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I. Πληροφόρηση

Ι.Ι 'Η ‘Οργάνωση Φ.ΠΑΚ. Δυτ. Γερμανίας άποτελείται αυτή τή στιγμή 
από 26 Τοπικές ’Ορ^μ,νώσε ις (συμπεριλαμβανομένων καί 5 "πυρή
νων") μέ συνολικό άροθμό μελών περίπου 400.
Μετά από όριστική άπόφαση τής ΠΚΕ θά γίνει τό πρώτο Συνέδριο 
Φ.ΠΑΚ Δυτ. Γερμανίας στίς 8 καί 9 Μαίου 1971 στό DARMSTADT.

Ι.ΙΙ 'Η γενική εικόνα είναι, ότι ή πλατειά μάζα των 'Ελλήνων τής 
Γερμανίας δέν είναι πρόθυμη νά συμμετέχει ενεργά στήν ’Οργά
νωση, μέ συνέπεια νά γίνονται μέλη τής ’Οργάνωσης ελάχιστοι 
σέ σχέση μέ τό πλήθος των δυνάμει μελών. Αυτή ή εικόνα αντι
κατοπτρίζεται καί στίς Τοπικές ’Οργανώσεις: ένας μικρός αρι
θμός των μελών άσχολείται ένεργά μέ τήν δουλειά τής ’Οργάνω
σης ένώ ή πλειοψηφία άρκεΓται κι εδώ μέ μιά παθητική συμμετο
χή. 'Αποτέλεσμα αυτής τής τάσης είναι άπ’τήν μιά μεριά ή δη
μιουργία ομάδων - πού εύκολα μπορούν νά έκφυλισθουν σέ κλίκες - 
τών ένεργών μελών, άπ’τήν άλλη ή αδυναμία αυτών των ομάδων
νά άντεπεζέλθουν στό πλήθος τής δουλειάς ποό κατ’άνάγκη άνα-
λαμβάνουν. Αυτό οδηγεί σέ μιά σχετική αδράνεια στό προχώρημα 
τής δουλειάς.- Συγχρόνως οδηγεί στό νά υπαγορεύουν οί ομάδες 
αυτές τήν όποια γνώμη τους στήν έκάστοτε Τοπική ’Οργάνωση* 
παρουσιάζοντάς την ως γνώμη τής "βάσης", πρίσμα πού άποτελε,ί 
καθαρή δημαγωγία, δεδομένου ότι ή πραγματική βάση δέν συμμε
τέχει στήν δημιουργία τής γνώμης. 'Η κατάσταση αυτή είναι βέ
βαια χαρακτηριστική γιά κάθε ’Οργάνωση. Μέλημα τής ηγεσίας 
πρέπει νά είναι ή αντιμετώπιση τέτοιων ομάδων μέσω ενός κατάλ
ληλου κι αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου, ώστε ν ’αποφευχθεί” 
ή δημιουργία κλικών. Συγχρόνως πρέπει νά ένταθε,ί ή προσπάθεια 
πολιτικοποίησης όλων τών μελών, ώστε νά τιραγματοποιηθε,ί ή δη
μοκρατική διαδικασία κι έτσι ό σχηματισμός γνο'μΠζ κι ή αποκρυ
στάλλωση τάσεων μέσα στήν ’Οργάνωση νά είναι πραγματικά έκφρα
ση τής βάσης. ‘Η ένεργητική συμμετοχή στήν πολιτική καί ¿ργα- 
νωτική δουλειά τής ’Οργάνωσης πρέπει νά γίνει απαραίτητη προ
ϋπόθεση της ιδιότητας του μέλους τής ’Οργάνωσης.



1,12 Στήν πρόοδο της δουλειάς ένεργε.Γ ανασταλτικά καί τό δτι 
ακόμα καί τά ενεργά μέλη μπορούν, έπειδή όλοι έχουν καί 
μιά επαγγελματική απασχόληση καθώς καί οικογενειακές υπο
χρεώσεις, νά διαθέσουν μόνο ένα μέρος του χρόνου τους γιά 
τήν ’Οργάνωση.- *0 γενικός κανόνας πού έχει έπικρατήσει 
είναι ότι γιά τήν ’Οργάνωση διατίθεται ένα μέρος του Σαβά- 
του ή τής Κυριακής ή στίς καλύτερες περιπτώσεις ένα μεγάλο 
μέρος του Σαβατοκύριακου.

