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 · ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Μέcr« ';i*f£ πλαίσια της εισήγησης μας αύτ̂ ης θά προσπαθήσουμε νά 

αναλύσουμε τδ σκοπό καί τή σημασία που έχει τό- Γραφείο 'Οργανώσεων 

"Εξωτερικού* γιά 16 Κίνημα μας, δίνοντας έτσι μιά σφαιρική εικόνα 

'πάνω στους στόχους καί_ τή λειτουργικότητα του. 

Τό γραφείο δέν εΐ'ναι τίποτα άλλο παρά ή φυσιολ©γικ!̂
7
ά'π;Τί̂ ροια τον 

οργανώσεων μας πού υπάρχουν κι άναπτύσοντα.ι αυτήν τήν στιγμή εξω 

άπό τόν Ελλαδικό χ03ρο. 

Ασφαλείς τό γραφείο 'Οργανώσεων Εξωτερικοί) δέν είναι πολυτέ

λεια, όπως μπορεί νά σκεφθεί κανείς, μέ μιά πρώτη ματιά. Ούτε δη

μιουργήθηκε γιά.νά εξασφαλίσει θέσεις καί πόστα. Υποχρεωτικά τό ε

πέβαλε ή ίδια ή ιστορική αναγκαιότητα. 

-.. Ό 'Ελληνισμός πού είναι διεσπαρμένος σ'δλα τά σημεία τή"ς γής, 

μέ τήν εμφάνιση τή*ς ξενοκίνητης φασιστικές δικτατορίας - αντέδρασε 

κι αγωνίστηκε παράλληλα, μέ τόν Ελληνικό λαό, γιά νά ανατρέψει τους 

δοσίλογους τ?|ς πατρίδας μας. Οι συνθήκες του έξωτερικοΰ πρόσφεραν 

τήν δυνατότητα παρά τόν τρόμο καί τήν φοβία.-πού- εξαπέλυσαν τά ορμη

τήρια τους - πρεσβείες, προξενεία, εκκλησία κ.λ.π. - γιά μιά δυνα

τή αποφασιστική οργάνωση, γ.ιά κινητοποιήσεις 'Ελλήνων καί ξένων, γιά 

ήθ-ική καί υλική βοήθεια, στους αγωνιστές καί πολιτικούς αντίπαλους 

τη"ς χούντας. "Ετσι τό .HA.j$£..K„ -εξωτερικοί) απέκτησε μέσα άπό τήν πά

λη καί τους ίδεολ ιγικούς άγοίνες του καί πρόγραμμα καί ενιαία οργά

νωση μέ δομή. . , ·.-·-"• 

Τό ΠΑ. ΣΟ.Κ', προέκταση φυσιολιγική του Π. Α.Κ. μέ τήν αλλαγή 

φρουράς πού έγινε στην χίδραμας, βρέθηκε νά έχει στό εξωτερικό ετοι-

μεςδργανωμένές δυνάαεΊς. Αυτή ακριβώς είναι καίή ιστορική αναγκαιό

τητα πού-'-ύποχρέωδε τό''Κίνημα μας ώστε νά λειτουργεί μέσα στους κόλ-

πους του" καί τό Γραφείο Οργανώσεων Εξωτερικού,' 

Στό απλό ερώτημα γιατί νά υπάρχουν οι οργανώσεις αυτές, θά α

παντηθεί άπό τους σκοπούς καί στόχους πού έχουν άπό τήν μιά πλευρά 

κι άπό τήν άλλη γιά τή γενική προσφορά τοος στό Κίνημα. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.σάν λαϊκό Κίνημα στηρίζεται αποκλειστικά καί μόνο 

στίς δικές του δυνάμεις.- "Αν κι ή εισφορά του μέλους αποτελεί τό 

μοναδικό έσοδο του* Κινήματος
(/
 παρ'δλα αυτά δέν είναι τό καθορίσ-ΐτ· 

κό μέτρο γιά νά διατηρηθεί ή οργάνωση μας στό εξωτερικό, αν καί ή 

./.. 



