
Ol ΑΓΝΟΣΤΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΤΟΥ ΠΛ.ΣΟ.Κ. 

Ποιοι οργανώνουν το κόμμα του «Πράσινου 
Ήλιου», ποιοι συντάσσουν τα ιδεολογικά του 

κείμενα, ποιοί το χρηματοδοτούν 

Τα «Π.Θ.» επιχειρούν άπό το φύλλο αυτό να ε
νημερώσουν οσο μπορούν αντικειμενικά TOÙC ανα
γνώστες τους ποια είναι τα πολιτικά κόμματα, πώς 
λειτουργούν και πώς άσκοϋν τήν πολιτική τους, 
αρχίζοντας άπό το ΓΤΑΣΟΚ, τό κόμμα της 'Αξιω
ματικής Αντιπολιτεύσεως. 

ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ άπό το ΠΑΣΟΚ, γιατί ó τρόπος που 
λειτουργεί ή «Νέα Δημοκρατία», το κυβερνητικό κόμμα, 
είναι περισσότερο γνωστός. Το ΠΑΣΟΚ, σαν το κόμμα 
που οι εκλογές ανέδειξαν ώς αξιωματική 'Αντιπολίτευ
ση, παρακολουθείται μέ Ιδιαίτερη προσοχή άπό τόν 
ελληνικό λαό, «(pou στις προσεχείς εκλογές θα διεκδι
κήσει τήν εξουσία. 

ΔΕΝ ΗΤΑΝ λίγες οι περιπτώσεις που ο'ι αντίπαλοι 
των κομμάτων χρησιμοποίησαν ολα τα μέσα για να 
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Ποιοί είναι οι εγκέφαλοι του ΠΑΣΟΚ ; Στα ερωτήματα του κόσμου δίδονται, 
ανάλογα μέ τή στάση απέναντι του διαφορετικές κατά καιρούς απαντήσεις, ένώ 
ó ψίθυρος παρακολουθεί τον αρχηγό του καΐ «εξηγεί» τα οικονομικά του μέσα. 

τα μειώσουν : τήν υπερβολή καΐ τους ψιθύρους ώς τή 
διαβολή. Και δέν έλειψαν ακόμα καί οι «ανοιχτές κα
ταγγελίες» των κομμάτων αυτών όταν το «πάθος» καί ή 
πολιτική σκοπιμότητα ή τα άνομα συμφέροντα επέβα
λαν — κατά κακή αντίληψη— τή χρησιμοποίηση τους. 

ΤΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» δέν θ' ακολουθήσουν τέ
τοιες μεθόδους, θέλουν απλώς να κατατοπίσουν αντι
κειμενικά τους αναγνώστες τους για τον τρόπο πού εί
ναι οργανωμένα τα πολιτικά κόμματα. 

Φως στον Πράσινο "Ηλιο... 

ΠΑΣΟΚ... Oi εκλογές *77 τό έφεραν στην αξιωματική 
αντιπολίτευση. Αυτό δέν είναι παράξενο. Παράξενο — 
για τήν 'Ελλάδα— είναι τό φαινόμενο ενός κόμματος 
τόσο οργανωμένου, ώστε να «εχη γραφεία καί πυρήνες 
σέ κάθε σημείο της Ελλάδας. Να έχει απαντήσεις επι
στημονικά θεμελιωμένες γ ια όλα τα προβλήματα, ελ
ληνικά καί ξένα. Να έχει σχέσεις μέ όλα τα σοσιαλι
στικά κινήματα του εξωτερικού. Και να έχει πόρους 
φαινομενικά ανεξάντλητους, πού του επιτρέπουν να 
αντιμετωπίζει τις εκλογικές καί μετεκλογικές απαι
τήσεις. 

Πολλοί μίλησαν για μυθικά ποσά πού δόθηκαν από 
τον Καντάφι της Λιβύης για τήν υποστήριξη του ΠΑ
ΣΟΚ. Ή Συρία, ή Γιουγκοσλαβία, ή Κούβα εμφανίσθη
καν διαδοχικά σαν χρηματοδότες του. "Εγινε λόγος 
για οργανωτές άπό τήν 'Αμερική, για «τραστ εγκεφά
λων» τύπου Κέννεντυ, για κείμενα πού υπαγορεύονται 
στα γραφεία μυστικών υπηρεσιών. Οί υπαινιγμοί του 
'Ανδρέα Παπανδρέου ν' αποκτήσει ή 'Ελλάδα πυρηνικά 
όπλα, έδωσαν τροφή σέ νέες φημολογίες για μυστι
κούς δεσμούς μέ αρχηγεία χωρών του Τρίτου Κόσμου 
πού έχουν ήδη αποκτήσει τό «απόλυτο δπλο». 

Τί είναι, αλήθεια, τό ΠΑΣΟΚ; Πώς λειτουργεί τό 
κόμμα του «πράσινου ήλιου»; ΟΙ φημολογίες καί ο'ι α
πορίες μπορούν να συνοψισθούν σέ τρία βασικά ερω
τήματα: 

Ο Ποιοί είναι οί άνθρωποι πού έχουν οργανώσει 
το ΠΑΣΟΚ σέ κόμμα μέ σύγχρονες καί αποτε
λεσματικές μεθόδους λειτουργίας; 

© Ποιοί είναι οί άνθρωποι πού συντάσσουν τίς θέ
σεις του ΠΑΣΟΚ στα διάφορα οικονομικά, πο
λιτικά, κοινωνικά, στρατιωτικά καί διπλωματι
κά προβλήματα πού προκύπτουν; 

© Ποιοί είναι οί άνθρωποι πού εφοδιάζουν το ΠΑ. 
ΣΟ.Κ· μέ τα αναγκαία εκείνα μέσα πού τοΰ ε
πιτρέπουν ν' άνταπεξέρχεται στίς τακτικές καί 
έκτακτες ανάγκες του; 

ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ πώς οσαδήποτε προσόντα και άν 
έχει ó αρχηγός του κόμματος, ó 'Ανδρέας Παπανδρέου, 
οσοδήποτε κι άν «ωρίμασε» άπό τήν εποχή πού έκοπτε 
τα πρώτα πολιτικά του βήματα ώς υπουργός Προεδρί
ας επί Κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου, δέν εΐναι 
δυνατόν ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει μόνος του τίς 
κολοσσιαίες απαιτήσεις ενός συγχρονισμένου πολιτι
κού οργανισμού σαν τό ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να υπάρχουν 
κι άλλοι γύρω του — άλλοι πολλοί, πού βοηθούν καί ορ
γανώνουν καί γράφουν καί μελετούν καί πληρώνουν. 
Ποιοί είναι αύτοι οί άλλοι, πού ενεργούν τόσο διακρι
τικά καί αθόρυβα; Ποιοί είναι οί άγνωστοι στό πολύ 
κοινό τροχοί του μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ; 

• Στή φωτογραφία, ò ηγέτης του ΠΑΣΟΚ κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου 
μέ άλλα μέλη του Κινήματος του συνομιλούν μέ τον ηγέτη των Πα
λαιστινίων ανταρτών Γιασέρ 'Αραφάτ, κατά τήν επίσκεψη της ελ
ληνικής αντιπροσωπείας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος 
ατή Συρία. 
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Ol Τοπικές "Ομάδες είναι το αρχικό οργανωτικό κύτταρο τοΰ ΠΑΣΟΚ. 
ΟΊ Τ.Ο. αριθμούνται σέ πολλές εκατοντάδες, καλύπτουν ολόκληρη την 'Επικράτεια 

καθώς και χώρες τοο εξωτερικού. Είναι το συστατικό της δύναμης του ΠΑΣΟΚ. 

ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ εντυπωσιάσει τόσο ή εκλογική άνο
δος του ΠΑΣΟΚ δσο και ή πειθαρχημένη εμφάνιση του 
τόσο μέσα στό Κοινοβούλιο δσο και στους άλλους διεκ
δικητικούς χώρους. 

Γενική είναι ή διαπίστωση δτι πίσω απ' τήν πρόσοψη 
βρίσκεται μια άρτια κομματική οργάνωση που έκανε 
δυνατά αυτά τα επιτεύγματα σ' ένα χρόνο - ρεκόρ, δε
δομένου δτι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σχεδόν χωρίς προ
ϊστορία, έκτος άν σαν προϊστορία θεωρήσουμε τήν υπο
τυπώδη οργάνωση του ΠΑΚ πού δέν ήταν μαζικό κόμμα 
άλλα αντιστασιακό κίνημα. 

'Ακόμα μια διαπίστωση είναι ή οργάνωση, ή μεθόδευ
ση, καί ή τεκμηριωμένη παρουσία της Κοινοβουλευτικής 
Ό μ ά δ α ς σέ έκταση πού γ ι α πρώτη φορά παρουσιάζεται 
οτά κοινοβουλευτικά χρονικά, τουλάχιστον για ένα κόμ
μα αυτής της πολυάριθμης κοινοβουλευτικής εκπροσώ
πησης "Ασχετα από τις κατά καιρούς διασπαστικές 
τάσεις, πού είναι μάλλον περιστασιακές, φαίνεται πώς 
γενικώτερα έχει επιτευχθεί μια εξισορρόπηση καί λει
τουργικότητα μεταξύ των οργάνων τοΰ κινήματος καί 
τής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. 

Ποια είναι, λοιπόν, αυτή ή οργάνωση του ΠΑΣΟΚ; 
Ποια ή επώνυμη στελέχωση της καί ποια τα υλικά 
μέσα; 

"Ας επιχειρήσουμε να συνθέσουμε μια εικόνα χρησιμο
ποιώντας δσες πληροφορίες έχουν κατά καιρούς δει τό 
φως τής δημοσιότητας και δσες άλλες μπορέσαμε να 
συλλέξουμε. 

Ή οργανωτική δομή 

Τό οργανωτικό κύτταρο του ΠΑΣΟΚ είναι ή Τ.Ο. 
(Τοπική "Ομάδα) μέ βάση τον τόπο κατοικίας. Στην 
περίπτωση πού δέν υπάρχουν αρκετά άτομα γ ια τήν δη
μιουργία μιας Τ.Ο., καί εως δτου συγκεντρωθεί ό απαι
τούμενος αριθμός, λειτουργούν οι 'Οργανωτικοί πυρή
νες. Λειτουργούν επίσης σι Κ.Ο. (Κλαδικές 'Οργανώ
σεις) μέ βάση τήν επαγγελματική ομοιογένεια. 

Οι Τ.Ο. αριθμούνται σέ πολλές εκατοντάδες καί έχουν 
καλύψει ολόκληρη τήν επικράτεια καθώς καί Ορισμέ
νες χώρες του εξωτερικού δπου βρίσκεται συγκεντρω
μένο αξιόλογο ελληνικό στοιχείο. 

Κάθε Τ.Ο. καθοδηγείται άπα μια Συντονιστική 'Επι
τροπή ( μέ επικεφαλής τόν Γραμματέα) πού εκλέγεται 
άπό τή Γενική Συνέλευση των μελών τής Τ.Ο. 

Αυτές ακριβώς οι Τ.Ο. αποτελούν τό συστατικό τής 
οργανωτικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν επεκτα
θεί σέ κάθε συνοικία καί σέ κάθε χωριό καί είναι 'ικα
νές να κινητοποιηθούν αμέσως σέ κάθε περίπτωση πο
λιτικής ανάγκης. Παράλληλα ασκούν επιρροή στον χώ
ρο τους μέ τήν ανάπτυξη μιας σειράς» δραστηριοτήτων. 

'Αμέσως ανώτερο όργανο είναι ή Νομαρχιακή 'Επι
τροπή, μία σέ κάθε Νομό, έκτος τις μεγάλες πόλεις ό
που υπάρχουν περισσότερες. ΟΊ Νομαρχιακές 'Επιτρο
πές εκλέγονται άπό τή Νομαρχιακή Συνέλευση τής ο
ποίας τα μέλη προέρχονται άπό τις Τ.Ο. 

"Ανώτατο όργανο του Κινήματος είναι τό Συνέδριο, 
πού προς τό παρόν (καί μέχρις δτου συγκληθεί) αντι
καθίσταται άπό τήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη. Μεταξύ 
δύο Συνεδρίων λειτουργεί ή Κεντρική 'Επιτροπή, εκλε
γόμενη άπό τό Συνέδριο. "Αποτελείται άπό 80 μέλη μετα
ξύ των οποίων 20 βουλευτές. Ό πρόεδρος επίσης τοΰ 
ΠΑΣΟΚ εκλέγεται άπό τό Συνέδριο. Ή Κ.Ε. εκλέγει τό 
'Εκτελεστικό Γραφείο καί τήν 'Επιτροπή Οικονομικού 
'Ελέγχου. Τους υποψήφιους δουλευτές του κινήματος 
ορίζει ή Κ.Ε. οστερα άπό πρόταση των Νομαρχιακών 
Συνελεύσεων, έκτος άπό τους ήδη βουλευτές πού συμ
μετέχουν στις εκλογές αυτοδικαίως. 

Στα Κεντρικά Γραφεία τοΰ Κινήματος λειτουργούν 
μια σειρά επιτροπές καί Γραφεία δπως: Ή επιτροπή 'Α
νάλυσης καί Προγραμματισμού, Αυτοδιοίκησης, Διαφώ
τισης, 'Αθλητισμού, Διεθνών Σχέσεων, "Εκδόσεων, Νεο-

Ό "Ανδρέας Παπανδρέου σέ μια κομματ ική συγκέντρωση. 

λαίας, 'Οργανωτικού, Οικονομικού, Πολιτιστικοΰ, Συν
δικαλιστικού, Άγροτικοΰ, Περιφερειακής 'Ανάπτυξης, 
'Αλληλεγγύης, Κινητοποιήσεων, Πειθαρχικού κ.λ.π. 