Ι.Ι3 *Η εσωτερική πειθαρχία λείπει, δεδομένου ότι πειθαρχία δέν 
άπετέλεσε ποτέ τό χαρακτηριστικό των ελληνικών πολιτικών 
(καί μή) ’Οργανώσεων, θά ήταν θαύμα αν είχε γίνει ήδη συν
είδηση τών μελών τής ’Οργάνωσης τών Φ.ΠΑΚ. ’Η λειτουργία τής 
’Οργάνωσης προϋποθέτει όμως πειθαρχία* ή στρουκτούρα τής 
’Οργάνωσης τών Φ.ΙΙΑΚ είναι ή πρώτη στόν μή κομμουνιστικό 
χώρο πού άπαιτε.ί πειθαρχία. Κι ένα κύριο μέλημα τής ’Οργάνω
σης σέ κάθε της έπίπεδο πρέπει νά είναι τό νά γίνει συνείδη
ση τής ’Οργάνωσης ή ανάγκη αυστηρής έσωτερικής πειθαρχίας. 
Πρόκειται βέβαια γιά ένα αρκετά μακροπρόθεσμο έργο.

Ι.2Ι Οι ΤΟ άσχολουνται μέ τά προβλήματα τών 'Ελλήνων τής περιοχής 
τους όσο καί όπως τούς είναι δυνατό. Τό αν ασχολούνται καί 
κατά πόσο δέν έξαρταται όμως μόνο από τή θέληση ή άπό τήν 
ικανότητα τών ΤΟ, άλλά κι άπό τήν προθυμία τών ‘Ελλήνων τής 
έκάστοτε περιοχής πού δέν είναι μέλη τής ’Οργάνωσης, νά ζη
τήσουν τήν βοήθεια τής 'Οργάνωσης. Οι κύριοι λόγοι πού άπο- 
τρέπουν τούς "Ελληνες νά ζητήσουν τήν βοήθεια τής 'Οργάνωσης 
είναι οί ίδιοι πού τούς άποτρέπουν νά γίνουν μέλη της : φόβος 
πολιτική αδιαφορία.

1*22 'Η υποκατάσταση τών συνδικάτου άπό τήν ’Οργάνωση παρουσιάζε
ται πολύ προβληματική τόσο στήν ουσία όσο καί στήν τεχνική 
μορφή της. Γιατί ή άπασχόληση τής ’Οργάνωσης μέ τά συνδικα
λιστικά δέν μπορεί ν ’άντικασταστήσει τόν τεράστιο μηχανισμό 
τών συνδικάτων. ’Αλλά ούτε κι ή 'Οργάνωση μπορε,ί ν’άφίσει 
ολους τούς άλλους τομείς καί ν’άσχολε,ίται μόνο μέ τά συνδικα
λιστικά. Κάτι άλλο είναι βέβαια ή εξυπηρέτηση των εργατών 
π.χ. στό φορολογικό θέμα - μετά μάλιστα άπό τό σκάνδαλο τής



άγριας εκμετάλλευσης των εργατών πού Αποκαλύφθει τελευταία 
στό Μόναχο καί Αλλού. ϋάνω σ αυτό έχουν γίνει ήδη σκέψεις 
στήν ΤΟ Μονάχου. Θά πρέπει ν’άσχοληθε.ι μ*αυτό τό θέμα κι ή 
ΚΕ των Φ.ΓΙΑΚ ώστε' νά υπάρξει μιά κεντρική διευθέτηση.

1.3 ΠΚΕ των Φ.ΠΑΚ Δυτ. Γερμανίας : στήν ΠΕΖΕ έργάσθηκαν έντατικά 
εξ Αρχής μόνο πέντε (5) μέλη ένω τά υπόλοιπα μέλη ή δέν έν- 
διαφέρθηκαν καθόλου ή ένδιαφέρθηκαν πολύ λίγο. Αυτό αντικα
τοπτρίζεται καί τελείως στατιστικά στόν κατάλογο των παρόντων 
σέ κάθε συνεδρίαση τής ΠΚΕ. Ή  κατάσταση αυτή είναι βέβαια 
γνωστή στά ίδια τά μέλη τής ΠΚΕ. Είναι αποτέλεσμα απροθυμίας 
ή απογοήτευσης σέ προσωπικό έπίπεδο αλλά καί ανικανότητας 
των προσώπων.

