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;¡,H ουσία του ελληνικοί) προβλήματος είναι απλή. Είναι ή 
πατρίδα μας χώρα ύπό κατοχή. Καί_τ]_κατοχ^ _εΙva_i_^Au.e2¿-
^ανικνΐ
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 Μόνο οί στολές^ καί ή "καθομιλουμένη γλώσσα είναι 

ελληνικές» Καί λύση τοΰ ελληνικού, προβλήματος δέν υπάρ

χει καμμιά ~ στο πολιτικό επίπεδο. Ή Δημοκρατία στην
 : 

'Ελλάδα δεν θα φθάσει χωρίς την πραγματική, ουσιαστική, 

τήν χωρίς ορούς απελευθέρωση της άπ'τά δεσμά που έχάλ-

κευσε'ό ' Αμερικαν.ικ,ό.ς Ιμπεριαλισμός στα πλαίσια τής •·
 Τ
 ¡ 

^ 'Ατλάζι κής Συμμαχίας» Γι*'αΰτό.
:
ό άγοίνας μας εΐναι 'ΕΘΝΙΚΟ-

W
 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ; Γι'αυτό πρέπει δλοι μας να" άποδυθοΰμς .,.
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στη δύσκολη καί υπεύθυνη δουλειά γιά τήν. επάνδρωση >taí 
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δικτύωση του' απελευθερωτικού κινήματος, τό πέρασμα τής 

ανένδοτης γραμμής γιά απελευθερωτικό αγώνα χωρίς δρους 

ι καί συμβιβασμούς, είναι άμεσο καθήκον μας - δικτύωση άπ' • 

άκρου σ'ακρο της 'Ελλάδος, δικτύωση σέ κάθε πρωτεύουσα 

του εξωτερικού. Μά άμεσο επίσης καθήκον μας - καθήκον 

πού έχει μάλιστα 'Απόλυτη .Πρότεραιότητα - είναι ή εξα

σφάλιση των υλικών προϋποθέσεων, καθώς καί ή επάνδρωση 

ενός υπεύθυνου, άρτια στελεχωμένου αντιστασιακού οργάνου 

γιά τη δυναμική αναμέτρηση μέ τίς δυνάμεις κατοχής, γιά 

W τήν προετοιμασία τής τελικής, μαζικής φάσης του αγώνα 

του Έλλην:.κου AabíJ - φάσης πού θά συμπεριλάβει καί ση
μαντικό τμήμα των στρατευμένων παιδιών του, όσων πονοϋν 

τό λαό άπ
;
τόν όποιο προέρχονται καί σέβονται τό έθνος . 

πού ώρκίστηκαν να υπηρετήσουν,. Ό δρόμος είναι δύσκολος. 

Ό αγώνας σκληρός.
 !
0 περήφανος 'Ελληνικός Λαός ακόμη 

μιά φορά - στή μακρά αγωνιστική ιστορία του - καλείται 

νά δώσε ι τό παρόν σέ μ.ΐά μάχη πού θά κρίνει τό μέλλον 

τής φυλής.. Θά,τή δώσει
Γ
 Θά νικήσει, Ή Ελλάδα θά απε

λευθερωθεί, "αί δ κυρίαρχος λαός θά χαράξει 6 'ίδιος 

τήν πορεία του έθνους προς τό Μέλλον". 

'Ανδρέας Γ. Παπανδρέου 

'Αρχηγός Π.Α.Κ. 
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Αύτη είναι ή ουσία του αγώνα μας, Ή δ.ικτατορία των συνταγμα

ταρχών είναι τό προσωπείο της ξένης κατοχής. Καί θ'ανατραπεί fi δι

κτατορία καί da τερματισθεί ή 'Αμερικανική κατοχή, σάν αποτέλεσμα 

του συνεπούς Έθνικοαπελευθερωτικού 'Αγώνα ποΰ καλείται νά διεξα

γάγει ó 'Ελληνικός λαός, μόνος, αβοήθητος από ξένους. Κι,'είναι 

βέβαια ή νίκη του λαού, άρκεΐ νά συνειδητοποιήσει τήν απλή αλήθεια 

πώς δέν .υπάρχουν "εξελικτικές" καί "πολιτικές" λύσεις, μά μόνο 

'Αντίσταση, μόνο δυναμική αναμέτρηση με τίς δυνάμεις κατοχές. 