Οικονομικοί πόροι 

"Οπως είναι φανερό δλη αυτή ή οργάνωση απαιτεί 
αξιόλογες δαπάνες τόσο γ ια ενοίκια γραφείων δσο καί 
αμοιβές ορισμένων στελεχών πού εργάζονται κατ' απο
κλειστικότητα στα γραφεία τοΰ Κινήματος, καθώς καί 
γ ια οδοιπορικά, έντυπο υλικό καί άλλα. 

Τα έξοδα αυτά κυρίως αντιμετωπίζονται άπό τις πά
γιες μηνιαίες εισφορές των οργανωμένων μελών πού 
αποτελούν απαραίτητο δρο τής ιδιότητας τοΰ μέλους. 
Δεδομένου δτι τα οργανωμένα μέλη ανέρχονται σέ πολ
λές δεκάδες χιλιάδες, γίνεται αντιληπτό δτι τα έσοδα 
αυτά είναι πολύ αξιόλογα. Σ" αυτά προστίθενται οι 
εισφορές φίλων του Κινήματος καθώς καί οί εισπρά
ξεις άπό διάφορες εκδηλώσεις, δπως π.χ. συνεστιάσεις, 
εκθέσεις, φεστιβάλ, εκδόσεις κλ.π. 

Η θερινή εξόρμηση τοϋ ΠΑΣΟΚ 
Δέν προβλέπεται ανάπαυση φέτος τα καλοκαίρι γιο τον 

αρχηγό καί TOÙC βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Προς μεγάλην 
θλίψιν των βουλευτών, πού πολύ θά επιθυμούσαν να βρε
θούν σέ κάποιες ακρογιαλιές ή στίς ¡διαίτερες πατρίδες τους 
γιά διακοπές, τό καλοκαίρι αυτό θά είναι «καλοκαίρι δια
φώτισης καί ενεργοποίησης τοΰ λαού»! Πού σημαίνει δου
λειά καί συνειχεϊς μετακινήσεις. Ξεκινώντας στίς 30 Ιου
νίου άπό τήν Φλώρινα, τήν Καστοριά καί τα Γρεβενά τήν 
«•πορεία προς τό λαό», πού εξήγγειλε μιλώντας στην κοινο
βουλευτική του ομάδα ό κ. Παπανρρέου «θά βγάλη» τους 
δυο θερμούς μήνες Ιούλιο καί Αύγουστο στην επαρχία, πη
γαίνοντας ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές καί στίς περιο
χές 'πού δέν έχει επισκεφθεί ό ίδιος, ή ιπού έχουν χρόνια να 
τις επισκεφθούν πολιτικοί ηγέτες. 

'Αλλά δέν είναι μόνον αυτό. Καί άλλοι «μπελάδες» περι
μένουν τους βουλευτές τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλοκαιριάτικα. 
Στους τρεις αυτούς μήνες ό πρόεδρος καί τα στελέχη του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.: 

• ©ά συνεχίσουν καί θά ολοκληρώσουν τήν τακτική τοΰ 
εκλογικού αγώνα γιά τις δημοτικές εκλογές. 

• Θά πραγματοποιήσουν νέα σύνοδο τής Κεντρικής "Επι
τροπής, στην όποια ό κ. Παπανδρέου θά προδιαγραφή μέ 
τήν εισήγηση του τους νέους στόχους καί τα καθήκοντα 
τοΰ Κινήματος στην νέα περίοδο. 

• ©ά προχωρήσουν στις επαφές σέ διεθνές επίπεδο μέ 
τήν επίσκεψη κλιμακίων τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. —χωρίς τον πρόε
δρο— στα συνέδριο τής "Ενωσης Γιουγκοσλάβων Κομμουνι
στών στα Βελιγράδι, στην Πολωνία καί τό Ιράκ. 

• ©ά προετοιμάσουν τήν νέα εξόρμηση τοΰ προέδρου 
στο εξωτερικό, πού θά άρχίση άπό τόν Σεπτέμβρη ή τόν 
'Οκτώβριο. 
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Ή παρουσία της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ σ' δλους τους χώρους της πολιτικής, 
χοινωνικής καΐ πολιτιστικής ζωής, είναι εμφανής και, συνήθως, δυναμική. 
Μέ τ ι ς οργανωμένες κινητοποιήσεις των νέων του, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει 
να «ελέγχει» κάθε χ ώ ρ ο του «μαζικού λαϊκού κινήματος». 

Οί αγνωοτοι 
μηχανισμοί 
τοϋ ΠΑΣΟΚ 

Στους ώμους τών οπαδών αντικείμενο λατρείας, Οπως ό πατέρας του 
τον καιρό του 'Ανένδοτου. 

Σ' έκτακτες περιπτώσεις δπως π.χ. βουλευτικές η δη
μοτικές εκλογές γίνονται οικονομικές εξορμήσεις, πού 
απευθύνονται τόσο στα μέλη δσο και στον περίγυρο τοΰ 
Κινήματος. 

10.000 νέα μέλη στή νεολαία ΠΑΣΟΚ 

Ή άνοδος του ΠΑΣΟΚ συνοδεύτηκε μέ τήν αϋξηση 
της δυνάμεως της νεολαίας του. "Ετσι 10.000 νέα μέλη 
εντάχθηκαν στή νεολαία τοΰ ΠΑΣΟΚ άπα τΙς εκλογές 
του 77 μέχρι σήμερα, δπως αναφέρουν εκπρόσωποι της 
πού παρατηρούν: «Δέν ήταν μόνο ή επιτυχία των εκλο
γών, πού έδωσε νέα πνοή στην οργάνωση μας. Ή τ α ν καί, 
μια δουλειά σε βάθος, πού γινόταν από καιρό και πού 
κορυφώθηκε μέ τήν ενεργοποίηση της νεολαίας στις 
έλκογές». 

Αυτά τα νέα μέλη λειτουργούν μέσα στο μηχανισμό 
της νεολαίας τοϋ ΠΑΣΟΚ, πού Εχει, δπως χαρακτηρι
στικά ειπώθηκε, «μία ευρωστία, άλλα καί μια ευελιξία 
στο να δρα». 