"_.
 s
 . -2-

προσφορά της μέχρι σήμερα. πρ.έπε_ι. ν.ά. -πε.ρν.α". .τά4 έκατομύρια. 

Βασικά υπάρχουν δυδ κατηγορίες διακίνησης. Ή μιά είναι από 

τήν 'Ελλάδα προς -τό εξωτερικό κα ί ή άλλη ή έπιντρρ'φήστήν πατρίδα. 

'Έτσι
-
τό.οργανωτικό μέλος μας πού αναγκάζεται γιά'λόγους"φοίτησης 

η"• εργασίας νά εγκαταλείψει τήν '-Ελλάδα, βρίσκει στην χώρα του" προ

ορισμοί του τήν όργάν-ωσή μας. Μ'αύτόν τόν τρόπο στή βοηθητική δου

λειά πού προσφέρουν οι .οργανώσεις του" .,έξωτερίκ.ουΥ συμμετέχε ι ότήν 

ζ»4 xot Κινήματος» προσφέρει τόν αγώνα 'του καί- τόν-^σικώτερο δέν 

ξεκόβεται άπό τήν πορεία του, γιατί η επαφή συνεχίζεται.' -
Γ
Εχει επο

μένως δλη τήν δυνατότητα νά λαμβάνει μέρος ,στίς διαδικασίες καί στην 

έξϊελεκτιχήπλεύση της οργάνωσης καί νά συμβάλει μέ τήν παρουσία του 

ώστε τό Κίνημα νά πάει μπροστά. . , . . . 

Μέ τό δρόμο τοο γυρισμοί υπάρχει ή συνέχειακαί τά μέλη μας 

στίς Τ.Ο. της περιοχές τους δέν δημιουργούν κανένα-πρόβλημα πάνω 

στην πορεία του Κινήματος καί είναι ετοιμ.α. νά. συνεχίσουν τήν προσφο

ρά στό χωριό ή στην πόλη παραμονής των. _, _.,·:
;
, \ -. 

Είναι αναμφισβήτητο δτΐ'οί οργανώσεις εξωτερικοί' δέν αντιμετω

πίζουν τά καυτά καθημερ<νά προβλήματα τον Τ.Ο. της' χώρας μας κι έτσι 

έχουμε τήν δυνατότητα ν.ά διαθέτουν περισσότερο χρόνο γίά ιδεολογική 

ζύμωση. Σ'αυτό. βοήθα" τό ωράριο εργασίας τών 6-14•'στίς περισσότερες 

βιομηχανίες, ή αργία-του" Σαββάτου-σχεδόν σ'ολες τις" χώρες πού ζοΟν 

καί εργάζονται "-Ελληνες, τό κάπως φιλελεύθερο κλΤμα στίς χώρες α^τές 

καί γιατί ή πολιτική δουλειά δέν έχει-, τήν άμεση πίεση ̂άπ-ό τήν άντί-=» 

δράση. Φυσικά δ ρόλος τους δέν περιορίζεται μό..νο ή θεωρητική συζή

τηση, γιατί τότε κινδυνεύουν αργά ή γρήγορα νά έκφυλι-σθοϋν . Παράλ

ληλα έχουν νά' λύσουν μιά σειρά προβλήματα πού οι-συνθήκες αλλάζουν 

καί ποικίλλουν σέ κάθε χώρα.. Έκτος άπό ,τούς νόμους ,πού- έπικρατοϋν 

στά διάφορα κράτη, καθοριστικό παράγοντα αποτελεί" η σ,ύνθ,εση .τοϋ 

Έλληνικοϋ στοιχείου.-- 'Υπάρχουν χώρες πού ο,ί. εργάτες αποτελούν τήν 

κύρια δύναμη %κί χώρες πού οι φοιτητές κυριαρχούν^συντριπτικά μέσα 

στό Ελληνικό στοιχείο καί κατ'επέκταση- στίς" Τ.Ο. καί Ο.Π. 