Κι''δταν λύσει τά δεσμά του ó λαός μας κι'αποκτήσει τήν Έθνι 

κή του 'Ανεξαρτησία, θά επιδοθεί πια απερίσπαστος στή μόνιμη ε

δραίωση καί των άλλων στόχων του αγώνα; τής Λαϊκής Κυριαρχίας, της 

Δημοκρατικής Διαδικασίας καί της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. 

Σάν μέλος του Π.Α
0
Κ„ έχεις τό προνόμιο μά καί τή βαρειά ευθύ

νη νά βρίσκεσαι στην πρωτοπόρε ία τού άγο5να γιά τήν απελευθέρωση 

καί τή δημιουργία μιίχς νέας 'Ελεύθερης, Δημοκρατικής καί Δίκαιας 

'Ελλάδος, 

Μιά κι'έχεις τήν ελευθερία νά κινηθείς στό εξωτερικό - μιά 

ελευθερία πού στερούνται τά υπόδουλα αδέλφια μας στην 'Ελλάδα -

πέφτει επάνω σου τό μεγαλύτερο βάρος της πολιτικής δράσης πού 

χρειάζεται ή ενεργή αντίσταση γιά νά κλιμακωθεί καί νά δυναμώσει, 

μά καί της απαραίτητης υλικής ενίσχυσης της. 

Πιό συγκεκριμένα, σάν μέλος του II,Α.Κ., ε;̂ εις τά εξής καθή

κοντα καί υποχρεώσεις απέναντι του 'Απελευθερωτικού Κινήματος τού 

'Ελληνικού λαού; 

Χ Χ Χ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Kill ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ι . ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Μελέτησε καλά τίς Ιδεολογικές αρχές, τους στόχους καί τή 
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στρατηγική του Π,Α.Κ., καθώς καί τό οργανωτικό του σχίσμα. Πρέπει 

νά εί..σα.ι συνεχώς ενημερωμένος κάνω στίς αποφάσεις της Ιεραρχίας 

του Π. Α.Κ. ,Πρέπε ι νά είσαι απόλυτα καταρτισμένος καί πάντα έτοι

μος ν'άπαντήσεις σ' ερωτήματα ποΰ θά γεννηθούν σέ συζητήσεις με 

τους φίλους σου σχετικά με τήν οργάνωση. Μόνο όταν έσΰ έχεις ξεκά

θαρα στή σκέψη σου τους σκοποΰς και τήν τακτική του αγώνα μας, θά 

μπορέ.σε.ις. νά πείσεις καί τους φίλους, σου. (Ζήτησε άπό τό γραφείο 

του" Π.Α.Κ. τό "Σχέδιο Στόχων του Π.Α·Κ·"¿ καθώς καί άλλο πληροφο

ριακό υλικό). 

2. ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 

Ό 'Αγώνας μας είναι σκληρός, Κ.νισος καί μακρΰς. "Ομως, ή απε

λευθέρωση τ?ίς Ελλάδος είναι εφικτή. Ό λαός μας τελικά θά νική

σει. Αυτό πρέπει νά. είναι πεποίθηση σου. Ή Ιστορία μας δίδει 

¿(φθονα παραδείγματα. Κράτα τό ηθικό σου ακμαίο καί, παρά τίς αντι

ξοότητες, μετάδιδε πνεύμα αισιοδοξίας στον κΰκλο σου, 'Ηττοπάθεια 

δέν είναι νοητή στίς τάξεις μας. Κάθε άποψη πού υπερτιμά' τή δύνα

μη του
1
 έχθροΰ καί υποτιμά τή δύναμη του λαοΰ υπονομεύει τόν αγώνα. 

3. ΑΔΛΗΛΕΓΓΥΗ^ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Τά μέλη του* Π.Α.Κ. είναι μιά οικογένεια, Μιά οί,κογένεια πού 

αγωνίζεται γιά τά ίδια ιδανικά. "Οπως καί συ, είναι αγνοί πατρι

ώτες πού τό μόνο κίνητρο τους είναι ή αγάπη προς τό σκλαβωμένο 

λαό μας καί ó πό6ος τους νά δουν τήν πατρίδα μας ελεύθερη, ανεξάρ

τητη καί δημοκρατική. Πρέπει συνεπώς νά θεωρείς σάν αδελφό σου κά

θε μέλος του" Π.Α.Κ.. Είναι δική σου υποχρέωση νά φροντίσεις ν'ανα

πτυχθεί: στίς τάξεις μας, τό πνεύμα της αδελφοσύνης, της αλληλεγ

γύης καί της ενότητας, Χωρίς αυτό, δέν θά μπορέσει η οργάνωση, νά 

επιζήσει, νά εξαπλωθεί καί νά φέρει σέ πέρας τους σκοπούς της,. 