Ή όργνωση της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ διακλαδώνεται 

'Anóqieic TOÖ κ. Α. Παπανδρέου για τά διεθνή προβλήματα 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ του κ. Α. Παπανδρέου «Αναμέτρηση καί συνύπαρ

ξη», πού δημοσίευσε τό αμερικανικό περιοδικό «ΜόνΘλυ Ρηοιού» καί 
trou αναφέρεται στη διεθνή πολιτική: 

«...Ό διεθνής καπιταλισμός αναπόφευκτα θα αναζητήσει 
εκτεταμένες επενδυτικές διεξόδους. "Αν ανακαλύψει τις 
διεξόδους αυτές οέ έδαφος σοβιετικής επιρροής, μια μεί
ζων παγκόσμια αναμέτρηση είναι μια αναπότρεπτη πιθανό
τητα. Σον εναλλακτική λύση μπορεί να στραφεί στον τρίτο 
κόσμο — ειδικότερα στην πλούσια σέ πλουτοπαραγωγικές πη
γές 'Αφρική— καί να εξαναγκαστεί νά στραωεϊ προς μιά 
περαιτέρω μετατροπή των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών 
τής αντίθεσης μητρόπολης - περκρέρειας, διευκολύνοντας 
τήν εκβιομηχάνιση μερικών περιφερειακών κρατών. "Οταν 
συμβαίνει αυτό, τό περιφερειακό κράτη πού είναι αναμεμι
γμένα θα γνωρίοουν ανάπτυξη τής βιομηχανικής τους βά
σης, άλλα ή εξάρτηση θά διαιωνιστεί καί θό προωθηθεί σέ 
πιό εξελιγμένες φόρμες όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά 
στα Μεξικό ή στή ΒραΖιλία. 

Ή Ανατολική Μεσόγειος 
Στην 'Ανατολική Μεσόγειο ένα πολύπλοκο σενάριο εκ

τυλίσσεται. Κυριαρχείται από τήν αραβοϊσραηλινή διαμάχη, 
άπό τόν αγώνα του παλαιστινιακού λαού κατά τοΰ αμερικα
νικού ιμπεριαλισμού καί τοΰ ¡σραηλινού υπό - ιμπεριαλισμού 
άπό τό πεπρωμένο τής Κύπρου πού υπέστη τήν εισβολή τών 
τουρκικών στρατευμάτων, ύπό τήν αμερικανική καθοδήγηση 
μέ τόν σκοπό νά καταστραφεί ό αδέσμευτος χαρακτήρας 
τοΰ νησιού καί νά μεταβληθεί αυτό σέ στρατιωτική βάση 
τών ΗΠΑ καί τοΰ NATO· άπό τόν τουρκικό επεκτατισμό στο 
Αιγαίο, τον οποίο κατευθύνουν προσεκτικό στα παρασκήνια 
οί Ηνωμένες Πολιτείες' άπό τή σταθερή απόφαση τής Σο
βιετικής 'Ενώσεως νά εξασφαλίσει ελεύθερη δέιλευση για 
τόν στόλο της μέσα άπό τό στενά· άπό τις αυξανόμενες 
δυσχέρειες πού αντιμετωπίζει ή Γιουγκοσλαβία (σέ σχέση 
μέ τις δύο υπερδυνάμεις) για νά διατηρήσει τό αδέσμευτο 
καθεστώς της. Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για μιά κρίσιμη 
περιοχή για τις ΗΠΑ καί τόν δυτικό ιμπεριαλισμό, επειδή 
συνδέεται μέ τήν πλούσια σέ πετρέλαια Μ. 'Ανατολή. Παρά 
τήν αύξηση τής ναυτικής παρουσίας τής Σοβ. "Ενωσης στην 
περιοχή, οί ΗΠΑ σημείωσαν πολλές επιτυχίες, ιδίως ανα
πτύσσοντας προσωρινές «συμμαχίες» μέ ορισμένα αραβικά 
καθεστώτα πού έχουν «διασπάσει» τό αραβικό μέτωπο καί 
παραμερίσει τήν παλαιστινιακή υπόθεση. Πραγματικά, ή 
στάση τής Σοβιετικής "Ενωσης στην περιοχή υπήρξε τόσο 

χλιαρή, ώστε νά υποθέτει κανείς ότι υπήρξαν ορισμένα σιω
πηρά παΖαρέματα ανάμεσα σ' αυτή καί τις ΗΠΑ σχετικά μέ 
τή Βαλκανική Χερσόνησο καί τήν λεκάνη τής ανατολικής 
Μεσογείου. (Καί αυτό παρά τήν επιστροφή τοΰ «ψυχρού πο
λέμου»). 

Ή Αφρική 
'Αλλά ή πλούσια σέ φυσικές πηγές Αφρική γίνεται μέρα 

μέ τήν ήμερα ό πιό επιθυμητός στόχος για τ'ις 'Ηνωμένες 
Πολιτείες καί τή Δύση. Αλλά οί άλλες δύο υπερδυνάμεις 
είναι επίσης ενεργά παρούσες στην ήπειρο αυτή. Είναι μιά 
περιοχή στην οποία δέν έχουν αναπτυχθεί καθαροί κανόνες 
συμπεριφοράς για νό περιοριστεί ή δράση τών υπερδυνάμεων 
— υπάρχει ενα είδος «ελεύθερης για όλους» αναμέτρησης 
μ' ενα μόνο περιορισμό— τό φόβο μεγαλύτερων αναμίξεων 
πού θά μπορούσαν εύκολα νό ξεφύγουν άπό τόν έλεγχο. 
Οί εθνικοί απελευθερωτικοί αγώνες τών λαών τής Αφρι
κής γνώρισαν μέχρι τώρα θεαματική επιτυχία. 'Αλλά μεγά
λοι κίνδυνοι υπάρχουν. "Οχι τόσο ό κίνδυνος μιας στρατιω
τικής επέμβασης — κίνδυνος ό οποίος, βέβαια, είναι καθα
ρός καί υπαρκτός— άλλα πάνω απ' όλα ό κίνδυνος οικονο
μικής διείαδυαης τοΰ δυτικού κεφαλαίου, πράγμα πού θό 
οδηγούσε σέ μιά νέα μορφή επιτήδειας άλλα επίμονης ε
ξάρτησης. 

Ή οικονομική στρατηγική μερικών πετρελαιαπαραγωγι-
κών αραβικών χωρών επιτείνει τόν κίνδυνο αυτό. Τά πε-
τρεδολλάρια πού επενδύονται στα μητροπολιτικά κέντρα τοΰ 
καπιταλισμού (αυτό δέν αναφέρεται στην Νότιο Ευρώπη) 
αυξάνουν τήν εξάρτηση τών κρατών πού επενδύουν άπό τό 
παραπάνω κέντρα, επειδή ό κερδοφόρος χαρακτήρας τών 
επενδύσεων αυτών μπορεί κάλλιστα νά γίνει ένα στοιχείο 
για τά μακροπρόθεσμα ενδιαφέροντα τους. Τό 'ίδιο, ή αγο
ρά στρατιωτικού υλικού άπό τή Δύση σέ μεγάλη κλίμακα 
μπορεί νά ενεργήσει σαν αγωγός πολιτικό - στρατιωτικής 
διείσδυσης καί εξάρτησης. 