Γενικά οι οργανώσεις μας τοο εξωτερικού έχουν σάν>βασικούς στό

χους: 

1. Τό πλάτεμα τ!|ς οργάνωσης καί τή διάδοση τών.,.αρχών ...καί στό

χων του" Κινήματος γιά τό Σοσιαλιστικό* μετασχημα.τισμόστούς πατριώτες 

μας τή̂ ς ξενιτιδς. . .' χ , ...ν 
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Αυτό υλοποιείται; 

α) Μέ τό πλησίασμα καί τήν συμπαράσταση στά δύσκολα προ

βλήματα" -' γλώσσα, κατοικία, εργασία, άδεια παραμονές 

κ.λ.π. - πού βρίσκουν μπροστά ¡τους οι άνθρωποι πού teff— 

ραν τους δηόμους γιά τά ξένα, γιατί δέν είναι μονάχα 

ξένοι, άλλα ζουν καί κινοϋνται ανάμεσα σέ ξένους. 

β) Μέ τήν παρουσία καί τήν·δουλειά στους μαζικούς χώρους 

δπως φοιτητικός σύλλογος ΤΑΣΠ, εργατικός σύλλογος 

ΠΑΣ-ΚΕ κοινότητες σχολεία κ,α,
 >>:

_ 

2
S
 Τήν προβολή τον θέσεων τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ.. στίς χορες τους, ώστε 

νά γίνει γνωστό στίς προοδευτικές δυνάμεις, ,οτι είναι τό μόνο γνή

σιο καί. ξεκαθαρισμένο σοσιαλιστικό κίνημα πού υπάρχει στον Έλλαδι-

,κό, χώρο. . . 

3. Τή σύνδεση μέ τά σοσιαλιστικά κόμματα πού πλησιάζουν ιδεο

λογικά μαζί μας, καθώς επίσης καί μέ ανάλογες οργάνωσε.ις. 

\ 4 . Τή συνεργασία μέ τά απελευθερωτικά --κινήματα καί ειδικά τοο 

τρίτου κόαμου. • . % · 

5. Τίς εργασίες πού θά προσφέρουν πάνω σέ ιδεολογικά θέματα 

γιά νά συντελέσουν μέ τήνσειρά τους καί στό μέτρο το# δυνατοϋ βέ

βαια στή θεωρητική θωράκιση του Κινήματος.
1 

6. Τίς μεταφράσεις κειμένων πού δίνουν ενα γενικ-ό Ιδεολογικό 

προσανατολισμό, πού εχούν σάν βάση κι άμεση σχέση. μέ· τίς αρχές τ?)ς 

δικτίς μας οργάνωσης, μέ τά συμβάντα στον διεθνή χώρο. ' 

7. Τίς εκδηλώσεις τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ» πού έχουν σάν προοπτική νά έλθουν 

σέ πιό στενή επαφή μέ τους "Ελληνες της ξενιτειδς. 

8. Τίς ávQ ικτές ..συγκέντρωσε ις μέ εισηγήσεις καί .στή συνέχεια 

ελεύθερη συζήτηση μέ θέματα τόσο επίκαιρα δσο καί ιδεολογικά πού α

ποβλέπουν: . 

α) Στά ν'^άνεβάσουν τό κϋρος καί τήν προσωπικότητα τοο 

Κινήματος, καί 

8) Στό νά γνωρίσουν καλλίτερα καί ν'άποκτ^σονν άμεση έπα-

φήμέ τήν'οργάνωση μας οι πατριώτες μας, μέ απώτερο' 

στόχο τήν ένταξη τους στό ΠΑ
ο
Σ0.Κ, 

Ακριβώς από τους στόχους αυτούς βγαίνει καί τό πρόγραμμα δου-

e / ο · 
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λειδς πού έχουν νά πραγματοποιήσουν οι οργάνωσειζ μας. στό εξωτερικό. 

"̂ Ερ'γο'πού δ&-ε£ναι εύκολο, αλλά .οχ ι. κι ακατόρθωτο στδ γενικό του σύ

νολο. "Έτσι-άπό'τήν δράση..τον. Τ* 0. βγαίνε ι ...ουσιαστικά καί ή δουλειά 

τοϋ Γραφείου :'.Οργανώσεων Εξωτερικού. 

Γιά νά μπορέσουν δμως οι οργάνωσεις" μας του Έξωτερίκοϋ - Τ.Ο. 