1.4 Σύνδεση μέ τήν Διεθνή* Γραμματεία ΠΑΚ (Εύρώπης) : ή σύσταση 
του οργάνου αυτού κοινοποιήθηκε στίς ’Οργανώσεις καί στούς 
’Εκπροσώπους ΓΙΑΚ μέ επιστολή τής Γραμματείας τού ΕΣ έξωτερι- 
κού άπό 29 Δεκ. 1970. ’Απ’όσο ξέρω ή Διεθ. Γραμ. δέν ήλθε
σέ επαφή μέ τούς ’Εκπροσώπους ΠΑΚ ή τίς ’Οργανώσεις ώστε νά 
γίνει ή αρχή μιας σύνδεσης καί νά δημιουργηθε,ι μιά συγκεκρι
μένη βάση, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας.- Γενικά 
χωλαίνει ή επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων όργάνων τού ΓΙΑΚ. 
Τούτο οφείλεται κατά τήν γνώμη μου στό δτι δέν έχει βρεθεΓ 
ακόμα τό κατάλληλο ορθολογιστικό σύστημα επικοινωνίας πού 
ν’αντιστοιχεί στίς συνθήκες κάτω άπ’τίς όποιες εργάζεται τό 
ΠΑΚ - π.χ. τέλεια (Αναγκαστική) Αποκέντρωση, μεγάλες αποστά
σεις κλπ.

1.5 Γιά ένδεχόμενη Απορία, γιατί ή ’Οργάνωση τής Δυτ. Γερμανίας 
δέν συλλέγει περισσότερα χρήματα παρ’δλο πού σ ’αύτό τόν χώ
ρο ζουν εκατοντάδες χιλιάδες 'Ελλήνων, ίσχύει πρώτα-πρώτα
τό έπιχείρημα, δτι δχι δλοι αυτοί οι "Ελληνες είναι διατεθει
μένοι - άπό άποψη πολιτικής τοποθέτησης καί πίστης στήν ’Ορ
γάνωση τού ΠΑΚ - νά συνδράμουν τό ΓΙΑΚ. "Επειτα ισχύουν οι 
λόγοι πού σέ άλλη σχέση έχουν άναφερθει ήδη παραπάνω : φόβος, 
Αδιαφορία. Τέλος ή ίδια τους ή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
πού τούς επιβάλλει νά Αποταμιεύουν δχι μόνο τό μάρκο Αλλά



καί τό πφένιχ.- ‘Η προσφορά καί τού έλάχιστου ποσού συνδυά
ζεται πιά σήμερα μέ τήν ιδιότητα τού αγωνιστή.

1.6 Γίνεται ορθά ή παρατήρηση, δτι ό ΑΓΩΝΑΣ "δέν ίκανοποιε,ί 
σχεδόν κανένα”. Πάνω σ ’αυτό τά ακόλουθα:
Οι απαιτήσεις τής έφημερίδας ξεπερνούν κατά πολύ τίς αντί
στοιχες δυνάμεις τής συντακτικής επιτροπής, παρ’δλο πού ή 
έπιτροπή έργάζεται έξουθενωτικά γιά τήν εφημερίδα. 
ιΗ εφημερίδα δέν εχει τήν άπαιτούμενη βοήθεια από τήν ’Οργά
νωση του ΠΑΚ: οικονομικά: α/ τά εμβάσματα από ΗΕΑ/Κφήαδά 
πρέπει νά φθάνουν τακτικά_πάντα στήν_ιδια_ήμε£θ£ηνία (πρώτη 
κάθε μηνός), άλλιώς δημιουγουνται τεράστιες δυσκολίες· 
β/ πρέπει νά βρεθεί τρόπος ν’άποσβεσθε.ί έντελώς τό χρέος πρό< 
Στρομπολάκο, πράγμα πού έκτός άπ’τήν ικανοποίηση το,υ Στρομπο- 
λάκσυ (πού φαίνεται κάπως πικραμένος) θά δημιουργήσεij>tai τήν 
προϋπόθεση βελτίωσης τού τεχνικού εξοπλισμού τού τυπογραφείοι 
'Οργανω^τκά: α/ πρέπει νά κυκλοφορήσει ή συμφωνημένη έγκύκλκ 
τής ηγεσίας πρός δλες τίς ’Οργανώσεις γιά υποχρεωτική έγγρα
φή των μελών τής ’Οργάνωσης ως συνδρομητών τής εφημερίδας* 
β/ πρέπει νά δημιουργηθει οπωσδήποτε; έπιτελε,ιο τακτικών συν
εργατών (έκτός Μονάχου) δχι μόνο γιά τήν συγγραφή τών κυρίων 
άρθρων (κι αύτή ή υπόθεση δέν εχει διευθετηθεί ακόμη παρ’δλο 
πού άποφασίσθηκε στήν συνάντηση της BONN), άλλά^γιά δλα τά 
θέματα, ώστε ή συντακτική έπιτροπή ν’άσχολεΐται κυρίως μέ τό 
τεχνικό-συντονιστικό μέρος κι δχι καί μέ τήν πλήρωση τών στη
λών τής έφημερίδας μέ δικά της προϊόντα.
Στήν συντακτική έπιτροπή, ή οποία εχει συντάξει μιά σχετική 
εκθεση πού άποστέλλεται στά αρμόδια όργανα, εχει αρχίσει νά 
δημιουργείται ή έντύπωση δτι τό HAK δέν ένδιαφέρεται γιά τήν 
έφημερίδα. Πρέπει τό ΠΑΚ νά δείξει μέ μεγαλύτερη ένταση άπ’ 
δ,τι μέχρι σήμερα, δτι θεωρεί τήν έφημερίδα ώς ουσιαστική 
δουλειά.