Τό πρόβλημα στην 'Αφρική καί στή Μέση 'Ανατολή είναι 
ή διαίρεση —μια διαίρεση πού επιτείνεται άπό τις δυνάμεις 
τοΰ ιμπεριαλισμού καί τόν ανταγωνισμό τών υπερδυνάμεων— 
καί ή εξάρτηση άπό τήν καπιταλιστική τεχνολογία καί τόν 
«KNOW-HOW». Τά ίδια αυτά προβλήματα άντιμετωπίΖουν 
καί οί χώρες της Νότιας Ευρώπης, παρά τό γεγονός ότι 
βρίσκονται σέ κάποιο διαφορετικό στάδιο βιομηχανικής α
νάπτυξης. 
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Τα μέλη της νεολαίας είναι καΐ μέλη τοΟ Π ΑΧΟΚ. θ α μπορούσε βάσιμα να 
υποστηριχθεί άλλωστε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι Μνα «κόμμα νέων». Προκαλεί π ρ ά γ μ α τ ι 

εντύπωση το γ ε γ ο ν ό ς οτι τ α πιο π ο λ λ ά στελέχη τοϋ Κινήματος, πού επανδρώνουν 
μάλιστα α ν ώ τ α τ α κλιμάκια της η γ ε σ ί α ς του, είναι αντικειμενικά ΝΕΟΙ άνθρωποι. 

^Ανταπόκριση οέ λαΐκ6 -παραλήρημα Ο Άν6ρ. Παπανδρέου επέτυχε 
οι εμφανίσεις του να συνεγείρουν τον κόσμο. Ιδιαίτερα ιούς νέους. 

σ' δλους τους χώρους — το φοιτητικό, το μαθητικό, τον 
εργατικό, τον αγροτικό, τον επαγγελματικό, τον επι
στημονικό. Επιδίωξη της ηγεσίας της είναι ν' αλλάξει 
υπέρ αυτής το συσχετισμό των δυνάμεων σ' δλους τους 
τομείς της δημόσιας ζωής. Ή δραστηριότητα τής νεο-, 
λαίας του ΠΆΣΟιΚ χαρακτηρίζεται και από τις εκδη
λώσεις πού οργάνωσε και ά π ' αυτές πού π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ε ι 

• 'Οργανώνει εξορμήσεις στα χωριά. Πραγματοποιεί 
εκδηλώσεις στίς πλατείες ή καί μέσα στα καφενεία, α
νοίγοντας διάλογο μέ τους αγρότες πάνω σέ πολιτικά 
θέματα καί φυσικά πάνω στο πολυσυζητημένο ζήτημα 
τής συνδέσεως τής χώρας μας μέ τήν ΕΟΚ. 'Αναλύον
ται επίσης σ' αυτές τις συγκεντρώσεις ο'ι θέσεις του 
ΠΑΣΟΚ για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς. 

• Ά π ό 1—3 Σεπτεμβρίου ή νεολαία τοϋ ΠΑΣΟΙΚ θα 
οργανώσει τή «Γιορτή Νεολαίας '78». 'Ανάλογες γιορ
τές θα στήσει σ' δλες τις μεγάλες πόλεις κατά τή διάρ
κεια του καλοκαιριού. 

• Ή συμμετοχή τής νεολαίας του ΠΑΣΟΚ στον προ
εκλογικό αγώνα για τήν ανάδειξη των νέων οργάνων 
τής τοπικής αυτοδιοικήσεως διαδηλώνεται μέ τό σύν
θημα: «"Ολη ή νεολαία καί σ' αύτη τή μάχη». 

Μ Κάθε 15θήμερα ή νεολαία του ΠΑΣΟΚ κυκλοφορεί 
το περιοδικό της, τον «Αγωνιστή» σέ 40.000 φύλλα. Αυ
τές τις μέρες κυκλοφορεί τό 69 τεύχος τοϋ έντυπου αυ
τού. 

'Επίσης ή νεολαία τοϋ ΠΑΣΟΚ εκδίδει τα περιοδικά 
«Σπουδαστική Πρωτοπορία», πού έχει τιράζ 10.000 φύλ
λα καί το «Μαθητικό αγώνα». "Αλλα έντυπα εκδίδουν 
οι οργανώσεις της στην επαρχία καί σέ πόλεις ευρωπα
ϊκών χωρών. 

'Επίσης ένα κύκλο διεθνών επαφών έχει αναπτύξει 
ή νεολαία τοϋ ΠΑΣΟΚ. Μετέχει σέ διεθνείς διοργανώ
σεις συνεδρίων κι έχει επαφές μέ τις προοδευτικές νεο
λαίες τής Δυτικής Ευρώπης, τών σοσιαλιστικών χωρών, 
του αραβικού κόσμου, τής 'Αφρικής καί τής Λατινικής 
'Αμερικής. 

Τό ανώτατο όργανο τής νεολαίας τοϋ ΠΑΣΟΚ ή «'Ε
πιτροπή Νεολαίας» είναι συγκροτημένη από τους κ.κ. 
Στεφ. Τζουμάκα, δουλευτή 'Επικρατείας, Χρ. Παπουτσή, 
πρόεδρο τής ΕΦΕΕ, Ά θ . Άθανασούλια, πρόεδρο τής Ε. 
Σ,ιΕ.Ε., Έ λ . Τζιώλα, πρόεδρο τής ΦΕΑΠΘ, Φοΐοο Χα
τζή φοιτητή, Βλάσση Παύλου ιδιωτικό υπάλληλο, Άθαν. 
Φωτόπουλο οικοδόμο, Σ. Εύαγγελδτο πρόεδρο τοϋ Συλ-

Έσωτερικά προβλήματα 
δεολογικής γραμμής καί εσωτερικής συνοχής 

ΠΟΛΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ για μιά διάσταση αντιλήψεων καί ιδεο
λογικής συνοχηο μεταξύ τής οργανωμένης λαϊκής βάσης 
τοϋ ΠΑΣΟΚ και τής κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης. 
Οι ψίθυροι αυτοί είχαν σαν αφετηρία το κριτήρια επιλογής 

τών υποψηφίων κατά τις εκλογές τοϋ Νοέμβρη 1977, που 
είχαν σαν αποτέλεσμα να προωθηθούν ατό Κοινοβούλιο πρό
σωπα μή χαρακτηριζόμενα μέν για τή αθροιστική τους κα
τάρτιση, μέ υπεροχή όμως του στοιχείου τής δημοκρατικής 
προσήλωσης. 

Σύμφωνα ιμέ ορισμένες πληροφορίες, τα εσωτερικό προ
βλήματα στο ΠΑΣΟΚ πληθαίνουν τις τελευταίες εβδομά
δες. Απαρχή νέων διαφωνιών αποτέλεσε ή στροφή του Α. 
Παπανδρέου προς τό Κέντρο μέ σκοπό νό όίντιδράσει στή 
διεύρυνση πού πραγματοποίησε ή «Νέα Δημοκρατία» καί 
στην προσχώρηση στην Κυβερνητική παράταξη πολλών τέως 
βουλευτών καί πολιτευτών τής ΕΔΗΚ. Αρκετοί βουλευτές 
τοΰ ΠΑΣΟΚ καί περισσότερα κομματικό στελέχη φθάνουν 
στο σημείο νά θεωρούν ώς ασυνέπεια τή μετατόπιση πού 
επιχειρεί νό κάνει ό κ. Παπανδρέου προς τό χώρο τοϋ 
Κέντρου. Μερικοί βουλευτές, μάλιστα, ακόμη καί ανοιχτά 
ισχυρίζονται οτι δεν πρόκειται νό δεχθούν μιά παρόμοιο 
μετατόπιση ικαί .απειλούν οτι δέν μπορεί ό κ. Παπανδρέου νό 
αλλάξει τήν τακτική τοϋ κόμματος χωρίς νό συμβουλεύεται 
κανέναν. 