καί U.S.Ε '- νά λειτουργήσουν σωστά σ'αύτήν τήν φάση χρειάζεται νά 

υπάρχει τό συντονιστικό- κέντρο πού στην συγκεκριμένη περίπτωση εί

ναι τό' Γραφείο 'Οργανώσεως Έξωτερίκοϋ. 

Παράλληλα μέ τόν τεχνικό τομέα πού έχει νά εκπληρώσει πάνω στά 

θέματα "ενημέρωσηςκα_ί πληροφόρησης - βασική καί κύρια δουλειά τοϋ 

Γραφείου - συχνά παρουσιάζονται, συγκεκριμένες καταστάσεις καί περιπτώ

σεις πού είναι απαραίτητη ή κατεύθυνση και καθοδήγηση. Στίς συγκεκρι

μένες στιγμές πού τό γραφείο καλείται νά δώσει τή γνώμη του, διαδρα

ματίζει σ'αύτόν τόν τομέα τό έργο του, πού είναι τομέας ουσίας καί 

προσφοράς. . . . '"' 

: "Αν καί γιά δλες τίς οργανώσεις μας υπάρχει καί πλαίσιο δράσης 

καί γενική κατεύθυνση ¡ταο'ολα αυτά ή εφαρμογή τοϋ προγράμματος δια

φέρει από χώρα σέ χώρα, Τά πλάνα δουλειάς προσαρμόζονται καί τελικά 

υλοποιοϋνται άπό τίς οργανώσεις, σύμφωνα μέ τίς συνθήκες πού έπικρα-

τοϋν στίς χΩρες τους. -·•, • ν 

Οι μακρινές αποστάσεις καί τά τεράστια έξοδα μετακίνησης δυσχε

ραίνουν τό έργο μας. Ειδικά τό δεύτερο - καί δικαιολογημ£\?α-θέτε ι 

τέτοιους φραγμούς πού ή μετακίνηση- συντρόφω.ν είναι.άπό. τά 'ίδια τά 

πράγματα οχ ι μόνο αδύνατη αλλά καί''αδιανόητη. Έ αλληλοενημέρωση ύ 

καί πληροφόρηση ά»ολο^θεΤ τόν κλασικό. δρόμο .τη*ς αλληλογραφίας. Εί

ναι τό μόνο κανάλι πού χρησιμοποιεί τό Γραφε.ΐο μας 'κι αυτό πολλές 

φορές οχ ι επάξια. 

Έ ζωντανή επαφή μέ τό Εξωτερικό σπανίζει κι "αυτό όταν πραγμα

τοποιείται γίνεται άπό τήν πλευρά του. Οι διακοπές μποροϋμε νά ποϋ-

με- είναι. oì. μοναδικές ευκαιρίες πού δίνουν τή δυνατότητα στό γραφείο 

μας νά έρχεται σέ άμεση επαφή μέ όργανα καί μέλη τοϋ έξωτερίκοϋ καί 

νά συζητά* μαζί τους. 

Έπε ιδ.ή τό "ΓράφεZóif
 'Οργανώσεων Έξωτερίκοϋ άπό δσα παραπάνω 

αναφέραμε εχειστά .καθήκοντα του τήν' οργανωτική καί πολιτκή καθοδή

γηση τ©ν οργανώσεων έξωτερίκοϋ σέν μποραΐ'παρά νά ιεάψει νά λέγεται 

Γραφείο καί νά γίνει 'Επιτροπή ·'-'_, Οργα'νώσ&ων̂  Έξωτερίχ,οϋ. 
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Έπειδή θεωροϋμε τήν επαφή, καί άλληλο-πληροφόρηση τή"ς Έπιτρο-