Είναι δική σου υποχρέωση ν'άποφύγεις κάθε προστριβή μέ τ.ούς συνα

γωνιστές σου πού καταλήγει σέ αποδυνάμωση των τάξεων μας, 

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γιά νά πετύχει η οργάνωση τους σκοπούς της, βασίζεται στή 
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δραστηριότητα των μελών της - στη δική σου. δραστηριότητα, στη δική 

σου προσφορά» Ή Ιδιότητα του μέλους του. Π,Α,Κ, δικαιώνεται, με τη 

δράση. Είναι ασυμβίβαστη με την αδράνεια,, Και τό γεγονός πώς κατά 

τη γνώμη σου άλλο μέλος δέν αποδίδει δσο πρέπει και μπορεί, δεν 

σου* επιτρέπει νά ελαττώσεις την προσφορά σου, Ή παράλειψη εκτελέ

σεως άνειλλημένου καθήκοντος ισοδυναμεί μέ παράπτωμα. Πρέπει νά 

είσαι 'έτοιμος .νά προσφέρεις στο πόστο ποΰ μπορείς καί σε τοποθετή

σει η οργάνωση. Καί νάσαι έτοιμος νά μάθεις καινούργια καθήκοντα 

καί ν'αναλάβεις καινούργιες δουλειές όπου -χρειασθεί; στο τηλέφωνο, 

στον πολύγραφο, στο πεζοδρόμιο, στο σπίτιj στό καφενείο, στό πανε

πιστήμιο, στό εργοστάσιο, Σέ προγραμματισμένα πλαίσια ή οργάνωση 

έχει συγκεκριμένες δουλειές πού η εκτέλεση τους απαιτεί τή συμμε

τοχή σου. Πέρα όμως άπ'αύτό έχεις καθήκον νά παίρνεις δικές σου 

πρωτοβουλίες καί νά κινητοποιείς καί άλλους ν*αναπτύξουν δράση 

στους ακόλουθους τομεΐςί 

α) Ή ενημέρωση του Ελληνισμού*, μέσα κι'έξω άπό την "Ελλά

δα, είναι δική σου υπευθυνότητα. Προσπάθησε νά προωθήσεις 

τον τύπο μας, τις εκδόσεις μας, τά ενημερωτικά μας φυλλά

δια στό χώρο πού ζεις καί υπου άλλου μπορείς« Προσπάθησε 

νά περάσει στην 'Ελλάδα ενημερωτικό υλικό ε'ίτε μέ ταχυδρο

μείο, είτε μέ φίλους επισκέπτες« 

β) Φρόντισε νά μεταδοθεί στην Ελλάδα τό μήνυμα πώς ή 

απελευθέρωση μπορεί νά έλθε · μόνο μέ αντίσταση στό εσωτε

ρικό. Έκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία γιά νά παραγγείλεις 

στους φίλους δημοκράτες στό εσωτερικό πως πρέπει νά οργα

νωθούν μόνοι τους, σέ μικρές αντίο εασιακές ομάδες καί νά 

πλήξουν τόν εχθρό οπού καί Οπως μπορούν. 

γ) Φρόντισε ν'άνοίγεις συζητήσεις στην. παρέα σου, στίς 

οικογενειακές σου συντροφιές μέ αντιστασιακά, θέματα, μέ 

τίς θέσεις τ.ής οργάνωσης μας, μέ τ.ίς τελευταίες εξελίξεις 

στην Ελλάδα. Στίς συζητήσεις σου κράτα πάντα τό πνεύ| 

αισιοδοξίας καί φρόντισε νά τό μεταδώσεις. 

na 



s 
δ) Παρότρυνε τους φίλους σόυ σέ ενεργό όραση. Διάλεξε 

• 

τους πιό αφοσιωμένους και δυναμικούς, δόστους Ιδιαίτερη 

προσοχή, προσπάθησε νά τους μυήσεις στον αγώνα και νά . 

