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ΤΗΣ ΕΑΔΑΔΟΣ.
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θ { "Ελληνες διανοούμενοι χράχει ν*άναλάβουν ένεργύν δράσιν Ιναντι 
τής χούντα« χαί τής «θραύσης χυβερνήσεάς των.Τούτο άχοτελεΓ ήθΑ- 
χήν ,ύεοχράωσιν Ιναντι τοβ 'Εθνους χαί τής Ιστορίας»

Μ f  VΚομίζω οτι δύο τρδχβι νχάρχουν «οοτηματι^ς δράσεως τβν Ελλή
νων διβνοονμάνων» *0 2να« είναι νά |νωθοΟν ύχδ τήν χολιτιχήν iUU v* 
φιν τοΟ ΠΑΧ,συμφάνως οράς τύ καταστατικήν αύτοβ (βλ· σκοτο' utf C 
δργάνωστι το0 ̂ νβλληνίου * Αχελχυθερωτ ιχοβ Αχ νήματος, ή ύργάΟωΟή 
τοΟ ΟΑλ ,χαρ.δ,ζ) καί ο δεύτερος τρίτος είναι ή δημιαυρφ(α 4νε· 
ζαρτήτου δργανάαεως,ή σ*οία δάν Η  Ιχη ού&εμίαν κολιτικήν χρ·ΐ#ν» 
άσχάτως Ιάν il μύλη της θά άνήκουν f| μχοροβν νά ¿νήχονν είς ψφκ* 
χολιτικήν χαράτεζιν* Ή  ταιαύτη διαμάρρωσις τής δργανάσεως+tieowàV ' 
νίζεται,ότι ά*οσκοχεΤ ai« φ  ¿μφάνισιν τής δραστηριότατος τής 
2μγανάοεως ¿«ή καθαρές ¿θνικήν μομφήν,άνευ εολιτικβν διενάζεω»
*of ¿«ikii(fw χράς «ελλιτάραν χαί ταχντάραν δνάλυ+ιν υ«9 i m o U  
σιακοΟ άγύνος τουλάχιστον έχί το0 δυνατοΟ άχιχάόου τής δράσεως νβο 
διανοουμάνων.Ιαί νχύ τήν δεντάραν Ιμως μορφήν τής δργανάσεως ε(» 
ναι δχαραίνητος ήεολιΤιεή κάλυφις αύτής»
'*Η δργάνωσις τβν 'Ελλήνων διανοσυμάνων θά τρίτη ν’άχαρτισθή 

κατ’άρχάς ύχά διανοσυμάνων»'Ελλήνων τήν υχ-ηχοάτητα,2γνωσμάνσ» 
κύρους ,οΐ ότοΓοι νά ¿χοτελάαουν τύ ιδρυτικήν συμβούλιου καί τά 
άχοΓον έν συνεχεία θά καλάοη όλους τούς 'Ελληνας έχιστήμονας,χαλλι 
τάχνας χτλ. νά λάβουν μάρος είς τήν ¿ργάνωσιν.άετά ταΟτα θά χράχε 
νά σχηματιοΡούν έχιτροχαί χεντρικαί ,αΐ οχοίαι θά άναλάβουν έχί 
μάρους τομείς διά τήν έργάνωσιν το Cf Αντιστασιακού Αγβνος χαί χε- 
ραιτάρω μελάτης το0 ’Ελληνικού τροβλήματος ύτδ τάς διαφόρους αύ- 
τού μορφάς δηλ« κοινωνικήν,έχιστημονιχήν,οίχονομιχήν ,χαιδείας ττλ 
Ούτω χτκβ υχευθύνων καί είδιχβν έχιστημύωων θά γίνεται ή ίχεζεργα- 
σία χρογραμμάτων ,τά δχοία λήγω τοϋ χήρους των χαί τής σοβαρύτητάς 
των θά έτηρεάσουν τήν κοινήν γνώμην τοϋ έζωτεριχοΟ χαί θά ένθαμ· 
ράνουν τδν ’Ελληνικήν λαών διά ν’&ναλάβη μά ένΟουασμδντδν χερείτάρίν 
άντιστασιαχών δγΑΓνα*
*Η άμεσος δραστηριδτης τής δργανώσεως χΟν διανοουμάνων θά τρ^εή 
νά ταλύττει τούς κάτωθι τομείς χαί νά δρά δντιστοίχως.
A) Etc τύ έζωτεριχύν « 4·ν>
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■¿%icovpfGe ¿#4**v ¿χνατφίν*» συντονισμένα* Axl χλευρβς 6pfUc»C 
«pic τ4ς 4ντ*στσίχσυς ομΙόας τ·0 έ£«τ*ρ*»·β.'θ τοιοϋτος o v m M · ·  
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Εις τ4ν τομέαν αύτέν 44 κρέχη 1) ν4 &6ρσνoeoin*oüv καί ¿(«vicnp«»· 
θούν χλΑρως ot καθηγηταί καί τ4 χροσωχικίν τΑς χοΑντας.ϋβγέΧη χρσ- 
σοχΑ χρέχει «4 δοΛΑ etc τούς νέους καθηγηταί ot oxotoi κατέ 9<& 
είναι δνθρωχοι τΑς χούντας,δ (.ορισμένου οτως ¿χοχτχύουυ xflv utteA- 
4υνσιν τδίν ν*ρυμ4των *ρές xflv χσβντα.*Βν ¿ν4γ»η η έζου6έτ4ρ«σνς 
τΒν καΛηγητδν τΑς χούντας θ4 «ρέτη ν4 έπιτευχθΑ *aC 6ι4 Ρι«4 
δυναμνκΟν μέσων.2) *£νίσχυσνς καί ένθ4ρρυ«σνς τβν καθηγητΟν τβν 
ημετέρυν καί τΟν συντΓρ^τικΟν,οί. τελευταΓον δέ έν xflf «cpvexéeci 
ταύτη εύκέλως κερδίζονταν cflpepov.î) ’Κζουδετέρωσις τβν φοντητβν