1.7 Σέ συνάντησή μου μέ τόν Η.-Ε. DINGELS στίς 15 Μαρτίου:
Ι.7Ι μού δόθηκε ή διαβεβαίωση δτι μέσα στόν ’Απρίλιο θά δοθεί 
άπάντηση στό θέμα του Γραφείου. ‘0 σχετικός προϋπολογισμός 
(4000.-DM/μήνας) είχε σταλε.Γ μέ ήμερομηνία 5 Φεβρ.1971



καί κρίνεται άπό τόν DINGELS ώς "ρεαλιστικός". 'Η έγκριση 
πρέπει νά δοθεί βέβαια άπό τόν A/ NAU.
1.72 Μου δόθηκε επίσης ή διαβεβαίωση ότι ή SPD θά ύποστηρί- 
ξει μέ 2500.- DM τήν οργάνωση του πρώτου Συνεδρίου των Φ.ΪΙΑΚ 
Δυτ. Γερμανίας. Καί πάνω σ ’αύτό θά δοθεί οριστική απάντηση 
τόν ’Απρίλιο.
1.75 Γιά έκτακτη υποστήριξη τής εφημερίδας ΑΓΩΝΑΣ φαίνεται 
ότι δέν υπάρχει διάθεση. Μου εγινε ή αντιπρόταση νά δίνονται 
γιά τήν απόσβεση του χρέους π.χ. 600.- DM κατά μήνα άπό τό 
ποσό πού διατίθεται στό ΠΑΚ.
1.74- Μετά άπό σχετική ειδοποίηση του Κ. Σημίτη άνέφερα τό 
θέμα τής άπ5ευθείας πληρωμής του Κ. ΓΙαπούλια άπό τήν SPD μέ 
ταυτόχρονη άφαίρεση του ποσού άπό τό γενικό ποσό. Μου δόθηκε 
ή άπάντηση, ότι αυτή ή διευθέτηση μπορεί νά γίνει μόνο μετά 
άτιό έγγραφη ϊντολή του ’Αρχηγού τού 1ΊΑΚ άφού τό έμβασμα πρός 
τόν Κ. ΙΙαπούλια γίνεται έπίσης βάσει έγγραφης έντολής τού 
’Αρχηγού τού ΓΙΑΚ.

