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"*Η ουσία τού έλληνικού προβλήματος είναι Απλή. Είναι ή 
πατρίδα μας χώρα υπό κατοχή. ^^„ίΐ.^τοχή^εΐναι^^Αμε^- 
πανική. Μόνο οί στολές καί ή καθομιλουμένη γλώσσα είναι 
ελληνικές. Καί λύση τού έλληνικου, προβλήματος δέν ύπάρ- 
χει καμμιά - στό πολιτικό έπίπεδο. Ή  Δημοκρατία στήν 
'Ελλά,δα δέν. θά φθάσει χωρίς τήν πραγματική, ουσιαστική, 
τήν χωρίς ορούς Απελευθέρωσή της Απ’τά δεσμά πού έχάλ- 
κευσε δ 8Αμερίκανικός Ιμπεριαλισμός στά πλαίσια τής 
Ατλαντικής Συμμ,αχίας. Γι’αύτό δ Αγώνας μας είναι 2®ΝΙΚ0-- 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ, Γι’αύτό πρέπει όλοι μας νά Αποδοθούμε 
στή δύσκολη καί υπεύθυνη δουλειά γιά τήν. έπάνδρωση καί 
πλαισίωση ,τού ’Απελευθερωτικού_Κινήματος. ‘Η 
δικτύωση τού Απελευθερωτικού κινήματος, τό πέρασμα τής 
Ανένδοτης γραμμής γιά Απελευθερωτικό Αγώνα χωρίς όρους 
καί.συμβιβασμούς, είναι άμεσο καθήκον μας - δικτύωση Απ’ 
άκρου σ’άκρο τής Ελλάδος, δικτύωση σέ κάθε πρωτεύουσα 
τού εξωτερικού. Μά άμεσο έπίσης καθήκον μας - καθήκον 
πού έχει μάλιστα *ήπόλυτη_Προτερα_ιότητα - είναι ή έξα- 
σφάλιση των υλικών προϋποθέσεων, καθώς καί ή έπάνδρωση 
.ένός υπεύθυνου, άρτια στελεχωμένου αντιστασιακού όργάνου 
γιά τή δυναμική Αναμέτρηση μέ τίς δυνάμεις κατοχής, γιά 
τήν προετοιμασία τής τελικής, μαζΐκής φάσης τού Αγώνα 
τού 'Ελληνικού Λαού - φάσης πού θά συμπεριλάβει καί ση
μαντικό τμήμα των στρατευμένων παιδιών του, όσων πονούν 
τό λαό Απ’τόν οποίο προέρχονται καί σέβονται τό έθνος 
πού ώρκίστηκαν νά υπηρετήσουν. Ό  δρόμος είναι δύσκολος. 
‘0 Αγώνας σκληρός. '0 -περήφανος 'Ελληνικός Λαός Ακόμη 
μιά φορά - στή μακρά Αγωνιστική ιστορία του - καλείται 
νά δώσει τό παρόν σέ μ.ιά μάχη πού θά κρίνει τό μέλλον 
τής φυλής.. Θά τή δώσει. -Θά-νικήσει. 'Η 'Ελλάδα θά Απε
λευθερωθεί. Καί δ κυρίαρχος λαός θά χαράξει 6 ίδιος 
τήν πορεία τού έθνους πρός τό Μέλλον",

Άνδρέας Γ. Παπα.νδρέου 
’Αρχηγός Π.Α.Κ.
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Αυτή είναι ή ουσία του Αγώνα μας. Ή  δικτατορία τών συνταγμα
ταρχών είναι τό προσωπείο τής ξένης κατοχής. Καί θ’Ανατραπεΐ ή δι
κτατορία καί θά τερματισθεΐ ή ’Αμερικανική κατοχή, σάν Αποτέλεσμα 
τού συνεπούς Έθνικοαπελευθερωτικού ’Αγώνα ποΰ καλείται νά διεξα- 
γάγει ό 'Ελληνικός λαός, μόνος, Αβοήθητος Από ξένους. Κι’εΐναι 
βέβαια η νίκη του λαού, Αρκεί νά συνειδητοποιήσει τήν απλή άλήθεια 
πώς δέν υπάρχουν "έξελικτικές” καί "πολιτικές” λύσεις, μά μόνο 
’Αντίσταση,.μόνο δυναμική άναμέτρηση μέ τις δυνάμεις κατοχής.

