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'Ano Πρόεδρο - 'Εκτελεστική' Γραμματεία 

Προ'ς Τ.Ο καί Κ.Ο 

θ έμα: 'Οργανωτική πο ρ ε ία τοΰ Κινήματος 

Τίς πρώτες μέρες του 'Απρίλη ορίστηκαν où πρώτες προσωρινές Νομαρ

χιακές 'Επιτροπές. Μέχρι σήμερα έχει ανακοινωθεί ή σύνθεση δεκαπέντε 

Νομαρχιακών 'Επιτροπών. Το' Κίνημα έθεσε έ'τσι σε εφαρμογή τη'ν οργανωτι

κή διαδικασία, που περιγράφηκε στην απόφαση του Προέδρου καί της 'Εκτε

λεστικές Γραμματείας της 28 Γενάρη 76. Σκοπο'ς της είναι η μαζικοποίη

σα του, το' πλατεμα καί δυνάμωμα του για να καταστεί πραγματικά αντιπρο

σωπευτικό' τών κοινωνικών τάξεων πού" άνη'κουν ιδεολογικά σ'αΰτο', γιά νά 

γίνει ό φορέας της αλλαγής, που επαγγέλλεται. 

Στίς 14- του 'Απρίλη θα πραγματοποιηθεί στην 'Αθήνα ή πρώτη σύσκεψη 

με Προσωρινές Νομαρχιακές 'Επιτροπές. Ό Προ'εδρος καί ή 'Εκτελεστική 

Γραμματεία επιθυμούν μέ την ευκαιρία τούτη νά διευκρινίσουν τη'ν οργανω

τική' πορεία τοΰ Κινήματος. 

Ό ¿ρισμο'ς τών Προσωρινών Νομαρχιακών 'Επιτροπών θα ολοκληρωθεί μέ

χρι τέλος Μαίου 1976. 

'Η επεξεργασία τοΰ καταστατικού θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος 

Μάη 1976. Στο καταστατικέ- θα ορίζεται ό τρο'πος έγκρισης καί εφαρμο

γής του. 

Οι Προσωρινές Νομαρχιακές 'Επιτροπές θα πρέπει το' πολύ σέ διάστημα 

δέκα μηνών νά πετύχουν τη' δραστηριοποίηση όλων τών οργανώσεων μας, το 

άνοιγμα καί τη' μαζικοποίηση τους, συμφωνά μέ τη'ν εγκύκλιο της 28 τοΰ 

Γενάρη. 

0Î Περιφερειακές Συνδιασκέψεις γιά την εκλογή' Νομαρχιακών Επιτροπών 

θά αρχίσουν το' Φλεβάρη 1977. 

'Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη θά πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος της άνοι

ξης τοΰ 1977, 

'Η Προσπάθεια γιά σύνταξη καί επεξεργασία προγράμματος καί συγκεκρι

μένων πλάνων δουλειάς, που άρχισε κι δλας., θά εντατικοποιηθεί. 

Ό Προ'εδρος καί ή 'Εκτελεστική' Γραμματεία καλούν δλα τά μέλη τοΰ Κι

νήματος στην κρίσιμη γιά τον το'πο τοΰτη φάση νά συσπειρωθοΰν γύρω άπο' 

τά όργανα τοΰ Κινήματος καί νά δουλέψουν γιά τη'ν πραγματοποίηση τών πα

ραπάνω στο'χων. 'Η γενική άρχη λειτουργίας τοΰ Κινη'ματος, δτι δλα τά μέ

λη έχουν την υποχρέωση νά πειθαρχούν στίς αποφάσεις τών οργάνων καί νά 

έργάζωνται γιά την υλοποίηση τί^Ϋ'^Ϊ^Ϊν α κ ο μ η ύποστη'ριξαν διαφορετικές 

άπο'ψεις, ισχύει ιδιαίτερα xújfóy'l 'jH ΐεί&̂ τ̂ χ ία της οργανωτικής προσπάθειας 

τοΰ ΠΑ. ΣΟ. Κ θά είναι καί έ π§, τ/χ gggSwwgy»'' "%$\ δυνάμεων, πού αγωνίζονται γιά 

'Εθνική' Ανεξαρτησία, Λα iKm<¿llMê ¡̂yWí*'Ma¿'¿Ko ινωνικη' Απελευθέρωση. 
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