τους προετοιμάσεις νά ενταχθούν στην οργάνωση σάν μέλη, 

ε) Ή οργάνωση χρειάζεται οικονομικούς πόρους· και εΐναι 

δική σου ευθύνη νά βρεθούν ο Ι πόροι αυτοί. Πρωτ'άπ'δλα 

αντίσταση στη δυναμική της μορφή δέ.ν μπορεί νά γίνει χω

ρίς πόρους, κι'αΰτό είναι αυτονόητο. Πόροι χρειάζονται 

γιά τόν αντιστασιακό στην παρανομία· γιά τήν οικογένεια 

του" φυλακισμένου αγωνιστή· γιά τή συντήρηση Tf¡c οργάνωσης 
φ στό εσωτερικό καί στό εξωτερικό* πόροι ακόμα χρειάζονται 

γιά έντυπα καί γραμματόσημα γιά νά σταλεί σέ σένα καί 

τους ¿ίλλους φίλους ενημερωτικό υλικό, 
Καί μιά καί ή συμφωνία των δύο υπερδυνάμεων, νά μείνει ή 

f Ελλάδα υπόδουλη, περιορίζει σημαντικά άλλες πηγές, το κύ

ριο βάρος γιά τήν εξεύρεση των οίκονομικων. μ.έ.σων πέφτει 

στον "Ελληνα δημοκράτη - στό μέλος του Π,Α.Κ.. Το μέλος 

του Π.Λ.Κ. συλλέγει χρήματα μέ κάθε δυνατό τρόπο καί κανέ

να ποσό, δσυ μικρό καί νάναι δέν είναι αμελητέο, Καί υ

πάρχουν πολλοί τρόποι; . . . 

Ή άμεση προσφορά μέ τό έρανικό δελτίο του Π,Λ.Κ,, ή πού

ληση τού Βιβλίου, της εφημερίδας, του πληροφοριακοί) δελ-

τ ίου, τού λαχείου, τού είσιτηρίου γιά εκδήλωση τ?}ς οργάνω-

•̂  σης, κι'άλλοι τρόποι πού θά σκεφθείς έσύ, 

5, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

'Ανεξάρτητα δμως από τήν ενασχόληση σου γιά συλλογή πόρων από 

Φίλους της οργάνωσης, είναι απαραίτητο, νά προσφέρεις ο Ι'διος σέ 

* τακτική βάση, ανάλογα μέ τίς δυνάμεις σου, 

ύ 

6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

Τό ΓΙ.Α,Κ. απαιτεί άπό τά μέλη του προσήλωση στις αρχές του, 

συνειδητή εφαρμογή της αγωνιστικές τακτικές του, αυστηρή πειθαρχία 

στά ανώτερα ίεραρχικά όργανα, καί υπακοή στις αποφάσεις καί τις 
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έντολές τους, Τό Π,Α.Κ. είναι, κάθετα ιεραρχημένη οργάνωση. Τα δι

οικητικά της οργανα - συ?νλογικά ή μή, που επιλέγονται μέ αυστηρά 

κριτήρια, δέν είναι ανεξέλεγκτα άλλα δρουν μέσα σε συγκεκριμένα 

πλαίσια πού τους δίδονται από την ηγεσία, στίς αποφάσεις τους δε, 

λαβαίνουν ΰπ'οψει τις απόψεις των μελών« 

Πειθαρχικά παραπτώματα τιμωρούνται μέ έπίπ?^ηξη, απαλλαγή κα

θηκόντων η αποβολή άπό τήν οργάνωση, ανάλογα μέ τη βαρύτητα τής 

παράβασης e 

7. ΚΡΙΤΙΚΗ. 

Ή έννοια της πειθαρχίας δπως τήν δεχόμεθα στό Π
0
Α.Κ. δέν άπο 

κλείει τήν κριτική. Τουναντίον» ή επιτυχία της οργάνωσης στό χώρο 

σου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, άπό τίς συστάσεις .καί την κριτική 

σου, πού θά βοηθήσουν στη λήψη σωστών αποφάσεων καί .τήν αποφυγή 

της επανάληψης λαθών, Ή κριτική σου πρέπει νά είναι έποικοδομητι 

κή καί καλόπιστη, ν'αναφέρεται σέ πράζ,ε.ις - όχι σε πρόσωπα - καί 

ν'άφορα σοβαρά θέματα, όχι κουτσομπολιό*. Κάνε πάντα τήν κριτική 

σου στον κλειστό χώρο των συνεδριάσεων της οργάνωσης ή στην υπεύ

θυνη επιτροπή της πόλης σου«, 'Απόφευγε πάντα κριτική γιά τήν οργά 

νωση ή γιά μέλη της, σέ χώρους έκτος των παραπάνω, καθώς, καί μέ 

άτομα πού δέν ανήκουν στην οργάνωση« Σάν μέλος του Π.Α,Κ. πρέπει 

ν'άναπτύξε ις τήν ικανότητα σου. νά δέχεσαι τήν κριτική των συναγω

νιστών σου μά και' νά κάνεις τακτική άνασκόπιση στή δική σου δράση 

δηλαδή αυτοκριτική.-

.8. EXEMYGIA . . 