Κι’■όταν λύσει τά δεσμά του ο λαός μας κι’Αποκτήσει τήν ’Εθνι
κή του ’“Ανεξαρτησία, θά έπιδοθει πιά Απερίσπαστος στή μόνιμη έ
δρα ίωση καί τών άλλων στόχων τού άγώνα: τής Λαϊκής Κυριαρχίας, τής 
Δημοκρατικής Διαδικασίας καί τής Κοινωνικής Δικαιοσύνης,

Σάν μέλος τού Π.Α.Κ, έχεις τό προνόμιο μά καί τή βαρειά ευθύ
νη νά βρίσκεσαι στήν πρωτοπόρε ία τού Αγιόνα γιά τήν απελευθέρωση 
καί τή δημιουργία μιάς νέας ’Ελεύθερης, Δημοκρατικής καί Δίκαιας 
Ελλάδος.

Μιά κι’έχεις τήν ελευθερία νά κινηθείς· στό έξωτερικό - μιά 
έλευθερία πού στερούνται τά ύπόδουλα Αδέλφια μας στήν Ελλάδα - 
πέφτει έπάνω σου τό μεγαλύτερο βάρος τής πολιτικής δράσης πού 
χρειάζεται ή ένεργή Αντίσταση γιά νά κλιμακωθεί καί νά δυναμώσει, 
μά καί τής Απαραίτητης υλικής ενίσχυσής της..

Πιό συγκεκριμένα-, σάν μέλος τού ΙΙ.Α.Κ. , έχεις τά εξής καθή
κοντα καί υποχρεώσεις Απέναντι τού ’Απελευθερωτικού Κινήματος τού 
'Ελληνικού λαού;
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ΚΑ0ΗΚΟΝΤΑ_ΜΙ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΚΑΤΑΡΤΙΣΕ ...

Μελέτησε καλά τίς Ιδεολογικές Αρχές, τούς στόχους καί τή



στρατηγική του Π.Α.Κ., καθώς καί τό οργανωτικό του σχήμα. Πρέπει 
νά.εΐ.σα.ι συνεχώς ένημερωμένος ·πάνω στις Αποφάσεις της ιεραρχίας 
του Π.Α.Κ..Πρέπει νά είσαι Απόλυτα καταρτισμένος καί πάντα 'έτοι
μος ν’ Απαντήσεις σ’¿ρωτήματα που θά γεννηθούν σέ συζητήσεις μέ 
τους φίλους σου σχετικά μέ τήν όργάνωση. Μόνο δταν έσΰ έχεις ξεκά
θαρα στή σκέψη σου τούς σκοπούς καί τήν τακτική τού αγώνα μας', θά 
μπορέσε.ις. νά πείσεις καί τούς φίλους, σ,ου. (Ζήτησε Από τό γραφείο 
τού Π.Α.Κ. τό "Σχέδιο Στόχων τού Π.Α.Κ.", καθώς καί άλλο’πληροφο
ριακό υλικό).

2. ΠΙΣΤΗ_ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
*0 Αγώνας μας είναι σκληρός, ά,νισος καί μακρύς. "Ομως, ή Απε

λευθέρωση τής 'Ελλάδος είναι εφικτή. *0 λαός μας τελικά θά νική
σει. Αύτό πρέπει νά. είναι πεποίθησή σου. Ή  Ιστορία μάς δίδει 
άφθονα παραδείγματα. Κράτα τό ηθικό σου Ακμαίο καί, παρά τίς Αντι
ξοότητες, μετάδιδε πνεύμα αισιοδοξίας στόν κύκλο σου. 'Ηττοπάθεια 
δέν είναι νοητή στίς τάξεις μας. Κάθε άποψη πού υπερτιμά τή δύνα
μη τού έχθρού καί υποτιμά τή δύναμη τού λαού υπονομεύει τόν Αγώνα.

3. ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ

Τά μέλη τού Π.Α.Κ. είναι μιά οικογένεια. Μιά οικογένεια πού 
Αγωνίζεται γιά τά ίδια ιδανικά. "Οπως καί σύ, είναι Αγνοί πατρι
ώτες πού τό μόνο κίνητρό τους είναι ή Αγάπη πρός τό σκλαβιομένο 
λαό μας καί ο πόθος τους νά δούν τήν πατρίδα μας ελεύθερη, Ανεξάρ
τητη καί δημοκρατική. Πρέπει συνεπώς νά θεωρείς σάν Αδελφό σου κά
θε μέλος τού Π.Α.Κ.. Είναι δική σου υποχρέωση νά φροντίσεις ν ’Ανα
πτυχθεί στίς τάξεις μας, τό πνεύμα τής Αδελφοσύνης, τής Αλληλεγ
γύης καί τής ένότητας. Χωρίς αύτό, δέν θά μπορέσει ή όργάνωση. νά 
έπιζήσει, νά ¿ξαπλωθεί καί νά φέρει σέ πέρας τούς σκοπούς της. 
Είναι δική σου ύποχρέωση ν’Αποφύγεις κάθε προστριβή μέ τ,ούς συνα
γωνιστές σου πού καταλήγει σέ Αποδυνάμωση τών τάξεών μας,

