Πρακτικό συνεδριάσεως 'Ε, ’Ε. Εύρ.
'ΜΑΙΝΖ 31.I., I.2., 5.2.73
Παρόμτες! ’Αγησίλαος, Δαναός, Καλλίας, Κύπριος, Πλάτωνας, Πύρρος
Αάσκαρης, Μάρκος σάν Εκπρόσωπος της ΕΕΒΑ. ’Αποφασίστηκε νά παραστοΰν
στή γενική συζήτηση γύρω άπό τά θέματα στρατηγικής καί όργανώσεως
του αγώνα καί τά μέλη του συμβουλίου άντιστάσεως 0 ’Αλέκος, Βίκτορας,
Μάνος, Βόρειος. Μιχάλης). Τή συνεδρίαση διηύθυνε ο Δαναός, ή τήρηση
του πρακτικού ανατέθηκε στό Αάσκαρη
Στρατηγική του άγώνα. Λειτουργία τής όργανώσεως. Οι παρόντες Εξέφρασαν τίς απόψεις τους πάνω στή σημερινή κατάσταση τής όργανώσεως
καί τούς τρόπους βελτιώσεως τής δουλειάς, '0 ’Αγησίλαος πρότεινε
σά σκόπιμεσ ώρισμένες οργανωτικές αλλαγές μέ βάση τή προεργασία
που εγινε από τήν ΕΕΒΑ. Παρουσίασε τά σχετικά Επεξεργασμένα κείμενα
μέ θέμα τή πολιτική δικτύωση τού έσωτερικοΰ, τή δράση τής πολιτικής
όργανώσεως Εξωτερικού, τούς βασικούς κανόνες προψυλάξεως καί τίς
θέσεις τού ΠΑΚ. '0 Κύπριος παρουσίασε τό κείμενό του μέ ημερομηνία
’Ιανουάριος 73 καί τόνισε τήν άνάγκη ανάλυσης των αίτίφν πού οδήγη
σαν στή σημερινή όργανωτική αδυναμία. *0 Βίκτορας Επεσήμανε τόν κίν
δυνο άπομονώσεως τής όργανώσεως καί τήν άνάγκη δημιουργίας μαζικού
κινήματος. 'Ο Αάσκαρης αναφέρθηκε στά θέματα τής Επιστολής του
άπό 8.1.73. Μετά άπό εκτεταμένη συζήτηση στήν οποία συμμετέσχαν όλοι
οι παρόντες άποφασίσθηκε;
-Μελλοντικά νά μή συγκεντρώνει άποκλειστικά τή προσοχή τής όργανώσεως
^άντιστασιακή δουλειά, άλλά καί νά Επιδιωχθεΐ ή μαζικοποίηση τού
κινήματος, ή Εκτεταμένη δικτύωση στό Εσωτερικό, ή διάσπαση τής άπο
μονώσεως τής όργανώσεως καί ή προβολή συνθημάτων πού νά συγκινούν
_τόν κόσμο στήν ‘Ελλάδα.
“ Ή άποδοχή τής πρότασης τού Κύπριου γιά συστηματική καταγραφή καί
άνάλυση τής μέχρι σήμερα πορείας τής όργανώσεως σύμφωνα- μέ όσα Εξέθεσε
στό παραπάνω κείμενό του. Γιά τή πραγματοποίηση τής άνάλυσης τούτης
νά Εργασθή Επιτροπή πού θά ά^οτελεσθή άπό τόν Κύπριο καί δυό άλλα
μέλη, τά όποια νά καθορίσει ο Κύπριο«'σέ συνεννόηση μέ τήν ΕΕΕ.
- ’Η άποδοχή τής πρότασηψ τού Αάσκαρη νά άπαλλαγει άπό τά καθήκοντά
του σά μέλοψ τής ΕΕΕ. Υ0 Αάσκαρης νά Εργασθή γιά τή διεύρυνση τής
βάσεως τής όργανώσεως στό Εσωτερικό.
