νοΙφέρει τό Καταστατικό έκφράζει 
τ ίς  θέοτις τού Κινήματος καί κα-

γοϋν περιφερειακές ’ Επιτροπές καί 
θά συνέλθουν οί Περιφερειακές Συν 
διασκέψεις, γιά νά έκλέξουν άν- 
τιπροσώπους γιά  τήν Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη.

Στήν Α' Συνδιάσκεψη έκτος ά
πό τούς άντιπροσώπους τών Τοπι
κών Περιφερειακών καί Κλαδικών 
’ Οργανώσεων, πού ό άριβμός τους 
δέν έχει άκάμα οριστεί, θά πάρουν 
μέρος τά μέλη τής Εκτελεστικής 
Γραμματείας, τοΰ Συντονιστικού 
Συμβουλίου, τής Κοινοβουλευτικής 
Ό  μόδας καί ό άρχηγός τού κόμ
ματος.

ΑΥΡΙΟ: ΚΚΕ καί ΚΚΕ (έσ.)

Αν καί πετάμε 
είμαστε προσγειωμένοι.

Σκεφθήκαμε, εμείς ή IBERIA, ότι ό σύγχρονος ταξιδιώτης 
θέλει νά χαίρεται τό ταξίδι του.

Είδαμε, ότι σάν λαός, μας πάει αύτό. Είμαστε εγκάρδιοι, φιλόξενοι
καί έξυπηρετικοί.

“Ετσι, ούσιαστικά προσφέρουμε φιλοξενία στόν αέρα 
-δέν κάνουμε άπλώς μία πτήση.

Έτσ ι, οί σκέψεις είναι πολύ προσγειωμένες άλλά τό άποτέλεσμα 
πράγματι θά τό χαρήτε.

Ζητήστε λεπτομέρειες στόν πράκτορά σας ταξιδίων ή στήν IBERIA 
Φιλελλήνων 8 καί Ξενοφώντος (Σύνταγμα) Τηλ. 32.37.524/5.