Μετά τις εξελίξεις αύεές τρεις τάσεις διαμορφώνονται 
μέσα στό ΠΑΣΟΚ. Πρώτη αυτή πού περιλαμβάνει τους πι
στούς στον κ. Παπανδρέου οι όποιοι είναι καί οι περισσότε
ροι καί πού θα τον ακολουθήσουν σέ κάθε ενέργεια του. 
Δεύτερη ή αριστερή πτέρυγα, πού ενδιαφέρεται γιά τή δια
τήρηση τοϋ σοσιαλιστικού χαρακτήρα τού κόμματος χωρίς 
νά θέτει ώς πρωταρχικό σκοπό τήν αύξηση τής δύναμης 
τοϋ ΠΑΣΟΚ. Τρίτη ή δεξιό πτέρυγα όπου περιλαμβάνονται 
καί 10 — 15 βουλευτές οι όποιοι ελέγχονται άπό γνωστό δη
μοσιογραφικό συγκρότημα. Τό πώς θα αντιδράσει ό πρόε
δρος τοΰ ΠΑΣΟΚ είναι ακόμη άγνωστο. Πάντως στό Πει
θαρχικό Συμβούλιο τοϋ κόμματος εκκρεμεί ή παραπομπή δύο 
βουλευτών (τών κ.κ. Νικολάου καί Μπότσαρη) χωρίς ακόμη 
νά έχει ανακοινωθεί τίποτα. 

λόγου τών φοιτητών τής 'Οδοντιατρικής Σχολής, Γ. Κα
τσαρό ιδ. υπάλληλο, Γεωρ. Μάρκου, Άθαν. Παπαγεωρ-
γίου φοιτητές, "Ασπα Παπαηλιοϋ φοιτήτρια, καί θεόδ. 
Βεσδάνη σπουδαστή KATE. 

Στή νεολαία τοϋ ΠΑΣΟΚ υπάρχει καί μιά ιδιομορφία: 
Τα μέλη της είναι δλα μέλη τοΰ κόμματος. Αυτό δέν συμ
βαίνει στίς άλλες κομματικές νεολαίες. 

Οργάνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

"Οπως είναι γνωστό οι δουλευτές έχουν κατανεμηθεί 
κατά αρμοδιότητες 'Υπουργείων. 'Ο καταμερισμός αυ
τός αποβλέπει στην εξειδίκευση καί στην καλύτερη ενη
μέρωση. Πρόκειται γιά τους ΚΤΕ (Κοινοβουλευτικούς 
Τομείς Ε ρ γ α σ ί α ς ) . Πίσω άπό κάθε ΚΤΕ υπάρχει ένα 
ολόκληρο επιτελείο άπό επιστήμονες — μέλη του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., πού επεξεργάζονται τα θέματα ανάλογα μέ τήν 
ειδικότητα π.χ. οικονομολόγοι γιατροί, συνδικαλιστές, 
νομικοί, διεθνολόγοι κ.λ.π. 

Μέ τον τρόπο αυτό κάθε εισήγηση νομοθετήματος ή 
αγόρευση είναι τεκμηριωμένη μέ τα απαραίτητα στοι
χεία καί τοποθετημένη μέσα στή γραμμή τοϋ κινήματος. 
Ελέγχονται επίσης έτσι οϊ ερωτήσεις, επερωτήσεις καί 
άλλες δημόσιες παρουσίες τών βουλευτών. Λειτουργεί 
επίσης μεταξύ τών δουλευτών ε"να σύστημα συνεργα-
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Ύπο τήν Προεδρία του κ.'Ανδρέα Παπανδρέου το 'Εκτελεστικό Γραφείο 
του ΠΑΣΟΚ, εναρμονίζει τΙς ποικίλες ηλικίες που το απαρτίζουν στην υψηλή 
τάση που στοχεύει το Κ ίνημα. 

To WHO IS WHO τών μελών τοΰ Εκτελεστικού Γραφείου 
ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ Γραφείο τοϋ ΠΑΣΟΚ αποτε
λείται από véouc και λιγότερο véouc. "Ολοι TOUC 

θητεύουν στην επιστήμη κα'ι τήν πολιτική, παράλ
ληλα και μέ άΕιοσύνη. Για τά ελληνικά πολιτικά 
χρονικά, ή συμμετοχή τόσο πολύ νέων στην ηλι
κία ατόμων errò Έκτελεοτίκό Γραφείο τοϋ δεύτε

ρου σέ κοινοβουλευτική Ίσχυ κόμματος, είναι ëvac 
«αιφνιδιασμός», πού δεν θα ήταν έόν τό φαινόμε
νο ίσχυε —πού ¡σχύει— στή Γαλλία λ.χ. 

Παρακάτω δίδουμε τά βιογραφικά στοιχεία τών 
8 μελών TQÖ εκτελεστικού Γραφείου, υπό τήν προ
εδρία τοϋ κ. Ανδρέα Παπανδρέου. 

Γιάννης 'Αλευράς 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στή Μεσσήνη 
τοΰ Νομού Μεσσηνίας. Το 
1930 μπαίνει στην Τράπεζα 
της "Ελλάδας για να παραι
τηθεί τελικά τό 1956 και νά 
πολιτευτεί. Κατά τή διόρικειο 
τής υπηρεσίας του οτήν Τρά-
πεΖα, εξελέγη πολλές φορές 
Πρόεδρος τών 'Υπαλλήλων 
και τό 1955 ίδρυσε τήν 'Ο
μοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλι
κών 'Οργανώσεων 'Ελλάδος 
και διετέλεσε αδιάλειπτα αι
ρετός Πρόεδρος μέχρι τό 
1963 πού παραιτήθηκε. Τοϋ 
απενεμήθη ό ¡σόβιος τίτλος 
τοϋ Έπίτιιμου Προέδρου της. 
Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος 
τής συνδικαλιστικής οργανώ
σεως «115 Σωματεία». 