- 'Η άναδιοργάνωση των κατευθυντηρίων όργάνων τής όργανώσεως σύμφωνα
μέ τό άκόλουθο σχήμα.Τά μέλη τής ΕΕΕ θά άναλάβουν ο καθένας ενα άπό
τούς παρακάτω τομείς δράσης α) Γραμματεία ( Συντονισμός ΕΕ, Δημόσιες
Εκδηλώσεις καί Επαφές, οικονομικές Εξορμήσεις, ταμείο), β) Σπίθα,
’Ασφάλεια τής οργάνωσης καί τού Ελληνισμού στό Εξωτερικό, γ) Πολιτική
δικτύωση Εσωτερ ικοΰφ)Πολιτική δικτύωση Εξωτερικού, ύποτομεΐς νεολαία,
^ινδικάτα, Εκπαίδευση των μελών τού ΠΑΚ, ε) ’Οργανώσεις έπιοανείας
® ω τ ε ρ ι κ ο ΰ ( Δημιουργία, Εποπτεία, διείσδυση) £$5ζΧ9£χ$χ&5£ στ) Μελέτες,
διαφώτιση ζ) Πληροφορίες η) ’Αρωγή θυμάτων.
Στίς Εκπροσωπήσεις ΠΑΚ σέ κάθε χώρα πρέπει νά δημιουργηθουν αντί
στοιχα γράφεις μέ Εξαίρεση τά γραφεία (στ), (ζ), (η) πού είναι
Επιτελικά γραφεία. Κάθε μέλος τής ΕΕ πρέπει νά βρίσκεται σέ Επαφή
μέ τά μέλη των Εκπροσώπήσεων πού έχουν άναλάβει τόν ϊδιο τομέα
δουλειάς. Κάθε μέλος των Εκπροσωπήσεων πρέπει νά βρίσκεται σέ Επαφή
μέ τά μέλη των εστιών πού έχουν άναλάβει τούς ’
ίδιους τομείς δουλειάς.
Ταυτόχρονα μέ τό κάθετο τούτο σύστημα πρέπει νά άναπτυχθούν ή συνερ
γασία καί Επαφή μεταξύ των μελών τού κάθε οργάνου.
Τά μέλη τής ΕΕΕ, πού θά άναλάβουν συγκεκριμένο γραφείο, θά πρέπει νά
Ετοιμάσουν κείμενο καθοδηγητικό γιά τή δουλειά καί τό τρόπο πραγματο
ποίησης τ^ς. Πρέπει Επίσης νά καθορίσουν πρόγραμμα δουλειάς γιά νά
Ελεγχθεί η πραγματοποίηση των στόχων.
?
-Κρίθηκε τέλος αναγκαία^ η διεύρυνση τής ΕΕΕ μέ νέα πρόσωπα, ή μελλοντι
κή δημιουργία πολίτικου γραφείου τής όργανώσεως άπό τουλάχιστον
τρία πρόσωπα Εγκατεστημένα στόν ’ίδιο τόπο, ώστε νά είναι δυνατή ή
άμεση καί συνεχής λήψη άποφάσεων, καί ή Εγκατάσταση τού ’Αγησίλαου
στήν Εύρώπη, ώστε νά ηγηθή τού πολιτικού γραφείου. 'Η ΕΕ θά πρέπει νά

έργασθή γιά τή πραγματοποίηση τών στόχων τούτων.
Στδ σημείο τούτο αποχώρησαν τά παρόντα μέλη του συμβουλίου άντιστάσεως.
