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Λίγες σκέψεις πάνω στό *Οργανωτικό

Σύμφωνα μέ τίς Ανάγκες πού Αντιμετωπίζομε, νομίζω, πώς τό 
όργανωτικό μας σχήμα πρέπει, νά διαμορφωθή ώς Ακολούθως:
- ’Εθνικόν Συμβούλιον ΠΑΚ ’Εξωτερικού: Τούτο συνίσταται Από 
την ΕΕΕ καί την ΕΕΒΑ. ’Επειδή ΕΣ ’Εσωτερικού δεν μπορεί νΑ 
δημιουργηθή καί νΑ λειτουργήση, είναι φανερό, δτι τό ΕΣ ’Εξω
τερικού είναι ύπεύθυνο καί για τόν Αγώνα στό έσωτερικό, του
λάχιστον στη φάση τού "έκ τού μηδενός γίγνεσθαι".
ΤΑ μέλη τού ΕΣ παραμένουν μυστικά (Αφού πρώτα γίνει ή κάθαρ
ση καί ή δυνατή συμπλήρωσή του!).
Οι δηλώσεις τού Α.Π. γίνονται πάντοτε έκ μέρους τού ΕΣ.
Τό ΕΣ θά πρέπη στό μέλλον νά κάνη περισσότερες δηλώσεις "μέ 
τ’δνομά του", έπομένως ό Α.Π. λιγώτερες, γιά νά μήν παρουσι
άσουμε "πληθωρισμό δηλώσεων“.
- ’Εκτελεστική ’Επιτροπή: Γιά ν’Αποφευχθή ή συγκέντρωση δλων 
τών Αρμοδιοτήτων στό πρόσωπο τού Α.Π., πραγμα πού δχει ήδη 
δώσει τήν έντύπωση, Οτι έκτος τού Α.Π. δέν ύπάρχει τίποτε 
Αλλο, αυξάνονται οι Αρμοδιότητες τών μελών τής ΕΕ, ίδιαίτερα 
στό πεδίο τών έπαφών μέ ύπεύθυνους έλληνικών καί ξένων όμά- 
όων καί όργανώσεων, καί παρουσιαζόμενοι ώς οι κύριοι όμιλη- 
ταί σέ διάφορες έκδηλώσεις.
’Εδώ ύποβοηθει ό Α.Π. παραπέμποντας πολλούς Από τούς είς 
αυτόν Απευθυνόμενους σέ μέλη τής ΕΕ.
Κάθε μέλος τής ΕΕ Αναλαμβάνει μίαν ,ύπευθυνότητα, δνα "γραφείο" 
Τά "γραφεία" αύτά είναι:
Α. "Γραφεύον" συγκεντρώσεως, ταξινομήσεως καί Αξιοποιήσεως 

πληροφοριών
Α1. 'Ασφάλεια τής ’Οργανώσεως 
Α2. ’Αρωγή Θυμάτων

Β. "Γραφεΐον" προπαγάνδας γιά τό έσωτερικό καί τό έξωτερικό
Β1. Ραδιοφωνικός Σταθμός 
Β2. ’Εφημερίδα καί Αλλα δντυπα 
Β3· Μελέτες καί έκδόσεις 
Β4-. Τηλεπικοινωνίαι



Γ. "Γραφείου" 'Οργανωτικού
ΓΊ . Συνδικαλιστικό 
Γ2. Σπουδαστικό
Γ3· Στρατολόγηση καί κατάταξη προσωπικού

Δ. "Γραφείου" έξευρέσεως οικονομικών πόρων

"Γραφείου" δημοσίων σχέσεων δέν είναι άπαραίτητον νά γίνη.
Οι "δημόσιες" σχέσεις καί έπαφές (μέ νεολαία, παρόμοια κι
νήματα, προοδευτικά κόμματα, δημοσιογράφους, διεθνείς όργα- 
νισμούς, ξένους κυβερνητικούς παράγοντες κ.λ.π.) γίνονται, 
άυάλογα μέ τόν βαθμόν σπουδαιότητας καί τό έπίπεδον, άπό 
τόν Α.Π., τά μέλη τής ΕΕ καί τούς έκπροσώπους του ΠΑΚ κατά 
χώραν.

’Η άλληλεξάρτηση καί έπομένως ή άνάγκη στενής συνεργασίας 
δλων των άυωτέρω "γραφείων" είναι όλοφάνερες.
Μελέτες - αυτές θά συμπλήρωσή άργότερα ή έμπειρία - γιά τό 
πώς τό κάθε "γραφείου" θά έργασθή άποτελεσματικώτερα είναι 
άπαραίτητες.
’Από πλευράς μου, πρός τό παρόν, μόνο λίγα λόγια.
Πρός Α.: Σέ κάθε χώρα τής (γιά διευκόλυνση) Εύρώπης καί στην 
’Ελλάδα όρίζεται καί άπό £νας ύπεύθυνος. Αυτοί άποκευτρωτικά 
συγκεντρώνουν τίς πληροφορίες - βάσει σχεδίου - καί τίς άπο- 
στέλλουυ στό κεντρικό.
Τό Τμήμα τής ’Ασφάλειας τής 'Οργανώσεως προσκολλάται στό 
παραπάνω "γραφείο", γιατί αύτό διαθέτει 6,τι χρειάζεται κα
νείς - άκριβώς τίς πληροφορίες - γιά νά κατα- καί άντικατα- 
σκοπεύση.
Γιά τόν ’ίδιο περίπου λόγο είναι προσκολλημένος έδώ καί ό 
ύπεύθυνος άρωγής θυμάτων.
Πρός Β.: Μέ άναλύσεις καί μελέτες (καί δχι μέ προσκλητήρια) 
πάνω στό έκπαιδευτικό, τό έργατικό, τό άγροτικό, τό κοινών ι- 
κοασφαλιστικό, τό οίκονομικό, τό έκκλησιαστικδ, τήν μετανά
στευση, τήν έξωτερική πολιτική κ.ά., μέσω του ραδιοφώνου, 
τής έφημερίδας καί έντύπων, συζητήσεων καί διαλέξεων έπιδιώ- 
κεται ή διαφώτιση των ’Ελλήνων στό έσωτερικό καί έξωτερικό