Πολιτεύθηκε για πρώτη φο
ρά τό 1963 και έΕελέγη βου
λευτής 'Αθηνών τής 'Ενώσε
ως Κέντρου. Τό 1964 (στίς 
16 Φεβρουαρίου) επανεξελέ
γη. Τή νύχτα τής 21ης 'Α
πριλίου 1967 συνελήφθη ατό 
Γουδί και μεταφέρθηκε στο 
«Πικέρμι» και ατό τέλος Μα
ΐου εκτοπίστηκε στή Φολέγαν
δρο. Στό τέλος τοΰ χρόνου 
απολύθηκε μέ τήν τότε όιμνη-
στία. Συνελήφθηκε πάλι τόν 
Αύγουστο τοϋ 1968 καί εκτο

πίσθηκε στον "Αγιο Εύστρά-
τη. Μετά ένάμισυ χρόνο με
ταφέρθηκε οτήν Κυνουρία στό 
χωριό "Αγιος Νικόλαος. Τή 
νύχτα τών Χριστουγέννων τοϋ 
1970 μεταφέρθηκε οτήν ΕΣΑ 
Αθηνών με εξάμηνη αυστη

ρή π ιιιμΛνιοοη κα;.,χαρού

μενος ως εκπρόσωπος του 
'Ανδρέα Παπανδρέου Απο
λύθηκε τό 1972. 

Είναι ιδρυτικό μέρος τοϋ 
ΠΑΣΟΚ καί βουλευτής Α
θηνών τοϋ ΠΑΣΟΚ. Στην 
Ελληνική Βουλή, σαν κοινο

βουλευτικός εκπρόσωπος τοϋ 
ΠΑΣΟΚ, τάχθηκε πάντα, σύμ
φωνα μέ τήν πολιτική γραμ
μή τοϋ Προέδρου 'Ανδρέα 
Παπανδρέου, υπέρ τής συνερ
γασίας τής 'Ελλάδας μ,έ τίς 
'Αραβικές χώρες. 

Ι. Χαραλαμπόπουλος 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στό Ψάρι τής 
Μεσσηνίας τό 1919. Απο
φοίτησε οπό τή Σχολή Ευελ
πίδων τό 1939. Πήρε μέρος 
στον ' Ελληνοίταλικό πόλεμο 
ώς Διοικητής Λόχου ΠεΖικοϋ. 
Τους πρώτους μήνες τής Νο-
Ζιοτικής κατοχής διέφυγε ατή 
Μέση 'Ανατολή όπου υπηρέ
τησε σέ μάχιμες μονάδες τοϋ 
Ελληνικού Στρατού. Μετά 

τήν απελευθέρωση σπούδασε 
στό Πολυτεχνείο Γούλιτς τού 
Λονδίνου καί τό 1950 πήρε 
τό δίπλωμα τοϋ Μηχανολό
γου. Τό 1953 διορίσθηκε κα
θηγητής τών Μηχανών εσω
τερικής καύσεως στή Σχολή 
Ευελπίδων. Τήν πενταετίο 
1954-1958 διετέλεσε Τεχνι
κός Σύμβουλος ατό Υπουρ
γείο Οικονομικών. 

Τό 1961 παραιτήθηκε από 
τό στράτευμα κα'ι πολιτεύθηκε 
στή Μεσσηνία μέ τήν Ε.Κ. 

Στίς εκλογές τοϋ 1963 καί 
1964 εκλέχτηκε Βουλευτής 
Μεσσηνίας τής Ε.Κ. 

'Αμέσως υετά τό πραξικό-
πημα τής 21 Απριλίου πρω
τοστάτησε για τήν οργάνωση 
μαχητικής αντίστασης καί μα-
Ζ\ μέ άλλους αγωνιστές ίδρυ
σε τό ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗ

ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
(ΕΚΔΑ). τό Màio του 1967 
συνελήφθη κοί παρέμεινε στίς 
φυλακές καί στην εξορία μέ
χρι τό τέλος τοϋ χρόνου οπό
τε απελευθερώθηκε μέ τήν α
μνηστία πού ακολούθησε τό 
πραξικόπημα τοϋ Κωνσταντί
νου. Συνελήφθηκε για δεύτε
ρη φορά τόν Αύγουστο τοΰ 
1968 καί παρέμεινε για τρία 
περίπου χρόνια στίς φυλακές 
κα'ι ατούς τόπους έΕσρίας. Τό 
1972 ανάλαβε τήν ηγεσία τοϋ 
ΠΑΚ στην 'Ελλάδα. Συνελή
φθηκε για τρίτη φορά στα γε
γονότα τοϋ Πολυτεχνείου καί 
κρατήθηκε οτήν ΕΣΑ όπου 
βασανίστηκε απάνθρωπα. 'Α
πό τήν ΕΣΑ μεταφέρθηκε στα 
κάτεργα τής Γυάρου άπ' ό
που απελευθερώθηκε μετά τήν 
πτώση τής δικτατορίας. 

Είναι συνιδρυτικό μέλος 
τοϋ ΠΑΣΟΚ καί στίς εκλο
γές τοϋ 1974 εκλέχθηκε βου
λευτής τοΰ κινήματος στή Β' 
Περιφέρεια 'Αθηνών. 

Γιώργος Γεννηματάς 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ τό 1939 στην 
'Αθήνα. Σπούδασε στό ΕΜιΠ. 
Κατά τή διάρκεια τών σπου
δών (1956-1961) ήταν μέ
λος τών νεολαίων ΔΕ., Κ.Φ., 

σίας και άλληλοεξάρτησης κατά αντικείμενο καί κατά 
περιφέρεια. Προϊστάμενος σέ δλη αυτή τή διαδικασία 
είναι δ ΔΥΚΟ (Διευθυντής, "Υπηρεσίας Κοινοβουλευτι
κής 'Ομάδας). 

Μερικά άλλα ηγετικά πρόσωπα 
Ανάμεσα στις οργανωτικές προσωπικότητες τοϋ Κινή

ματος, πέραν του Ε.Γ., είναι καί ο ι : 
ΛΚΟΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: Εκπαιδευτικός. Διευθυντής της 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής "Ομάδας (ΔΥΚΟ). 'Η Υ
πηρεσία απασχολεί 5 πρόσωπα. 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Συνδικαλιστής, μέλος της 
ηγεσίας τής ΓΣΒΕ καί υπεύθυνος συνδικαλιστικού. 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ: Οικονομολόγος. "Υπεύθυνος 
διαφώτισης. 

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Βουλευτής. 'Υπεύθυνος 
Νεολαίας. 

ΠΑΠιΟΥΛ'ΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ: Βουλευτής. 'Υπεύθυνος Διε

θνών Σχέσεων. 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: "Υπεύθυνος Οικονομικών. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ: "Ατομικός επιστήμων. "Υ

πεύθυνος περιφερειακής ανάπτυξης. 
-—'Ιδιαίτεροι προσωπικοί γραμματείς τοϋ προέδρου 

Α. Παπανδρέου: 

1) Κα Α Δ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΦΟΥΛΑ. 
2) ΖΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. 
—Γραμματείς τοϋ προέδρου καί τοϋ Ε.Γ. : 
Κα ΣΤΟΑ ΙΓΚ Α ΜΑΡΙΑ. 
—Τό πρόσωπο πού επικοινωνεί μέ τους δημοσιογρά

φους και διεκπεραιώνει τήν εργασία τοΰ Γραφείου Τύ
που (χωρίς νά Ιχει τήν ιδιότητα τής προϊσταμένης, δε
δομένου δτι τό Γρ. Τύπου υπάγεται κατ' ευθείαν στο Ε.Γ. 
είναι ή MAP Ι ΑΝΑ ΚΟΥΤΣΗ. Τό αρχείο τοΰ ΠΑΣΟΚ, υ
ποδειγματικό στό είδος του, είναι δικό της £ργο. 