'Η Δουλειά στά πλαίσια της ΕΕΕ κατανεμήθηκε ώς έξης/ Γραμματέας
Δαναός, Σπίθα-’Ασφάλεια-Πολιτική δικτύωση έσωτερικοΰ Πύρρος,
Πολιτική δικτύωση έξωτερικού-’Οργανώσεις έπιφανείας Τσοχατ§οπουλος
-πού θά αποτελεί μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων μέλος τής ΕΕΕ
ατό εξής-, 'Αρωγή θυμάτων Πλάτων, Μελέτη διαφώτιση Κύπριος,
Τό γραφείο πληροφοριών θά άναλάβει ο Νησιώτης υπό τή καθοδήγηση
του ’Αλέκου καί του Πλάτωνα, '0 Πλάτωνας θά είναι υπεύθυνος γιά
τή συγκέντρωση πολιτικών πληροφοριών* '0 ’Αλέκος γιά τή παρακολούθηση
τής^δραστηριότητος τού γραφείου καί τή συγκέντρωση πληροφοριών
ατούς υπόλοιπους τομείς, "Εγινε αποδεκτή η παραίτηση τού Καλλία.
'Ο Καλλίας νά έπιδιώξει νά μεταβει στή Νορβηγία ή Σουηδία μέ τή
βοήθεια των ’Αγησίλαου καί Δαναού καί νά άναλάβει μετά τήν έκεΐ εγκα
τάστασή του τή παρακολούθηση τών συνδικαλιστικών θεμάτων.
'Η κατανομή τής δουλειάς στήν ΕΕΒΑ είναι ή εξής! Γραμματεία, Καθηγητής
Σπίθα-’Ασφάλεια Μάρκος* Πολιτική δικτύωση έσωτερικού καί αρωγή θυμά
των Λεωνίδας, Πολιτική δικτύωση έξωτερικού-’Οργανώσεις έπιφανείας
Θεσσαλός.
Γιά κατατοπισμό τής οργάνωσης σχετικά μέ τίς παραπάνω αλλαγές θά κύκλο
φορήσει α) ανακοίνωση πού θά καθορίσει σά μέλη τής έκπροσωπήσεως Εύρώπης τούς Πονηρίδη (Γραμματέας,ταμίας ), Τσοχατζόπουλο καί Τσεκούρα
(υπευθύνους Οργανωτικού),β) έσωτερικό κείμενο τού γραμματέα πρός
^ ο ύ ς γραμματείς τών έκπροσωπήσεων μέ λεπτομερή κατατοπισμό γιά τή
"αραπανω διάρθρωση
Δραστηριότητα Σπίθα, Οι Αγησίλαος καί Πύρρος κατετόπισαν τήν έπιτροπή
πάνω στίς αποφάσεις πού πάρθηκαν σχετικά μέ τή λειτουργία καί οργά
νωση τού Σπ, Σύμφωνα μέ αύτές διατηρείται τό σημερινό σχήμα, πού
βασίζεται στήν αποκέντρωση, Τό συμβούλιο άντιστάσεως παραμένει τό
άνώτατο όργανο, 'Η θέση τού πολιτικού έπιτρόπου καταργεΐται, Τό
συντονιστικό συμβούλιο πρέπει έφεξής νά είναι καθοδηγητικό όργανο.
'Αποτελεΐται άπό τό συντονιστή, τόν υπεύθυνο τεχνικού καί ακόμη
ενα μέλος. 'Η παραίτηση τού Λάσκαρη άπό τόν Σπ. εγινε άποδεκτή.
Τή θέση τού συντονιστή άνέλαβε ο Πύρρος. Στό συντονιστικό συμβούλιο
συμμετέχουν οι Πύρρος καί ’Αλέκος, Τό τρίτη μέλος θά καθορισθή έν
καιρώ. Τό συντονιστικό συμβούλιο θά έκπονήσει κείμενο, πού θά καθο
ρίζει στόχους, στρατηγική καί λεπτομέρειες τής δουλειάς^Τό καθοδηγη
τικό όργανο τού Σπ. θά πρέπει νά έπιδιώξει τήν έγκατάσταση όλων των
μελών του στόν ίδιο τόπο, ει δυνυατόν στή διάρκεια τού έπόμενου
εξάμηνου, γιά νά διευκολυνθή ή άμεση καί συνεχής^καθοδήγηση(τής δουλ
λείας. "Εγινε δεκτή ή παραίτηση τού Καλλία άπό τή θέση τού υπεύθυνου
εpμαvíας. '0 καθορισμός νέου υπεύθυνου Γερμανίας θά γίνει μόλις
ρεθή κατάλληλο πρόσωπο σέ συνεργασία μέ^τούς Καλλία καί^Μάνο, πού^
συνεχίζουν νά παραμένουν ύπέυθυνοι γιά τή διεκπεραίωση τών τρεχουσών^
υποθέσεων. 'Υπεύθυνος γιά τό χώρο τής ’Ιταλίας θά πρέπει νά καθορισθή
στή διάρκεια τού έπόμενου έ|άμηνου, στόν οποίον καί θά παραδώσει
ο Βίκτωρας τή διεκπεραίωση όλων τών υποθέσεων τής ’Ιταλίας.
