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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Πρός: Πρόεδρο κάί Ε.Γ.

’Αθήνα 3-2-31.

Σχέδιο γιά χήν κάθοδο των 'Ελλήνων τού έξωτερικοΟ 
-μελών καί όπαδών του ΠΑ.ΣΟ.Κ.- γιά νά ψηφίσουν 
καί νά λάβουν ένεργό μέρος στίς έπόμενες έκλογές.

Α) Ή  πλειονότης των 'Ελλήνων έργαζόμενων στό έξωτερικό βρίσκε
ται στην Δυτ. Γερμανία, γι’αύτό τό σχέδιο γιά τήν μαζική κά
θοδο των ’Ελλήνων του έξωτερικοΟ στήν Ελλάδα τήν περίοδο των 
έκλογών, έπηρεάζεται άναγκαστικά άπό τίς ίδιομορφίες του χώ
ρου αϋτοϋ:

*0 μεγαλύτερος άριθμός των Ελλήνων βρίσκεται συγκεντρω
μένος στή Δυτική καί Νότιο Γερμανία καί μάλιστα σέ λίγες 
βιομηχανικές πόλεις.
Ή  σχέση των όργανωμένων μελών τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. (μέ τίς 79 Τ.Ο. 
καί περί τά 1.300 μέλη) πρός τούς "Ελληνες μετανάστες στή 
Γερμανία καί τίς οίκογένειές τους, είναι καλύτερη άπ’αΰτή 
στήν 'Ελλάδα: 1 μέλος στούς 160 κατοίκους στή Γερμανία 
έναντι 1 μέλος στούς 250 στήν ’Ελλάδα.
Ή  μάζα τών Ελλήνων μεταναστών προέρχεται άπό τήν Βορ. 
'Ελλάδα (κυρίως άπό τήν Θράκη καί "Ηπειρο), ξνάλογος είναι 
καί ό άριθμός τών μελών μας (τό 64% είναι άπό τή Βορ. Ε λ 
λάδα).
Χαρακτηριστικό είναι ότι οί μετανάστες ένός νόμου είναι 
συγκεντρωμένοι σ’όρισμένα κέντρα καί όχι διασκορπισμένοι 
σέ πολλές πόλεις τής Γερμανίας καί αότό φαίνεται άπό τόν 
τόπο προέλευσης τών μελών μας, π.χ. στήν Τ.Ο. Reutlingen 
άπό τά 30 μέλη τά 24 προέρχονται άπό τό Νομό "Εβρου.
"Αν δεχθούμε ότι τά μέλη μας μπορούν ν'άποτελέσουν τυχαίο 
δείγμα τών Ελλήνων τής Γερμανίας, τότε τό 80% περίπου αΰ- 
τών πού μπορούν ν’άσκήσουν τό έκλογικό τους δικαίωμα, έχουν 
έκλογικό βιβλιάριο.
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Β) * Η ’Επιτροπή ’Απόδημου 'Ελληνισμού έστειλε ένα έρωτηματο- 
λόγιο (βλέπε δείγμα) στις 79 Τ.Ο., άπό τις όποιες μέχρι 
στιγμής άπάντησαν οί 69.
Τά στοιχεία τών έρωτηματολογίων πού περιέχουν τις άπαντή- 
σεις 1.117 μελών μας, έχουν έπεξεργαστεί άπό την ’Επιτροπή 
’Εκλογικού Αγώνα (τμήμα Γ):
α) Τά μέλη χωρίστηκαν άνάλογα μέ τό νομό πού ψηφίζουν καί 

άς έχουν ή όχι έκλογικό βιβλιάριο. (Βλέπε συγκεντρωτικά 
συμπεράσματα).

β) Φτιάχτηκε πλάνο πού, (έφ’δσον ΰπάρξει ή έγκριση τού Κι
νήματος), θά προωθηθεί πρώτα στή Νομαρχιακή ’Επιτροπή 
Γερμανίας καί άργότερα στις Νομαρχιακές ’Επιτροπές κάθε 
Νομού στήν 'Ελλάδα, γιά τή δημιουργία Έθνικοτοπικών όρ- 
γανώσεων κάτω άπό τόν άπόλυτο έλεγχο τού Κινήματος πού 
θά συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τά μέλη μας,άλλά καί δπα- 
δούς καί φίλους τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί έν'γένει αύτοός Λού 
γιά τόν Αλ ή Β' λόγο, σήμερα δέν θέλουν νά είναι μέλη 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., άλλά θά ψηφίσουν ΠΑ.ΣΟ.Κ.