Ή δικτατορία έχει πράκτορες παντοΰ«. Κράτα πάντα ύπό.εχεμύθια 

μη ανακοινώσιμες πληροφορίες πού σου εμπιστεύθηκε, ή οργάνωση, ή 

συζητήσεις πού άκουσες σέ συγκεντρώσεις του Π.Α.Κ.« 

Μιά αντιστασιακή οργάνωση σάν τ.ό EUA.K. έχει κανόνες μυστικότητας 

πού πρέπει νά τηρούνται αυστηρά, "Ενας άπ'αυτούς τους κανόνες εί

ναι πώς κανείς δέν πρέπει νά κατέχει πληροφορίες πού δέν έχουν 

άμεση σχέση μέ τή δουλειά του, "Οσο κι'άν εμπιστεύεσαι τό συναγω

νιστή σου, ποτέ μην του μεταδώσεις τέτοιες πληροφορίες, απλώς καί 
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μόνο για νά τού1 απόδειξε.ις πώς τόν εμπιστεύεσαι 

ήσεις την περιέργεια του. Μή γίνεις, άθελα σου, 

GoTJV αγωνιστές της αντίστασης, στα στρατοδικεία 

μια τής χούντας. 

9, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ 

Ή συμπεριφορά τοΌ μέλους είναι 6 καθρέπτης της οργάνωσης και 

επηρεάζει άμεσα τ.ό κύρος καί την εμπιστοσύνη πού εμπνέει ή οργάνω

ση στον έξω κόσμο, Τό μέλος του Π.Α.Κ., μέ λόγια καί πράξεις πρέ

πει ν'άντανακλδ δημοκρατικό ήθος., αίσθημα ευθύνης, σοβαρότητος καί 

πίστης στον απελευθερωτικό αγώνα. 

Τό μέλος τοϋ ΓΙ.Α,Κ,, στις σχέσεις του μέ τους συναγωνιστές 

του, πρέπει νά διέπεται από πνεύμα φιλίας καί συνεργασίας καί σε

βασμού" της προσωπικότητας τους. 

Θά πρέπει νά αποφεύγονται οι προσωπικές αιχμές, τά πειράγματα καί 

τά άτυχη" αστεία πού υπονομεύουν τη* συνοχή τί̂ ς οργάνωσης. 

1 0 . ΑΥΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Σάν μέλος του Π.Α.Κ., έχεις τό δικαίωμα μά καί τό καθήκον, νά 

καταβάλλεις συνεχώς προσπάθεια ν'άναπτύξεις τίς γνώσεις σου, τά 

ηγετικά σου προσόντα καί τίς οργανωτικές
 σ ο υ

 ικανότητες, σέ τρόπο 

πού νά προσφέρεις αποδοτικότερα στον 'Απελευθερωτικό μας. Αγώνα μέ 

τή συμμέτοχη σου σέ ανώτερα ορφανά τής Ιεραρχίας του" Π.Α.Κ.« 

Χ Χ Χ 

"Οταν δλα τά μέλη του Π.Α.Κ,, τά σημερινά καί τ'αύριανά, συνει

δητοποιήσουν τήν ανάγκη του Έθνικοαπελευθερωτικου" 'Αγώνα σάν μό

νου τρόπου ανατροπής της τυραννίας, κι'επωμισθούν τίς θυσίες πού 

άπτχιτεΐ, σάν νάταν δική τους, προσωπική ευθύνη, τότε καί μόνο τό

τε, θ'αναπτυχθεί τό αντιστασιακό κίνημα πού θά φέρει στην 'Ελλάδα 

τή Λευτεριά, τή Δημοκρατία καί τή Δικαιοσύνη. 

Σεπτέμβρης Ι97Ι ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Π.Α.Κ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ή γιά νά ί,κανοποι-

ύπαίτιος νά συρ-

καί τά μπουντρού-




