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Τ<5 Π,Α,Κ. είναι Έθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα μέ στόχους την 

'Εθνική 'Ανεξαρτησία, τή Λαϊκή Κυριαρχία, τή Δημοκρατική Διαδικα

σία καί την Κοινωνική Δικαιοσύνη« 

Μέχρι τήν ώρα πού θα" εξασφαλισθούν οι αντικειμενικές. συνθή

κες για τήν αδέσμευτη άσκηση της κυριαρχίας του Ελληνικού" .Ααοΰ, 

ό χαρακτήρας. τ?]ς οργάνωσης θά παραμείνει αναγκαστικά* πολιτικο-

στρατιωτικός. Γ!,'αυτό τό λόγο είναι επικίνδυνη, oc ν δχι αδύνατη, 

ή τήρηση τ?|ς κλασικής κοινοβουλευτικές διαδικασίας μέσα στά πλαί

σια τής οργάνωσης. Αυτό δεν σημαίνει πώς ή οργάνωση παραγνωρίζει 

τή δημοκρατική ουσία καί σ'αυτήν ακόμα: τή σκληρή πολιτικοστρα-

τιωτική φάση, 

Τό Π.Α.Ko είναι οργάνωση, κάθετα Ιεραρχημένη, μέ αυστηρούς 

κανόνες πειθαρχίας; "Ομως, κάθε συλλογικό όργανο, διιου κι'&ν βρί-

•̂•"CTcci στην ίεράρχιση, λαβαίνει ύπ'δψει του τίς απόψεις, τίς θέ

σεις, τίς αξίες όλων των οργάνων καί -."ων μελών γιά τά οποία είναι 

υπεύθυνο. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

ΐ; Τό ΓΙΑΚ διοικείται από δύο 'Εθνικά„.Συμβούλια μέ έδρα τό 'ένα στό 

εσωτερικό, τό άλλο στό εξωτερικό* καί εκπροσωπείται από τόν 

Αρχηγό, 

2. Τό_'Εθνικό Συμβούλιο 'Εσωτερικού είναι υπεύθυνο γιά τή διεξα

γωγή του απελευθερωτικοί) αγώνα στην Ελλάδα. Τό 'Εθνικό_Συμ-

βούλιο 'Εξωτερικού είναι υπεύθυνο γιά τή δράση τής οργανώσε

ως στό εξωτερικό, 

3, Τό_'Ε0νικό Συμβούλιο_'_Εξωτερικού επιλέγει εκπροσωπήσεις ΠΑΚ 

Ευρώπης, Καναδά, ΗΠΑ καί άλλων περιοχών του κόσμου. 

4» 'H^^EKTxgogojrçrjgrĵ nAK_Evgoj7xr¡c ε ί ν α ι αρμόδια: 

α) Γιά τήν επιλογή 'Εκπ£οσωπήσεων_ΠΑΚ σέ κάθε Ευρωπαϊκή χώρα ή 

ύποπεριοχή. 

β) Γιά τό συντονισμό του έργου των 'Εκπροσωπήσεων ΠΑΚ στον 



Ευρωπαϊκό χώρο, 

γ) Γιά την εφαρμογή στον Ευρωπαϊκό χορό τ^ζ πολιτικής πού χα

ράσσει τό 'Εθνικό Συμβούλιο. 

ο) Γιά τη δημιουργία ή σύνδεση με 'Οργανώσεις 'Αλληλεγγύης. 

5ο Οι 'Εκπροσωπήσεις HAK στίς Ευρωπαϊκές χώρες η ύποπεριοχές ευ

θύνονται γιά την εφαρμογή τ^ς πολιτικής ποΰ χαράσσει τό 'Εθνι

κό Συμβούλιο και η 'Εκπροσώπηση Ευρώπης, Ευθύνονται επίσης 

καί γιά τη δικτύωση του* ΠΑΚ με τή δημιουργία 'Επιτροπών Πόλεων 

στή χώρα τους,. 'Ασχολούνται επίσης μέ τή δημιουργία 'Οργανώσε

ων Φίλων, του Π.Α,Κ. στή χώρα τους, εφόσον τό επιτρέπουν οί 

συνθήκες» 

6, Ol Εκπροσωπήσεις ΠΑΚ Καναδά" καί Η.Π.Α, έχουν τίς 'ίδιες ακρι

βώς αρμοδιότητες μέ τήν 'Εκπροσώπηση Ευρώπης, μέ τή διαφορά, 

πώς αντί νά επιλέγουν Έκπρο.σωπήσε ις Ύποπεριοχών, προχωρούν 

άμεσα στή δικτύωση τοο Π.Α.Κ« μέ τή δημιουργία 'Επιτροπών 

Πόλεων. 

*7 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΚ 

Οί Φ'λοι^τού ΠΑΚ είναι οργάνωση στό εξωτερικό πού στηρίζει, ύπο·-

βοηθεΐ καί προωθεί τό έργο του* ΠΑΚ. 

Οί 5ίο:21_Ξ22-.5^ συνιστούν αυτόνομες οργανώσεις σέ κάθε χώρα ή 

περιοχή συνδέονται δέ μέ τό ΠΑΚ μέσω των αντιστοίχων Εκπροσωπή

σεων του ΠΑΚ. 

Σέ κάθε χώρα οι Φίλοι του ΠΑΚ επιλέγουν οργανωτικό σχήμα πού 

ανταποκρίνεται στίς παραδόσεις, θεσμούς καί Ιδιοτυπίες τής χώρας 

στην οποία δρουν ó 

Οι αιρετές ηγεσίες Φίλων του ΠΑΚ υποβάλλουν περιοδικά στίς 

αντίστοιχες 'Εκπροσωπήσεις ΠΑΚ τίς προτάσεις καί τίς παρατηρήσεις 

τους γιά τή δράση του ΠΑΚ στή χώρα τους ή τήν περιοχή τους. Στους 

Φίλους του ΠΑΚ συμμετέχουν Λληνες καί ξένοι πού υποστηρίζουν 

τον απελευθερωτήκ<5 αγώνα του ελληνικού
-
 λάου, μέσα στά ιδεολογικά 

πλαίσια του ΠΑΚ„ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Σέ χώρες ή. περ.ιοχές δπου .οι συνθήκες δεν εύνοοΰν τη δημιουρ

γία Φίλων του Π,Α.Κ., τ<5 Π.Α.Κ. δημιουργεί η συνδέεται με υπάρ

χουσες 'Οργανώσεις 'Αλληλεγγύης για την προώθηση τοϋ έργου του* 

Σεπτέμβρης Ι97Ι. 