καθώς καί ή πληροφόρηση των ξένων.
Καταβάλλεται, προσπάθεια, έπως στό έσωτερικό έπίσης συγ
κεντρώνονται καί άξιοποιουνται πληροφορίες, τυπώνεται καί 
μοιράζεται προπαγανδιστικό ύλικό.
'Επειδή ό ραδιοφωνικός σταθμός θ’άπασχολή είδικόν έπί των 
τηλεπικοινωνιών, γι’αύτό προσκολλάται έδώ καί τό Τμήμα Τη
λεπικοινωνιών, πού θ’άσχολήται μέ την (άσύρματο!) έπικοι- 
νωνία μεταξύ μας στό έξωτερικό, άλλά κυρίως μέ τδ έσωτερικό.
Πρός Γ.: Τό δργανωτικό σχήμα μέ τούς πυρήνες, έστίες, έκπρο- 
σώπηση ΠΑΚ χώρας καί ’Ηπείρου παραμένει ίσχυον.
Οί δυνατότητες έμως συμμετοχής τής βάσεως - ίεραρχικώς - στή 
διαμόρφωση τής πολιτικής γραμμής καί την λήψη άποφάσεων τής 
όργανώσεως αυξάνονται. 'Η συνάντηση δλων τών έκπροσώπων ΠΑΚ 
τών χωρών τής Εύρώπης άποτελει ένα πρώτο καί καλό βήμα πρός 
αύτήν τήν κατεύθυνση. Τό πείραμα πρέπει νά έπεκταθή καί 
στούς έστιάρχες καί στούς πυρηνάχες.
Σέ κάθε χώρα όρίζονται ύπεύθυνοι όργανωτικου, συνδικαλιστι
κόν, σπουδαστικου. καί, σέ συνεργασία μέ τδν ύπεύθυνο Σπίθα 
χώρας, ύπεύθυνος στρατολογήσεως (καί κατατάξεως) προσωπικού. 
Μέ τήν βοήθεια καί τών άλλων "γραφείων", ίδιαίτερα Α1 καί 
Β-Ψ έπιδιώκεται, στέλλοντας άτομα στό έσωτερικό, καλώντας 
"φίλους" στό έξωτερικό, ή δημιουργία πυρήνων καί, λόγω άσφα- 
λείας, τό πολύ έστιών μέσα στήν 'Ελλάδα.
Οί πυρήνες καί οί έστίες έχουν σάν άποστολή νά περάσουν τήν 
γραμμή του ΠΑΚ, νά διεισδύσουν (καί όργανώσουν) στό έργατι- 
κδ, ύπαλληλικό καί σπουδαστικό στο'ιχεΐο, σέ συνεργασία μέ 
τό Α1 νά προστατεύσουν τήν όργάνωση, νά στρατολογούν πρό
σωπα γιά τήν άντίσταση, ν’άνεφοδιάζουν τήν άντίστάση μέ ύ
λικό, τρόφιμα κ.ά., νά όργανώσουν καί φροντίζουν τό ύγειο- 
νομικό καί χειρουργικό, νά δημιουργήσουν τίς κατάλληλες έφε- 
δρεΤες καί γενικά νά μαζικοποιήσουν τόν άγώνα.
Πρός Δ.: *0 ύπεύθυνος του "γραφείου" αύτου πρέπει νά είναι 
άνθρωπος, πού νά καταλαβαίνη άπό business, νά ξέρη καί νά 
μπορή έπιμόνως νά παρακαλή.
Γιά τά μέλη του ΠΑΚ καί τών Φ.ΠΑΚ έχω νά κάνω τήν έξής πρό
ταση: Τό ΕΣ ΠΑΚ ’Εξωτερικού νά στείλη στδν ύπεύθυνον του 
οικονομικού τήν άκόλουθη άπόφαση: "Γιά νά μπορέσουν ν’άντι-



μετωπισθουν οί άνάγκες του άγώνα, πού 'έχει άναλάβει τδ ΠΑΚ, 
χωρίς νά χάση την άνεξαρτησία του, τδ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΠΑΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ άπεφάσισε: Κάθε μέλος του ΠΑΚ καί των Φ.ΠΑΚ 
στδ έξωτερικδ ύποχρεουται νά συνεισφέρη κατ’£τος - σε δύο 
δόσεις - 400.- γερμανικά μάρκα, άρχης γενομένης άπό τδν 
’Αρχηγδ του ΠΑΚ.
Οί σπουδασταί ύποχρεουνται νά συγκεντρώσουν τδ ποσόν αύτδ 
πουλώντας κουπόνια σέ "Ελληνες μή μέλη καί σε ξένους".
Πιστεύω, πώς άν τά όργανα του ΠΑΚ καί των Φ.ΠΑΚ δώσουν τδ 
παράδειγμα, δλα τά μέλη των όργανώσεών μας θ’άνταποκριθουν.
Αίσιόδοξα: 500 μέλη · 400 γ.μ. = 200.000 γ.μ. έτησίως.
*Απαισιόδοξα: 250 μέλη · 400 γ.μ. = 100.000 γ.μ. έτησίως.

Μέ συναγωνιστικούς χαιρετισμούς 
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Πρδς: Μέλη του ΕΣ ΠΑΚ ’Εξωτερικού