«Η έπιτροπή συμφώνησε μέ τίς παραπάνω αλλαγές καί τόνισε τήν άνάγκη
πληρέστερου κατατοπισμοΰ της πάνω στή δραστηριότητα τού Σπ.
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’Αρωγή Θυμάτων. Μετά άπό εκθεση τού Δαναού γιά τίς μέχρι σήμερα προσ
πάθειες άποφασίστηκε ή άποστολή όλων τών στοιχείων τών σχετικών πρός
τούς κρατουμένους καί είδικά τών καταλόγων, πού συντάχθηκαν στή ΒΑ
καί στή Σουηδία στόν Πλάτωνα. '0 Πλάτωνας σάν ύπεύθυνος τής βοηθείας
θά πρέπει νά έπιδιώξει τή κινητοποίηση ξένων οργανώσεων γιά^νά συγκεν
τρωθούν τά άπαραίτητα γιά τή βοήθεια χρήματα καί νά κατατοπίσει
τήν οργάνωση γιά τίς περιπτώσεις πού χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
καί βοήθεια.
^ ,
γχΚύριοι στόχοι πρέπει νά^είναι! τό σπάσιμο τής τρομοκρατίας, δηλαδή^ο
Μηχανισμός καταπιέσεως, οί δυνάμεις κατοχής,ο τουρ ισμός.’Ενέργειες στό
έξωτερικό μπορούν νά πραγματοποιούνται μόνο έφ’όσον δέν^άποτελούν καί
ένέργεια σέ βάρος τού ξένου κράτους. '0 προκαθορισμός τών στόχων δέν
πρέπει ν ’άποτελέσει εμπόδιο γιά τήν άνάπτυξη πρωτοβουλίας άπό τί§εξμά-
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Οικονομικά. '0 Δαναός έξέθεσε την ύπάρχουσα κατάσταση. 'Ο Πλάτωνας
άνέφερε, ότι ή ένίσχυση από ιταλικές πηγές έχει καθυστερήσει γιά
τρεις μήνες καί ή λειτουργία του γραφείου τής Ρώμη^ καθίσταται
προβληματική. Μετά άπό συζήτηση άποφασίστηκε, ότι από τά είσπραχθησόμενα 24000 μάρκα από τό γερμανικό χώρο νά καταβληθούν
γύρω στά 4000 μάρκα γιά τήν έκδοση του βιβλίου του ΑΠ (προβλεπόμενη είσπραξη γιά τήν οργάνωση άπό τίς πωλήσεις 20000 μάρκα)
καί άλλα 4000 μάρκα γιά τή κάλυψη διαφόρων χρεών υής δργανώσεως
πρός μέλη της, τά υπόλοιπα νά καταβληθούν στόν Σπ. Σέ περίπτωση
ύπάρξεως τακτικών καταβολών άπό τόν ιταλικό χώρο νά δίδεται
στό Σπ. ποσό γύρω στά 1000 μάρκα μηνιαίως. Νά ύποβληθή μέσω του
Δαναού σχέδιο πολιτικής δικτυώσεως του έσωτερικου πρός τά πρόσωπα
πού δήλωσαν ότι είναι πρόθυμα νά καταβάλουν γύρω στίς 2000 κορώνες
(αηνιαίως γιά τί) πραγματοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου. Νά έξετασθή
άπό τό Δαναό, άν οί σουηδικές αρχές είναι πρόθυμες νά ένισχύσουν
πέρα άπό πολιτικούς φυγάδες πού βρίσκονται στό έξωτερικό καί
πρόσωπα πού ΰφίστανται διώξεις στό έσωτερικό. '0 Δαναός νά
έπιδιώξει νά ξεκαθαρίσει τή τύχη τών χρημάτων πού είχαν συγκεντρω
θεί στήν 'Ολλανδία. Στόν Χλκη νά άνατεθή, έφ’όσον τό έπιθυμεΐ,
ή πραγματοποίηση οικονομικών έξορμήσεων στήν ’Ιταλία σέ συνεννόηση
καί υπό τή καθοδήγηση τής έκπροσωπήσεως ’Ιταλίας, '0 Δαναός νά
κατατοπίσει τόσο τδ$ "Αλκή όσο καί τήν έκπροσώπηση σχετικά.