2. Παρατηρήσεις

2.1 ‘Η ’Οργάνωση διέρχεται ενα κρίσιμο στάδιο. ('Η διαπίστωση 
αυτή δέν άφορα μόνο τούς Φ.ΠΑΚ, άλλά όλες τίς ελληνικές 
δημοκρατικές ’Οργανώσεις.) ’Οφείλεται κυρίως στήν άσάφεια 
πού διακρίνει αυτή τή στιγμή - μετά άπό τέσσερα χρόνια 
κυριαρχίας τής χούντας - τό μέλλον τού ελληνικού προβλήματος. 
‘Ο ένθουοίασμός πού έπικρατούσε στήν άρχή τής δικτατορίας 
καί που^βασίσθηκε στήν υπόθεση ότι τούτη είναι κάτι προσωρι
νό, εχει άντικατασταθε,ι άπό μιά γενική - φανερή ή κρυφή - 
άπογοήτευση.
Χωρίς αμφιβολία ό ένθουσιασμός τής άρχής ήταν στήν ουσία γιά 
πολλούς άπό έκείνους πού έντάχθηκαν στήν ’Οργάνωση μιά έκφρα
ση όππορτουνισμού. ’Ελάχιστοι ήταν Εκείνοι πού έξ άρχής είδαν 
τήν βασική κρισιμότητα τής κατάστασης στήν ‘Ελλάδα μέ όλες 
τίς συνέπειές της: μακροχρόνιος άγώνας, άνάγκη έπεξεργασίας 
άντιστασιακής καί πολιτικής στρατηγικής, πολιτικοποίηση των 
μαζών, προβλήματα συνεργασίας των διαφόρων ’Οργανώσεων κλπ.

Αυτή ή άπογοήτευση παίρνει διάφορες μορφές: άπ’τήν μιά τή μορ



φή της αδιαφορίας, άπ’τήν άλλη τή μορφή μιας βερμπαλιστικής 
άφελούς μαχητικότητας* τέλος δίνει αφορμή στό ξέσπασμα σο
βαροφανών πολίτικων καί οργανωτικών συζητήσεων, πού πολύ 
συχνά τείνουν νά γίνουν διαμάχες. Στίς συζητήσεις αυτές ξε
χνιέται τό αντικείμενο - ό αγώνας - καί καταλήγουν δχι σπά
νια σέ προσωπικές άντιμαχίες. Χαρακτηριστικό εΐ.ναι ότι τόσο 
άπό τούς βερμπαλιστές επαναστάτες όσο κι άπό παλιά μέλη καί 
στελέχη τής ΕΚ (δύο στοιχεία πού συμβιουν μέσα στούς Φ.ΠΑΚ) 
άμφισβητειται δχι μόνο ή όρθότης τής στρατηγικής του Ι1ΑΚ - 
έφόσον τούτη έκδηλώνεται σέ συγκεκριμένες αντιστασιακές πρά
ξεις -, άλλά κι άυτή ακόμα ή ύπαρξη του ΠΑΚ ως αντιστασιακής 
*Οργάνωσης|- τήν άποκαλούν "φάντασμα". Οι τύποι αυτοί άρέσκο- 
νται τελευταία σέ μιά δριμύτατη κριτική τής ήγεσίας, χωρίς 
βέβαια νά μπορούν νά καλύψουν τελείως τά ψυχολογικά μοτίβα, 
τίς προσωπικές μωροφιλοδοξίες, τόν φθόνο καί τήν πνευματική 
καί πολίτική ανεπάρκεια πού κρύβεται πίσω άπ’τήν αδάμαστη έπι- 
θετικότητά τους. 'Ωστόσο δημιουργούν στούς άφελε,ις άπ’τούς 
ακροατές τους τήν άντύπωση δτι ίσως έχουν δίκηο.

2.2 'Η μέχρι τώρα δράση τής ’Οργάνωσης δέν είχε δυστυχώς ώς χαρα
κτηριστικό τήν πολιτικοποίηση των μελών καί γενικά του ελλη
νικού στοιχείου τής Γερμανίας, άλλά τήν προέκταση τής γνωστής 
παλιας ελληνικής πολιτικότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στό 
δτι τά περισσότερα στελέχη προέρχονται άπ*τήν παλιά ’Οργάνωση 
τής ΕΚ. ΓΙαρ’δλα αυτά έγινε δυνατή ή δημιουργία ένός κάποιου 
δικτύου τοπικών ’Οργανώσεων, πού μπορούν νά χρησιμεύσουν στό 
μέλλον ώς πυρήνες μιας πραγματικά πολιτικής ’Οργάνωσης.