γ) Τό πλάνο πήρε σάν βάση:
ιί Τήν γεωγραφική κατανομή στή Γερμανία, καί

ι ι ) Τις Τ.Ο. πού έχουν μεγάλο άριθμό μελών άπό συγκεκρι
μένη περιοχή (βομό) τής 'Ελλάδας καί πού τά μέλη της 
θά άποτελέσουν τις Συντονιστικές ’Επιτροπές τής έθνι- 
κοτοπικής έπιτροπής κάθε νομού.

Γ) Τά καθήκοντα τής Συντονιστικής ’Επιτροπής τής Τ.Ο. καί των μελών 
της άπό τις άλλες Τ.Ο. τής περιοχής, θά είναι:
α) Συγκέντρωση στοιχείων συμπατριωτών τους πού ζούν στήν περιο

χή τους.
β) Προεκλογική καμπάνια στούς συμπατριώτες τής περιοχής..
γ) Τήν άνάγκη ότι πρέπει νά κατεβοϋν καί νά ψηφίσουν στήν ’Ελ

λάδα.
δ) Πού θά πρέπει ν’άπευθυνθούν, όταν έρθει ή ώρα τών έκλογών, 

ώστε νά διευκολυνθεί ή κάθοδός τους στήν Ελλάδα καί άκόμη 
κατά πόσο μπορούν μέ γράμματα κ.λ.π., νά έπηρεάσουν φίλους 
καί συγγενείς στά χωριά τους.
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Δ) θά πρέπει νά ύπάρζει κατ’εΰθείαν έπαφή αΰτών των Συντονιστικών 
‘Επιτροπών Γερμανίας μέ τίς Νομαρχιακές ‘Επιτροπές των Νομών 
τους στην ‘Ελλάδα, ώστε νά μπορούν νά μαθαίνουν δνόματα καί 
διευθύνσεις συμπατριωτών τους πού ζοΰν καί έργάζονται στή 
Γερμανία, γιά νά μπορούν εΰκολώτερα νά τούς πλησιάσουν καί 
άκόμη νά ύπάρίει σέ κάθε Νομαρχιακή ’Επιτροπή στήν ‘Ελλάδα δ 
μηχανισμός έκείνος πού θά ύποδέχεται τά μέλη μας άπό τό έξω- 
τερικδ, πού θά έξθουν νά βοηθήσουν τδν έκλογικό άγώνα, δίνο- 
ντάς τους συγκεκριμένο πλάνο δουλειάς.

Ε) Τό σχέδιο αΰτό θά πρέπει νά ένισχυθεΐ κεντρικά:
α) Οικονομικά μ’ένα ποσό τής τάξεως τού 40% τού οίκονομικού 

πλάνου της Δυτ. Γερμανίας γιά μεταφορές, είσιτήρια κ.λ.π.
β) Νά ζητηθεί στό Εδρωκοινοβούλιο -ίσως διά μέσου τής Σοσια

λιστικής όμάδας -άπό τά κήάτη-μέλη στά όποια ζοΰν καί έργά 
ζονται "Ελληνες, νά τούς παράσχουν τά δίδια δικαιώματα πού 
έχουν οί ‘Ιταλοί την περίοδο τών έκλογών, δηλαδή νά έχουν 
τό δικαίωμα νά πάρουν άδεια άνευ άποδοχών χωρίς τόν φόβο 
νά χάσουν τή δουλειά τους.

γ) Τά έξοδα μετακίνησής τους νά θεωρηθούν σάν έξοδο ή σάν 
είσφορά σέ πολιτικό κόμμα, πού ν’άναγνωρίζεται άπό τίς 
έφορίες στήν φορολογική δήλωση τών μεταναστών, ώστε νά 
ύπάρξει μιά έπιοτροφή τών εξόδων κατά 25%.

δ) Νά διευκολυνθούν μέ έκπτώσεις κ.λ.π. στήν μεραφορά (τραίνο 
άεροπλάνο) καί άν είναι δυνατό, νά ύπάρξει οικονομική ένί- 
σχυση άπό τή Σοσιαλιστική όμάδα).

Πιστεύω δτι, δν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. άναλάβει αυτή τήν πρωτοβουλία 
-φυσικά τό αίτημα είναι πάντα μά μπορούν οί μετανάστες νά ψηφίζουν 
έκεΐ πού ζοΰν καί έργάζονται- έκτός άπό τά έκλογικό κέρδη θά ΰπάρ- 
ξουν καί πολιτικά, ά©οΰ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. άναλαμβάνει τήν πρωτοβουλία σ’ 
ένα θέμα πού δύσκολα κανείς άπό τούς άντιπροσώπους τών ’Ελληνικών 
κομμάτων στό Εδρωκοινοβούλιο, θά είναι έναντίον του, γιατί θά 
ύπάρξει πολιτικό κόστος.

Γ. Κίσσονας