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γιά νά πετύχει ή. όργάνωση τούς σκοπούς της, βασίζεται στή



δραστηριότητα των μελών της - στη δική σου. δραστηριότητα, στη δική 
σου προσφορά. 'Η Ιδιότητα του μέλους τού. Π.Α.Κ. δικαιώνεται μέ τή 
δράση. Είναι Ασυμβίβαστη μέ τήν Αδράνεια. Καί τό γεγονός πώς κατά 
τή γνώμη σου άλλο μέλος δέν άποδίδει όσο πρέπει καί μπορεί, δέν 
σού έπιτρέπει νά έλαττώσεις τήν προσφορά σου. 'Η παράλειψη έκτελέ-- 
σεως Ανειλλημένου καθήκοντος ίσοδυναμεΐ μέ παράπτωμα. Πρέπει νά 
είσαι έτοιμος νά προσφέρεις στό πόστο ποΰ μπορείς καί σέ τοποθετή
σει ή όργάνωση. Καί νάσαι έτοιμος νά μάθεις καινούργια καθήκοντα 
καί ν’Αύαλάβεις καινούργιες δουλειές όπου χρειασθει: στό τηλέφωνο, 
στόν πολύγραφο, στό πεζο.δρόμιο, στό σπίτι * στό καφενείο, στό πανε
πιστήμιο, στό έργοστάσιο. Σέ προγραμματισμένα πλαίσια ή όργάνωση 
έχει συγκεκριμένες δουλειές πού ή έκτέλεσή τους Απαιτεί τή συμμε
τοχή σου. Πέρα όμως Απ’αύτό έχεις καθήκον νά παίρνεις δικές σου 
πρωτοβουλίες καί νά κινητοποιείς καί άλλους ν’Αναπτύξουν δράση 
στούς Ακόλουθους τομείςί

α) 'Η ένημέρωση τού Ελληνισμού, μέσα κι’έξω Από τήν 'Ελλά
δα, είναι δική σου υπευθυνότητα. Προσπάθησε νά προωθήσεις 
τόν τύπο μας, τίς έκδόσεις μας, τά ένημερωτικά μας φυλλά
δια στό χώρο πού ζεΐς καί όπου αλλού μπορείς. Προσπάθησε 
νά περάσει στήν 'Ελλάδα ένημερωτικό υλικό είτε μέ ταχυδρο
μείο, είτε μέ φίλους όπισκέπτες.

β) Φρόντισε νά μεταδοθεί στήν 'Ελλάδα τό μήνυμα πώς ή 
Απελ.ευθέρωση μπορεί νά έλθει μόνο μέ Αντίσταση στό έσωτε- 
ρικό. ’Εκμεταλλεύσου κάθε εύκαιρία γιά νά παράγγείλεις 
στούς φίλους δημοκράτες στό εσωτερικό πώς πρέπει νά όργα- 
νωθούν μόνοι τους, σέ μικρές Αντιστασιακός Αμάδες καί νά 
πλήξουν τόν έχθρό όπου καί όπως μπορούν.

γ) Φρόντισε ν’Ανοίγεις συζητήσεις στήν παρέα σου, στις 
οικογενειακές σου συντροφιές· μέ Αντιστασιακά θέματα, μέ 
τίς θέσεις τής όργάνωσής μας, μέ τίς τελευταίες έξελίξεις 
στήν 'Ελλάδα. Στίς συζητήσεις σου κράτα πάντα τό πνεύμα 
αισιοδοξίας καί φρόντισε νά τό μεταδώσεις.



δ) Παρότρυνε τους φίλους σου σέ ένεργό δράση. Διάλεξε 
τούς π ιό άφοσιωμένους καί δυναμικούς, δόστους ιδιαίτερη 
προσοχή, προσπάθησε νά τούς μυήσεις στον Αγώνα καί νά . 
τούς προετοιμάσεις νά ένταχθούν στήν όργάνωση σάν μέλη.