—Διευθυντής τοΰ Ιδιαίτερου Γραφείου τοϋ Προέδρου 
είναι δ ΚΑΡΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. 
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Παλαιότεροι καί νεώτεροι noi» συναντήθηκαν στην πρόσφατη αντίσταση 
εναντίον της δικτατορίας, στελεχώνουν το 'Εκτελεστικό Γραφείο του Κινήματος, 

δίνοντας του ρωμαλεότητα καΐ αρραγή ενότητα 

ΟΝΕΚ και συνδικαλιστής μέ
λος του Δ.Σ. τής σχολής Πο
λιτικών Μηχανικών. Άπα 
1968—1967 ήταν μέλος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτι
κών Μηχανικών 'Αθηνών. 

Κατά τή δικτατορία πήρε 
μέρος στις προσπάθειες της 
δημοκρατικής συσπείρωσης 

τών Τεχνικών μέ κορύφωση 
τή νίκη τής Δημοκρατικής 
Συνδικαλιστικής ΠαράταΕης 
στις εκλογές τοϋ Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών 'Ελλά
δος το 1974, όπου εκλέχτηκε 
μέλος τοϋ Δ.Σ. και πήρε μέ
ρος στ'ις γνωστές κινητοποιή
σεις. 

Πρόεδρος του Συλλόγου 
από το 1975 όπανεΕελέγη τό 
1976 μέχρι τά 1978. Παράλ
ληλα μέλος τής αντιπροσω
πείας του Τ.Ε.Ε. 

Μέλος τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπό 
τήν ίδρυση του, μέλος τής 
Κ.Ε. στα 1975, γραμματέας 
τής 'Επιτροπής Αυτοδιοίκη
σης αργότερα, και σήμερα μέ
λος τής Κ.Ε. και τοο Εκτε
λεστικού Γραφείου. 

Κώστας Λαλιώτης 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ τό 1951 ατά 
Δσλιανά Αρκαδίας Είναι 

V. ί. 
σπουδαστής οδοντιατρικής στό 
τελευταίο έτος. Στό φοιτητι

κό κίνημα τό 1972 πήρε ενερ
γό μέρος. Ή τ α ν μέλος τής 
Συντονιστικής 'Επιτροπής στό 
Πολυτεχνείο τό '72 —'74. 

ΎπήρΕε Ιδρυτικό μέλος 
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί στή συνέ
χεια συμμετέχει στην Κ.Ε. καί 
τό 'Εκτελεστικό Γραφείο τοϋ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Παρ. Αυγερινός 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ τό 1927 στή< 
Άλωνίσταινα τής "Αρκαδίας. 
Στό χρόνια τής κατοχής συμ
μετείχε στό ΕΑΜ. Σπούδασε 

, στην 'Ιατρική Σχολή 'Αθη
νών, Χειρούργος, επάγγελμα 
πού ασκεί μέχρι σήμερα. 

'Από τό 1974 ¡δρυτικό μέ
λος τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., καί συμ
μετέχει στην Κ.Ε. καί στό 
'Εκτελεστικό Γραφείο τοϋ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Κώστας Σημίτης 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ τό 1936 στην 
Αθήνα. Ό Κώστας Σημίτης 

ύπήρΕε ¡δρυτικό μέλος τοϋ 
'Ομίλου 'ΑλέΕανδρος Παπα-
ναστασίου (1965), ιδρυτικό 
μέλος τής Δημοκρατικής "Α
μυνας (1967) διέφυγε κρυ
φό στό εξωτερικό τό Σεπτέμ
βρη 1969, συμμετέσχε στό 
ΠΑΚ (1969) καί ύπήρΕε μέ
λος τοϋ Έθνικοϋ Συμβουλίου 
του, συμμετέσχε τον Αύγου
στο τοϋ 1974 στην ίδρυση τοϋ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί είναι σήμερα 
μέλος τής Κ.Ε. καί τοϋ 'Εκ
τελεστικού Γραφείου του. 

Ό Κώστας Σημίτης ύπήρ
Εε υφηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου της 'Κωνστσντίας καί τα
κτικός καθηγητής τοϋ 'Εμπο

ρικού Δικαίου στό Πανεπιστή
μιο τοϋ Γκίσσεν τής Γερμα
νίας. 

Είναι σήμερα τακτικός κα
θηγητής τοϋ 'Εμπορικού Δι
καίου στην Πάντειο. 

"Ακης Τσοχατζόπουλος 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ τό 1939 στην 
Αθήνα καί εΖησε μέχρι τό 

γος—Μηχανικός, επάγγελμα 
πού ασκεί καί μέχρι σήμερα. 

Κοτό τήν διάρκεια τής 
νουντικής επταετίας δραστη
ριοποιήθηκε στην οργάνωση 
τοϋ ΠΑΚ καί τών «Φίλων τοΰ 
ΠΑΚ» καί ύπήρΕε μέλος τοϋ 
Εθνικοϋ Συμβουλίου τοϋ 

ΠΑΚ. Τό 1971, ή χούντα του 
αφαίρεσε τήν 'Ελληνική ¡θα-
γένεια. 

Τό 1974 γύρισε στην 'Ελ
λάδα. ΎπήρΕε ιδρυτικό μέ
λος τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί στή 
συνέχεια μέλος τής Κ.Ε. καί 
τοϋ 'Εκτελεστικού Γραφείου 
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ά . Χριστοδουλίδης 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στην Κύπρο τό 
1942. Είναι Δημοσιογράφος 
Παρακολούθησε Νομικό στην 
'Αθήνα καί Λονδίνο. Συμμε
τείχε στον έθνικοοπελευθερω-
τικό αγώνα τής Κύπρου. Στή 
διόρκεις τής εφταετίας ήταν 
μέλος τής Δημοκρατικής "Α
μυνας. Για τήν αντιστασιακή 
του δράση συνελήφθηκε και 
καταδικάστηκε σέ ενα χρόνο 
φυλάκιση στή Δυτ. Γερμανία. 

Μέλος τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπό 
τήν ίδρυση του, συμμετέχει 
στην Κ.Ε. καί ατό 'Εκτελε
στικό Γραφείο τοϋ ΠΑΣΟΚ 

1952 στή Θεσσαλονίκη Σπού
δασε orò Μόναχο Πολιτικός 
Μηχανικός καί Οίκονορολό 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: 

Συνέντευξη 
τοΰ Α. Παπανδρέου 

στα «Πολιτικά 
Θέματα» 
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