Τίίΐς 'Οργανώσεως 'Γ'ξωτερ ικοϋ καί Τ„0„ Εξωτερικού" cHEv γεγονός βασικές 

•'σημασίας προτείνουμε τήν γρήγοοη στελέχωση της. 0Î. σύντροφοι, αυτοί 

πρέπει καί πολιτικά να* είναι κατατοπισμένοι άλλα,~καί άπό αποψή χρό

νου νά έχουν τήν ευχέρεια νά επισκέπτονται σέ τακτά διαστήματα 

τίς 'Οργανώσεις Εξωτερικού",, 

Μέχρι σήμερα παρά τήν σπουδαιότητα των Τ,Ο. Εξωτερικού" τό Γραφείο 

εργάσθηκε- κάπως αποκομμένα, Δέν συνεργάσθηκε δσο έπρεπε μέ τά υπό

λοιπα γραφεία και" επιτροπές δπως τό "Οργανωτικό, ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΑ, Διεθνών 

Σχέσεων κ.λ.π, Πολλοί σύντροφοι arcó διάφορες επιτροπές καί Γραφεία 

καί ακόμη Βουλευτές του Κινήματος μετέβησαν στό Εξωτερικό" χωρίς νά 

ζητήσουν δπως έπρεπε μέσω γραφείου επαφή μέ τίς οργανώσεις μας στό 

χώρο επίσκεψης των. 

Δέν έφτανε ή δέν φτάνει ή αλληλογραφία - ολόκληρη ή αλληλογραφία 

- δπως πρέπει στά χέρια τοΟ Γραφείου, αλλά μέσω άλλων έπιτροπον καί 

πολλές φορές καθυστερημένα, φτάνειστά χέρια μας» 

Τό γραφείο οργανώσεων εξωτερικοί" παρουσίασε καί παρουσιάζει 

ακόμη αδυναμίες. . Ή προσπάθεια επάνδρωσης που* δέν ολοκληρώθηκε αυ

τό, τόν σκοπό είχε. Υπάρχει βέβαια ή βασική δικαιολογία τών μελών 

τοΟ γραφείου δτι είναι έργαζόυενοι καί διαθέτουν μόνο εκείνο τόν χρό

νο πού τοός περίσετύει από τό βιοποριστικό επάγγελμα γιά δουλειά τοΟ 

Κινήματος. Υπάρχουν 'από πλευοδς οργανώσεως εξωτερικοί δίκαια πα

ράπονα δτι καθυστέρησαν νά πληροφορηθούν γιά κείνο v¡ τό άλλο, δτι 

κανείς δέν βρέθηκε κοντά τους γιά πολύ καιρό, δτι δέν το© δόθηκε δσο 

έπρεπε αυτό πού ζητοϋσαν άπό ενα σοσιαλιστικό Κίνημα, 

Υπάρχουν δμως καί άδικα παράπονα» Πιστεύουμε δτι τά λάθη καί 

οι παραξηγήσεις μάς γίνονται αιτία νά διορθωθούν πολλά. Ζητούμε δ

μως καί εμείς δλη τήν πληροφόρηση άπό τήν οργάνωση εξωτερικού. 

Πιστεύουμε τώρα πού καινούργιος άνεμος πνέει καί γρήγοο« θά φθάσου

με στην εκλογή τών οργάνων νά αλλάξουν, νά καλυτερεύσουν πολλά. 

Τελειώνοντας τήν σύντομη αυτή εισήγηση θέλουμε νά τονίσουμε δτι 

ή σωστή αντιπροσώπευση 124 Τ.Ο. καί Ο,Π, σήμερα, μέ δυνατότητα νά 

διπλασιασθούν απαιτεί" τά μέλη τής Επιτροπές νά είναι οι πολιτικοί 

φορείς του Κινήματος, νά γνωρίζουν οχι μόνο τί είναι τό ΓΙΑ. ΣΟ.Κ. , αλ

λά καί πού τό πάει, δηλ» πιό είναι, τό μακροπρόθεσμο πρόγραμμα του. 
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Móvo Ejcfltá Κίνημα'• θά ξεπεράσει τίς αδυναμίες' του καί θά 

;
πάε-ι μ̂ ρρ'οστίί ώστε νά" γίνει σύντομα λαϊκό, έτσι ώστε yd άνήχει ή 

*Ελλάδα στους, "Ελληνεχ, .-.. -,- . ·. • • ... 

ΠΑΝΕΛΑΕΝΙΟ. ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΕΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ' 
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