Ταξειδι ΑΠ σέ άραβικές χώρες. Μετά άπό συζήτηση άποφασίστηκε^ ότι
είναι σκόπιμη ή πραγματοποίηση του ταξειδιου. Τό ταξειδι θά πρέπει
νά περιλάβει τρεις τουλάχιστον χώρες. Στό ταξειδι νά συνοδεύεται
ΑΠ άπό μέλος του Σπ^ καί μέλος του πολ. τμήματος. ’Η έπιτυχία
του ταξειδιου προϋποθέτει μελέτη καί προετοιμασία τών θέσεων τής
δργανώσεως πάνω στήν έξωτερική καί οικονομική πολιτική τής 'Ελλάδος.
'θ Βίκτορας έξέθεσε τίς προσπάθειες δημιουργίας κέντρου ελληνικών
σπουδών καθώς καί έπιχειρήσεως μελετών μέ σκοπό τή χρηματοδότηση
τής δργανώσεως. ’Π έπιτροπή^δήλωσε ότι^είναι πρόθυμη νά υποστηρίξει
τίς προσπάθειες αυτές άφου ο Βίκτωρας έ.κθέσει γραπτά τά σχετικά
σχέδιά του καί συγκεκριμενοποιήσει τό τρόπο συνδέσεως τών οργα
νισμών τούτων μέ τήν δργάνωση.
Σύνθεση ΕΕ, Διαπιστώθηκε, οτι
Πάτρας δέν κλήθηκε στή συνεδρίαση
χωρίς νά έχει ληφθή προηγούμενα σχετική άπόφαση. Άποφασίστηκε
ο Δαναός να έρθει σέ έπαφή τόσο μέ τό Πάτρα όσο καί με τόν ’Εκδότη,
καί νά τούς ζητήσει νά έκθέσουν τίς άπόψεις τους πάνω στή δουλειά
που θέλουν καί μπορούν νά προσφέρουν. ’Αποφασίστηκε έπίσης δ ’Αγη
σίλαος νά ξεκαθαρίσει \ιέ τόν Βίκτορα τ^ στάση του άπέναντι στήν
Οργάνωση. Η έπιτροπή ήταν τής γνώμης οτι αιτιάσεις άπέναντι
μέλη θά πρέπει νά συζητουνται μαζί τους.
^Γραφείο Ρώμης. ’Αποφασίστηκε ή μετάβαση του Δαναού στήν ’Ιταλία
9(ΐά νά διαπιστώσει μέ τή βοήθεια του Πλάτωνα τίς άπόψεις τών
ιταλών σοσιαλιστών γιά τούς σκοπούς του γραφείου Ρώμης.

Αγώνας.
0 Κύπριος έξέθεσε τίς δυσκολίες έκδόσεως, ’’Εγινε αποδεκτή
η πρόταση^τής εστίας Στοκχόλμης νά έξετάσει τίς δυνατότητες έκδό
σεως του Αγώνα στή Στοκχόλμη.