τβν Ανηκόντων *4f νήν έργαζομένων διά λογαριασμόν τής Ασφαλείας, 
<π>ΎΧΡ^ν<Κ  δί ένίσχυσις τΟν υπολοίπων φοιτητΰν,οί οποίοι είναι κάρα 
«ολλοί καί προετοιμασία διά ένεργητικήν Αντίστασιν τΟν Ανωτάτων 
έκπαιδευτικΟν ιδρυμάτων,έν Ανάγκη διά βιαίων έκδηλώσεων.Σημασία 
μεγάλη κρίκε ι νά διθή καί κράς τήν ίδόωτικήν έκπαίδευσιν (φροντη— 
στάρια κτλ·),οπού υπάρχουν προπαιόευόμενοι διά τάς Ανωτάτας σχολάς 
μαθηταί δηλ. δυναμικόν ευρισκόμενον είς κατάλληλον διά έζεγόρσεις 
Ανθρώπινον υλικόν.Τέλος δέ νά έπιχειρηθή ή δργάνωσις τού άντιστασι 
αχού ΑγΟνος καί κράς τά γυμνάσια καί τεχνικάς σχολάς.

Νοσοκομεία,έζωτεριχά Ιατρεία,Ασφαλιστικοί οργανισμοί,Αγρο
τικά Ιατρεία.κτλ.
*0 τομείς αύτός είναι λίαν Αξιοπρόσεκτος.01 Ιατροί είς τά νοσοκο
μεία καί τά έζωτεριχά Ιατρεία τΟν μεγάλων Ασφαλιστικών δργανισμών 
κατά πλειονότητα είναι Ανθρωποι δημοκρατικοί.Αι διαμαρτυρίαι τού 
λαού καί η ύκοκίνησις αυτοί υπό τΟν ίατρΟν πρός έζεγέρσεις δίν 
είναι πολύ δύσχολον πράγμα.Καί κάλιν όμως πρέπει νά έζουδετερ*- 
θοΟν οι Ανθρωποι τής Ασφαλείας,οι οποίοι είναι γνωστοί έντός τβν 
ιδρυμάτων.Αυτήν τήν στιγμήν καί Από διετίας έχχρεμεί τό θάμα τΟν 
Ασφαλιστικήν ταμείων,έπί τΟν δκοίων ή χυβέρνησις δέν έδωσεν ούδε- 
μίον λνοιν Μ ί  Αχλβς εισπράττει τά είσοδήματα αύτΰν υπέρ διαφόρων 
σκοπβν π.χ. Ανέγερσις ναοί τοΟ Ιωτήρος κτλ. 'Επομένως είναι κατάλ* 
ληλος στιγμή διά νά προχληθή δζύ ζήτημα καί έζεγέρσεις.Τέλος ύπάρ— 
χει η Αγροτική Ασφάλισις,ή οποία παραμένει έμπαιγμός,ο οποίος πλέο 
έγινεν Αντιληπτός υπό τΟν Αγροτών.^αραλλήλως υπάρχουν τά Αγροτικά 
Ιατρεία,Ακοτελούμενα κατά κανόνα από ιατρούς δυσηρεστημένους κρός 
τήν κυβέρνησιν καί οι οποίοι,νομίζω,ότι μέ την Αναγγελίαν ΑρθοΟ 
κρογράαματος Ασ Ιατρικής περιθάλψεως,πού δέν είναι Απαραίτητος 
ή υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου τών ίατρών,θά εύρη τούς Αγροτικούς 
Ιατρούς προθύμους νά αντιδράσουν καί αντίδρασις τών ιατρών αύτΟν 
σημαίνει έζέγερσιν τών χωρθχών κτλ.
]f) Λοιποί τομ„ίς,οΙ δποΓοι θά π.έπει νά δργανωθούν Αναλόγως.
Γ) Δημιουργία Ινστιτούτου ελληνικού προγραμματισμού.
Ιούτο έχει ιδιαιτέραν σημασίαν,τόσον διά τήν στήριζιν τού Αντιστα
σιακού αγωνος,οσον καί τήν δημιουργίαν βασικών προϋποθέσεων σοβα- 
ρας Αντιμετωπίσεως τή η,'έραιτέρω κοινώνιοτολιτικής καταστάσεως έν 
‘¿λλάδι.’ϋ μελέτη τής Δημιουργίας καί δργανώσεως τούτου πρέπ& νά 
Αποτελέση ιδιαιτέραν μελέτην.