’Επειδή ή ’Οργάνωση τών Φ.ΠΑΚ επιστράτευσε μέχρι τώρα τά μέλη 
της κατά κύριο λόγο άπό τήν ΕΚ - ή οποία χωρίς άμφιβολία ήταν 
καί τό φυσικό απόθεμα δυνάμεων γιά τούς Φ.ΙΙΑΚ - δημιουργήθηκε 
κατ’άνάγκη καί ή γνωστή άντίδραση μέσα στά στελέχη τής ύπάρ- 
χουσας ’Οργάνωσης τής ΕΚ.

‘Η συστηματική διεύρυνση τής ’Οργάνωσης τών Φ.ΠΑΚ έχει φθάσει 
σ ενα σημε.ιο ποϊί η περαιτέρω πρόοδός της νά είναι άμφισβητή- 
σιμη. Τούτο οφείλεται άποκλειστικά στήν σφοδρή άντίδραση τής



ΕΚ, κυρίως στίς περιοχές "Δΰση" καί"Δυτ. Βερολίνο" καθώς 
καί στήν ΤΟ 'Αννοβέρου. ‘Η στάση της ΕΚ στίς περιοχές αυτές 
είναι άρνητικώτατη καί υπονομευτική.

'Ή προσπάθεια του ’Ορέστη ’Αλεξάκη (δπως πληροφορούμαι εχει 
στείλει μιά σχετική έπιστολή στόν ’Αρχηγό του ΠΑΚ) νά φέρει 
κάποια ύφεση σ ’αύτή τήν κατάσταση μέσω ένεργοτιοιήσεως τής 
λεγάμενης Συντονιστικής ’Επιτροπής ΕΚ Δυτ. Γερμανίας σέ μιά 
συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι - παρ’όλες τίς κατ’αρχήν καλές 
προθέσεις του ’Αλεξάκη - μάλλον ανεδαφική. 'Η προσεχής έξέλιξι 
θά φανερώσει τίς πραγματικές διαστάσεις τής προσπάθειας ’Αλε
ξάκη. Γι’αύτό θά συνιστουσα στήν περίπτωση αυτή μιά στάση ανα
μονής.

Σέ αναφορά μέ τήν σχέση ΕΚ - Φ.ΠΑΚ τούτο άκόμη: ή ’Οργάνωση 
του Δυτ. Βερολίνου (Καΐκης, Γιαννόπουλος καί δυό-τρε,ίς άλλοι* 
πρέπει νά ύπογραμμισθεί δτι ό συν. Ζαβλάρης χρησιμοποιείται 
έμφανώς άπ’τήν ομάδα αυτή ως πρόσχημα, δτι υπάρχει δήθεν κι 
ένας πού δέν προέρχεται άπ’τήν ΕΚ καί συνεπώς παίζει τόν ρόλο 
μιας μαριονέττας) ισχυρίζεται δτι ό ’Αρχηγός του Ι1ΑΚ έδήλωσε 
στό Βερολίνο, δτι τό σχήμα Φ.ΠΑΚ πού ίσχύει έκε„ί είναι τό 
σωστό καί ή έφαρμογή του πρέπει νά συνεχισθε.ί. Αύτή τήν Οπό
τε ιθίεμενη δήλωση του ’Αρχηγού τού ΠΑΚ διαδίδει ή ομάδα Δυτ. 
Βερολίνου δσο πιό πλατειά μπορεί καί τήν χρησιμοποιεί ως δπλο 
εναντίον τής ΙΊΚΕ αλλά καί οργάνων τού ΠΑΚ.
Δεδομένου δτι ή ομάδα τού Δυτ. Βερολίνου: α/ είναι πρόμαχος 
φανατικός τής ΕΚ ως τής μόνης πολιτικής ’Οργάνωσης τού Κέντροι 
β/ τορπιλίζει ανοικτά καί συστηματικά τήν ’Οργάνωση Φ 01ίΑΚ 
Δυτ. Γερμανίας, ·παρακαλώ θερμά νά πιστοποιήσει ό ’Αρχηγός τού 
ΠΑΚ άν εγινε άπ’αυτόν ή δήλωση ή δχι - κι άν εγινε, τί νόημα 
είχε. Αυτό εχει ουσιαστική σημασία γιά τήν δλη ’Οργάνωση των 
Φ.ΠΑΚ.

