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ΠΡΟΣ: 'Εχπροσωπέσεις ΠΑΚ Ευρώπης καί ’Εκπροσώπηση Β. ’Αμεριχέε 

ΑΠΟ : ’Εθνικέ Συμβούλιο ’Εξωτερικοί)

ΘΕΜΑ: Πολιτικέ Δικτύωση ’Εσωτερικού

Είναι, σαφές σέ δλους μας πώς έ ύπαρξη πολιτικές συνείδησης στέ λαέ 

καί ή κατανέηση τές σωστές στρατιχέδ τοΟ Αγώνα είναι, θεμελιακές προϋποθέσεις 
γιά τέ δημιουργία Αντιστασιακού κλίματος. Καί χωρίς αύτέ τέ κλίμα δέν μπορεί 

να ύπάρξει σοβαρέ» δυναμικέ» εύρωστη Αντάιταση. "Αν & λαές δέν τεισθεί πώς 

ή δυναμικέ Αντίσταση είναι καί Απαραίτητη καί έφίχτέ» δέν θά γίνει δυναμικέ 

Αντίσταση σέ έκταση καί βαθμέ ποέ νά όδηγέσει στέν τελικέ Αναμέτρηση καί τέ 

συντριβέ τδν δυνάμεωνκατοχές.

Ηεκινώντας Απ’αύτέ τέ θέση, τέ ’Εθνικέ Συμβούλιο Αποφάσισε νά δοθεί 

ή σωστέ έμφαση στέν Ανάληψη έντονώτερης πολιτικές δράσης στέ έσωτερικέ.

’Υπέ τέ πρίσμα αύτέ ή πολιτικέ δράση είναι μορφέ Αντίστασης καί δέν θά πρέπει 

νά παρερμηνευθεί σέ μπάσιμο στέ πολιτικέ παιγνίδι τοΟ διαλέγου μέ τέ χούντα. 

*Η διάκριση αύτέ είναι κρίσιμης σημασίας καί γι’αύτέ χρειάζεται νά τονισθεί 

στέ μέλη μας.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Κ.Δ.Ε.)

Οι στέχοι τοΟ πολιτικού δικτύου ’ΕσωτερικοΟ είναι οί έξέδ:
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1. Πληροφέρηση πρές τέ ’Εξωτερικέ

2. Πληροφέρηση πρές τέ ’Εσωτερικέ

3. Πέρασμα τέδ Γραμμέε τοΟ ΠΑΚ

*♦. ’Αξιοποίηση τδν Αντιθέσεων Ανάμεσα στέ λαέ καί τίς δυνάμεις 

κατοχές καί δηυνση τδν Αντιθέσεων στίς τάξεις τού στρατοΟ

5. ΛΥλικέ καί ηθικέ ενίσχυση τδν θυμάτων τέε δικτατορίας

6. ’Απέχρυψη καί προστασία Αγωνιστδν

7. Οικονομικέ ένίσχυση τού Αγώνα.

Γιά τέ σωστέ Αργάνωση καί συντονισμέ τδν δραστηριοτέτων τού πολιτικοΟ 

δικτύου έσωτερικού, τέ ΠΑΚ ιδρύει τέ Κέντρο Δικτυώσεως ’ΕσωτερικοΟ (Κ.Δ.Ε.), 

πού θά κατευθύνεται Απέ δυέ γραφεία πού θά βρίσκονται σέ στενέ συνεργασία.



σελ. 2

"Ενα στάν Εύρώπη, πού θά έλάγχεταμ άπά τάν ’Εκπροσώπηση Εύρώπης κι, Ινα 

στιί Βάρεμο ’Αμερμχά πού θά έλάγχεταμ άπά τάν ’Εκπροσώπηση Βορείου ’Αμερμχής.