ε) Ή  όργάνωση χρειάζεται οικονομικούς πόρους* καί είναι 
δική σου ευθύνη νά βρεθούν οί πόροι αυτοί. Πρώτ’Απ’δλα 
Αντίσταση στή δυναμική της μορφή δέν μπορεί νά γίνει χω
ρίς πόρους, κι’αύτό είναι αυτονόητο, Πόροι χρειάζονται 
γιά τόν Αντιστασιακό στήν· παρανομία* γιά τήν οικογένεια 
τού φυλακισμένου Αγωνιστή* γιά τή συντήρηση τής όργάνωσης 
στό έσωτερικό καί στό έξωτερικό* πόροι Ακόμα χρειάζονται 
γιά έντυπα καί γραμματόσημα γιά νά σταλεί σέ σένα καί 
τούς άλλους φίλους ένημερωτικό υλικό.
Καί μιά καί ή συμφωνία των δύο ΰπερδυνάμεων, νά μείνει ή 
'Ελλάδα ύπόδουλη, περιορίζει σημαντικά άλλες πηγές, τό κύ
ριο βάρος γιά τήν έξεύρεση τών οικονομικών, μ,έ,σων πέφτει 
στόν 'Έλληνα δημοκράτη - στό μέλος τού Π.Α.Κ.. Τό μέλος 
τού Π.Α.Κ, συλλέγει χρήματα μέ κάθε δυνατό τρόπ.ο καί κανέ
να ποσό, όσο μικρό καί ναναι δέν είναι αμελητέο. Καί ύ- 
πάρχουν πολλοί τρόποις . . .
'Η άμεση προσφορά μέ τό έρανικό δελτίο τού Π.Α.Κ,, ή πού- 
ληση τού Βιβλίου, τής έφημερίδας, τού πληροφοριακού δελ
τίου, τού λαχείου, τού εισιτηρίου γιά έκ.δήλωση τής όργάνω
σης, κι’άλλοι τρόποι πού θά σκεφθεΐς έσύ.

5* ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

’Ανεξάρτητα όμως Από τήν ένασχόλησή σου γιά συλλογή πόρων Από 
Φίλους τής όργάνωσης, είναι Απαραίτητο, νά προσφέρεις ό ίδιος σέ 
τακτική βάση, Ανάλογα μέ τίς δυνάμεις σου.

6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Τό Π.Α.Κ. Απαιτεί Από τά μέλη του προσήλωση στίς Αρχές του, 
συνειδητή έφαρμογή τής Αγωνιστικής τακτικής του, αύστηρή πειθαρχία 
στά Ανώτερα ίεραρχικά όργανα, καί ύπακοή στίς Αποφάσεις καί τίς



έντολές τους. Τό Π,Α.Κ. είναι, κάθετα Ιεραρχημένη όργάνωση. Τά δ ι 
οικητικά της όργανα - συλλογικά ή μή, που επιλέγονται, μέ αύστηρά 
κριτήρια, δέν είναι άνεξέλεγκτα άλλα δρούν μέσα σέ συγκεκριμένα 
πλαίσια πού τους δίδονται άπό την ηγεσία, στίς' αποφάσεις τους δέ, 
λαβαίνουν ΰπ’δψει τίς άπόψεις τών μελών.

Πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται μέ έπίπληξη, άπαλλαγή κα
θηκόντων ή άποβολή άπό την οργάνωση, άνάλογα μέ τη βαρύτητα τής 
παράβασης.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ

*Η έννοια τής πειθαρχίας δπως την δεχόμεθα στό Π.Α.Κ. δέν άπο- 
κλείει την κριτική. Τουναντίον, ή έπιτυχία τής οργάνωσης στό χώρο 
σου, έξαρτδται σέ μεγάλο βαθμό, άπό.τίς συστάσεις καί τήν κριτική 
σου, πού θά βοηθήσουν στή λήψη σωστών άποφάσεων καί τήν άποφυγή 
τής έπανάληψης λαθών. 'Η κριτική σου πρέπει νά είναι έποικοδομητι- 
κή καί. καλόπιστη, ν’άναφέρεται σέ πράξε.ις - όχι σέ πρόσωπα - καί 
ν’άφορά σοβαρά θέματα, όχι κουτσομπολιό. Κάνε πάντα τήν κριτική 
σου στόν κλειστό χώρο τών συνεδριάσεων τής όργάνωσης ή στήν υπεύ
θυνη έπιτροπή τής πόλης σου. Άπόφευγε παντα κριτική γιά τήν όργά- 
νωση ή γιά μέλη της, σέ χώρους έκτος τών παραπάνω, καθώς, καί μέ 
άτομα πού δέν άνήκουν στήν όργάνωση. Σάν μέλος τού Π.Α.Κ. πρέπει 
ν’άναπτύψεις τήν ικανότητά σου νά δέχεσαι τήν κριτική τών συναγω
νιστών σου μά καί .νά κάνεις τακτική άνασκόπιση στή δική σου δράση, 
δηλαδή αυτοκριτική.