2.3 .'Η σκέψη νά περιορισθούν οί Φ.ΠΑΚ "σέ οργανώσεις πού συμμε
τέχουν "Ελληνες καί ξένοι" καί νά μετονομασθούν οί σημερινές 
’Οργανώσεις Φ.ΓΙΑΚ σέ ’Οργανώσεις ΠΑΚ, δέν αντιμετωπίζει τήν 
πιθανότητα δτι γιά τούς Φ.ΠΑΚ σ ’αύτή τή μορφή μάλλον δέν



θά βρεθούν μέλη, πού ποιοτικά καί ποσοτικά στό σύνολό τους 
ν ’αποτελόσουν κάτι τό όποιο νά μπορε,ι νά χαρακτηρισθεί ώς 
’Οργάνωση, Θά πέσουμε στό επίπεδο των ’Επίτροπων, μέ όλα 
τά γνωστά αμφίβολα'χαρακτηριστικά αυτής τής μορφής.
’Απ’τήν άλλη μεριά πρέπει ν’αμφισβητηθεί ή δυνατότητς φανερής 
λειτουργίας^δίό εξωτερικό μιας ’Οργάνωσης πού νά παρουσιά
ζεται καί τυπικά ώς αντιστασιακή - ένώ ή χρησιμοποίηση κα
τάλληλων προσώπων άπ’τά μέλη των Φ.ΓΙΑΚ γιά αντιστασιακούς 
σκοπούς γίνεται ήδη καί θά μπορούσε νά ένταθε,ί.
’Αλλά καί άπό πολιτική καί τακτική άποψη ή ύπαρξη μιας καθαρά 
αντιστασιακής ’Οργάνωσης στό έξωτερικό είναι αμφίβολη.
Μιά τέτοια αναδιοργάνωση περικλείει άπό οργανωτική άποψη τόν 
κίνδυνο δημιουργίας ενός γραφειοκρατικού συστήματος, πού θά 
μπορούσε νά οδηγήσει τήν ’Οργάνωση σέ τέλεια παράληση.
Τέλος πρέπει νά σημειωθε,ι ότι ή διάλυση των Φ.ΠΑΚ - πού 
ούσιαστικά θά έσήμανε μιά τέτοια αναδιοργάνωση - θά αποτελούσε 
γιά τόν ’Αρχηγό τού ΠΑΚ προσωπικά μιά σοβαρή άτιώλεια γοήτρου 
καί κύρους.

'Η σκέψη αντικατάστασης τού εκπρόσωπου Ι1ΑΚ άπό συλλογική' έκ- 
προσώπιση "μέ επικεφαλής Γραμματέα, του οποίου τό όνομα καί 
μόνο νά είναι γνωστό" ερχεται βέβαια σέ άντίφαση μέ τήν προ
ηγούμενη σκέψη τής φανερής λειτουργίας τού ΠΑΚ ώς μαζικής 
’Οργάνωσης στό έξωτερικό. Καί γενικά λείπουν οί λεπτομέρειες 
αυτής τής ιδέας, ώστε πρός τό παρόν δέν μπορώ νά πάρω θέση 
πάνω σ ’αύτό τό θέμα.

3« Προτάσεις

3.1 ‘Η συλλογή χρημάτων ώς κύρια αποστολή τής ’Οργάνωσης των Φ.ΙΊΑΕ 
δέν ικανοποιεί πιά κανόναν. Κι αυτό συνδέεται άμεσα μέ τίς 
δυσκολίες πού παρουσιάζει σήμερα ή συλλογή χρημάτων. (Είναι 
ανάγκη νά βρεθούν νέοι οικονομικοί πόροι|καί νέες μέθοδοι άνα- 
ζωογόνησης των υπαρχόντων^

Γι’αύτό ή ’Οργάνωση των Φ.ΠΑΚ θά πρέπει ν’άναλάβει έπίσημα 
μιά πολιτική αποστολή, νά δραστηριοποιηθεί πολιτικά.