Τά δυά γραφεία θ’άναλάβουν άμάσως τά ύπάρχονταμ δίχτυα χαί θά πάρουν 

πρωτοβουλία δημμουργίας νάων πυρήνων στά έσωτερμχά, στούς όποίους θ’άναθάσουν 

δουλεού πάνω στούς τομείς 1 - 7 .  ΙάΚ«1ίΚΚφ^*ΚΚΚ1& Γμά λάγους στεγανάτηταε 

χαί άσφάλεμας, δλομ ου πυρήνες θά «χ ρ φ χ μ τρμγωνίζονταμ στά έξωτερμχά.

*0 ράλοε των ’Οργανώσεων ΠΑΚ ’ΕξωτερμχοΟ.

Τά μάγεθος τής προσπάθεμας, η ανάγκη τής προοδευτμχής μαζμχοποίησης 

■ής πολμτμχής δμχτυώσεως στά έσωτερμχά μά χαί ή άνάγχη στεγανάτηταε τοΟ δμχτύου 

(χατά συνάπεμα ή απ’ευθείας σύνδεση τδν πυράνων μά τά έξωτερμχά), προβποθάτουν 

πλάρη άξχοποίηση τοΟ δυναμμχοΟ πού δμαθάτουν ομ άργανώσεμς τοΟ ΠΑΚ έξωτερμχοΟ, 

σά δλα τά έπίπεδα (έχπροσωπάσεμς, έστίες, πυρήνες).

"Ολα τά μάλη τοΟ ΠΑΚ ’ΕξωτερμχοΟ θά πράπεμ νά πλησμασθοΟν χαί νά τούε 

ζητηθεί νά συμμετάσχουν στά μεγάλη προσπάθεμα πολμτμχής δμχτυώσεως τοΟ 

σωτερμχοΟ. Τά χάθε μύλος θά πρεάεμ νά προχωράσεμ στάν όργάνωση ένάς η 

περμσσάτερων άνεξάρτητων πυράνων στά έσωτερμχά, είτε σά γεωγραφμχά βάση 

(στά χωρμά του ά στά συνομχία του ) είτε σά βάση έπαγγελματμχοΟ τομάως ά 

χομνωνμχής άμάδος (έπμχομνωνώντας μά παλμούς συαδάλφους του, φομτητάς, έργαάες, 

γματρούς, στρατμωατμχούς χλπ.). ΆφοΟ χάμεμ τάν άρχμχά έπαφά χαί έγχατάσταση 

τοΟ πυράνα» τά μάλος έπμχομνωνεί μά τάν έζουσμοδοτημάνο άντμπράσωπο τοΟ ΚΔΕ στάν 

πάλη του. (Γμά λάγους πάλμ στεγανάτηταε τά μάλος δάν άναφάρεταμ μεραρχμχά 

στάν πυρηνάρχη ααθάσον άφορδ τά δημμουργημάνο πυράνα). Τά Κ.Δ.Ε. θά τοΟ δώσεμ 

παραπάρα άδηγίες. Τά Κ.Δ.Ε. πμθανά νά επμλάζεμ νά πάρεμ τάν έπαφά στά χάρμα 

του ά νά ζητάσεμ άπά τά μάλος νά τά συνεχίσεμ.

Είναμ περμττά νά τονμσθεί πώς στά μάλη πράπεμ νά δοθοΟν λεπτομερε2μ 

¿δηγίες σχετμχά μά τίς προφυλάξεμς πού πράεεμ νά παίρνουν στά δμαδμχασία τής 

επαφής μά τά έσωτερμχά προχεμμάνουν νά έλαχμστοπομηθεί δ κίνδυνος άποχαλύψεως 

τδν δμχτυουμάνων άά δργανα τής χούντας. (Πάνω στά τελευταίο αύτά σημείο 

παράχοτναμ λεπτομεράστερες παρατηράσεμς στά συναπτάμενο κείμενο μά τάν 

έπμχεφαλίδα "Πολμτμχά Δμείσδυση".).