8. ΕΧΕΜΥΘΙΑ

Ή  δικτατορία έχει πράκτορες παντού. Κράτα πάντα υπό έχεμύθια 
μή άνακοινώσιμες πληροφορίες πού σού έμπιστεύ.θηκε, ,ή όργάνωση, ή 
συζητήσεις πού ακόυσες σέ συγκεντρώσεις τού Π.Α.Κ..
Μιά άντιστασιακή όργάνωση σάν τ.ό Π,Α.Κ. έχει κανόνες μυστικότητας 
πού πρέπει νά τηρούνται αύστηρά, "Ενας άπ'αύτούς τούς κανόνες εί
ναι πώς κανείς δέν πρέπετ νά κατέχει πληροφορίες πού δέν έχουν 
άμεση σχέση μέ τή δουλειά του. "Οσο κι’άν έμπιστεύεσαι τό συναγω
νιστή σου, ποτέ μφ τού μεταδώσεις τέτοιες πληροφορίες, άπλώς καί



μόνο γιά νά τού Αποδείξε.ις πώς τόν έμπιστεύεσαι ή γιά νά ικανοποι
ήσεις την περιέργεια του. Μή γίνεις, άθελά σου, υπαίτιος νά συρ
θούν Αγωνιστές τής Αντίστασης, στά στρατοδικεία καί τά μπουντρού
μια τής χούντας.

9. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ

'Η συμπεριφορά τού μέλους είναι ό καθρέπτης τής δργάνωσης καί 
έπηρεάζει άμεσα τ.ό κύρος καί την .εμπιστοσύνη πού έμπνέει ή δργάνω- 
ση στόν έξω κόσμο. Τό μέλος τού Π.Α.Κ., μέ λόγια καί πράξεις πρέ
πει ν’άντανακλά δημοκρατικό ήθος,, αίσθημα ευθύνης, σοβαρότητος καί 
πίστης στόν Απελευθερωτικό Αγώνα.

Τό μέλος τού Π.Α.Κ., στις σχέσεις του μέ τούς συναγωνιστές 
του, πρέπει νά διέπεται Από πνεύμα φιλίας καί συνεργασίας καί σε
βασμού τής προσωπικότητάς τους.
0ά πρέπει νά Αποφεύγονται οί προσωπικές αιχμές, τά πειράγματα καί 
τά Ατυχή Αστεία πού υπονομεύουν τή συνοχή τής δργάνωσης.

10. ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σάν μέλος τού Π.Α.Κ., έχεις τό δικαίωμα μά καί τό καθήκον, νά 

καταβάλλεις συνεχώς προσπάθεια ν’Αναπτύξεις τίς γνώσεις σου, τά 
ηγετικά σου προσόντα καί τίς δργανωτικές σου ικανότητες, σέ τρόπο 
πού νά προσφέρεις Αποδοτικότερα στόν ’Απελευθερωτικό μας. Αγώνα μέ 
τή συμμετοχή σου σέ Ανώτερα όργανα τής Ιεραρχίας τού Π.Α.Κ..

X X X

'Όταν δλα τά μέλη τού Π.Α.Κ., τά σημερινά καί τ’αύριανά, συνει
δητοποιήσουν τήν Ανάγκη τού Έθνικοαπελευθερωτικού Άγώνφ σάν μό
νου τρόπου Ανατροπής τής τυραννίας, κι’έπωμισθούν τίς θυσίες πού 
Απτχιτεΐ, σάν νάταν δική τους, προσωπική ευθύνη, τότε καί μόνο τό
τε, θ’Αναπτυχθεί τό Αντιστασιακό κίνημα πού θά φέρει στήν ’Ελλάδα 
τή Λευτεριά, τή Δημοκρατία καί τή Δικαιοσύνη.

Σεπτέμβρης 1971 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Π.Α.Κ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