Σάν πλαίσιο της πολιτικοποίησης πρέπει νά δοθούν σαφεής 
κατευθυντήριες γραμμές:
- τί έννοεί τό ΠΑΚ μέ ’'|θνικοαπελευθερωτ^κ^άγωνα1'
- τί απαιτήσεις προβάλλει τό ΠΑΚ στήν Αντίσταση Α>ς έννοια 

καί ώς πράξη
- πώς έννοεί τό ΠΑΚ τήν έ^όη[ΐοκ£ατικοποίηση τής κοινωνίας 

καί του κράτους, τόν σοσ^αλ^σμό, τήν
"Ετσι ύπάρχει ή ελπίδα νά σταματήσει μέσα στήν ’Οργάνωση 
των Φ.ΠΑΚ ή σημερινή Ανεύθυνη φλυαρία πάνω σέ διάφορες ερμη
νείες (!) των διακηρύξεων του ΠΑΚ* θά δοθευ συγχρόνως κι ή 
δυνατότητα έλέγχου των συζητήσεων άπό κατάλληλα στελέχη των 
διαφόρων ΤΟ καί θά δημιουργηθουν προϋποθέσεις γιά τήν πειθαρ
χία μέσα στήν ’Οργάνωση.

Μιά πολιτική δραστηριοποίηση τής ’Οργάνωσης των Φ.ΠΑΚ σέ 
συνδυασμό μάλιστα μέ τήν πραγματοποίηση αντιστασιακών πράξεων 
στήν ‘Ελλάδα είναι βέβαιο δτι θά εχει ώς αποτέλεσμα τή 
βελτίωση τής κατάστασης στήν ’Οργάνωση άπό κάθε άποψη - έπο- 
μένως καί οικονομική.

3.2 ’Οργανωτικά θά πρέπει νά διαγράφουν μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή 
σαφήνεια καί αυστηρότητα τά ££αα μεταξύ ΠΑΚ καί Φ.ΠΑΚ, Μέσα 
στούς Φ.ΠΑΚ νά ίσχύσει τό Καταστατικό όπως θά προκόψει όρι- 
στικά άπ’τό Συνέδριο Φ.ΠΑΚ Δυτ, Γερμανίας.
Πρέπει ν’άποφευχθεΐ ή δημιουργία γραφειοκρατικού μηχανισμού 
μεγάλων ή μεσαίων διαστάσεων καί συγχρόνως ν’Αποκτήσει μεγα
λύτερο κύρος ή ΚΕ τών Φ.ΠΑΚ.

3.3 "Ενα σοβαρώτατο θέμα τακτικής στόν γενικό πολιτικό τομέα εΐνα* 
Π_2λόση_μέ_τήν_ΕΚ. Αυτό τό θέμα πρέπει νά λυθε,ι όβ^τ^ικά στό 
προσεχές μέλλον.- Προτάσεις γιά τόν τρόπο λύσης του δέν είμαι 
σέ θέση νά κάνω, ήδη έπειδή δέν ήμουν ποτέ μέλος αυτής τής 
’Οργάνωσης κι έτσι τά έσωτερικά της ζητήματα παραμένουν γιά 
μένα ξένα. Ωστόσο είμαι της γμώμης ότι υπάρχουν σημαντικοί 
λόγοι καθαρά πολιτικής φύσεως πού έπιβάλλουν νά έξετασθεχ 
σοβαρά κι ή περίπτωση τής τέλειας διαχώρισης τών ευθυνών, τής



διακοπής κάθε άμεσης σχάσης μεταξύ ΠΑΚ/Φ.ΠΑΚ καί ΕΚ
- σάν πραγματοποίησης του λόγου περί "ψυγείου", "ίσως πρέπει 
νά σημειωθε,Γ συγχρόνως οτι κάτι τέτοιο δέν θά ήταν οπωσδήποτε 
κι ή καλύτερη λύση. Πάντως τό ξεκαθάρισμα των σχέσεων μεταξύ 
των δύο ’Οργανώσεων είναι απαραίτητο. 'Η συγκεχυμένη κατάστα
ση πού έπικρατε.ι σήμερα άποτελεΓ τεράστιο εμπόδιο γιά τήν 
, πολιτική καί οργανωτική ανάπτυξη της ’Οργάνωσης των Φ.ΠΑΚ.

3.4 Στήν περίπτωση πού οι προτάσεις αυτές θά γίνουν κατ’άρχήν
δεκτές είναι απόλυτα σκόπιμο ν’ανακοινωθούν οι σχετικές απο
φάσεις άπό τήν ηγεσία τού ΓΙΑΚ πρίν τή σύνοδο τού Συνεδρίου 
των Φ.ΓΙΑΚ Δυτ. Γερμανίας.

Γ.Σ.Τσουγιύπουλος 
’Εκπρόσωπος τού ΠΑΚ 
στήν Δυτ. Γερμανία


