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'Έχουν περάσει σχεδόν εκατόν δέκα χρόνια άπα τόιε που 
εγκαταστάθηκε στη χώρα μας ή 5υναστεία των Γκλύξμπουργκ — 
αύτη ή ϊδια δυναστεία πού και σήμερα διεκδικεί για μιαν ακόμη 
φορά το δικαίωμα να γίνει ό ρυθμιστής των τυχών του 'Ελληνι
κού Λαοϋ. 

Σ ' αυτά τα εκατόν δέκα χρόνια ή δυναστεία δεν προκάλεσε 
στο Λαό μας παρά δοκιμασίες και συμφορές. Γι' αυτό καί δίκαια 
ό Λαός αναρωτιέται ποια σχέση έχουν αυτοί οι ξένοι πρίγκηπες 
μαζί του, ποιες εγγυήσεις του προσφέρουν; 

Άπα την πρώτη στιγμή, με μυστικό άρθρο της συνθήκης πού 
την επέβαλε στο Λαό μας, ή δυναστεία τών Γκλύξμπουργκ ήρθε 
στη χώρα μας σαν τοποτηρητής ξένων συμφερόντων —τών 'Αγ
γλικών τότε— καί σαν εγγυητής της «τάξεως καί της ασφαλείας» 
στην 'Ανατολική Μεσόγειο. Μιας τάξης καί ασφάλειας που δεν 
σήμαινε τίποτα λιγότερο άπο τή διατήρηση τών ελληνικών συνό
ρων στο Δομοκό κι' άπο την παραίτηση άπο κάθε προσπάθεια απε
λευθέρωσης τών αλύτρωτων 'Ελλήνων. 

Ή ιστορία της δυναστείας τών Γκλύξμπουργκ είναι μια ιστο
ρία εθνικής μειοδοσίας απροκάλυπτων παρεμβάσεων στην πολι
τική ζωή της χώρας, προκλητικών αυθαιρεσιών καί σκοταδισμού. 

Ό θρόνος υπήρξε ό κύριος υπεύθυνος για τήν παραλυσία 
καί τήν έλλειψη κάθε μαχητικής ετοιμότητας στον Ελληνικό Στρα
τό πριν άπο τήν 'Επανάσταση στο Γουδί, το 1909. Ό θρόνος υ
πήρξε, επίσης, υπεύθυνος για τήν εξουδετέρωση τής μεγάλης α
ναγεννητικής προσπάθειας πού άρχισε με το Γουδί καί τους Βαλ
κανικούς πολέμους — υπεύθυνος για τήν αποτυχία τής εθνικής 
ολοκλήρωσης καί του γνήσιου άσπκοΰ μετασχηματισμού τής ελ
ληνικής κοινωνίας. "Οπως υπήρξε υπεύθυνος καί για τον εθνικό 
διχασμό πού άρχισε το 1915, καθώς καί για τήν οικονομική καί κοι-
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νωνική καθυστέρηση ιοί) τόπου μας μέχρι σήμερα. 
Στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ό θρόνος 

ταυτίστηκε μέ τη γερμανική αυτοκρατορική πολιτική καί με ο,τι 
rao αντιδραστικό καί σκοταδιστικό υπήρχε στή χώρα μας. Δεν δί
στασε, υπηρετώντας αυτή τήν πολιτική, να ανοίξει το δρόμο στους 
Γερμανσβουλγάρους, παραδίνοντας τους μιαν ολόκληρη, ετοιμο
πόλεμη μεραρχία στο Ρούπελ. "Οπως δεν δίστασε να εξαπολύσει 
αγρίους διωγμούς εναντίον κάθε δημοκρατικού στοιχείου της επο
χής — διωγμούς πού πήραν τή μορφή πραγματικών πογκρόμ — 
ή, καί να ρίξει το σύνθημα «Μικρή καί έντιμη Ελλάδα», να οργα
νώσει το 'Ανάθεμα εναντίον τής ηγεσίας τών τότε προοδευτικών 
δυνάμεων. Μέ αποτέλεσμα να οδηγηθούμε, τελικά καί μετά άπό 
πολλές πικρές δοκιμασίες, στή μεγαλύτερη εθνική τραγωδία τού 
νεώτερου ελληνισμού: στή Μικρασιατική Καταστροφή. 

Αυτή ή ίδια μοναρχία ήταν εκείνη πού έφερε καί στήριξε τή 
φασιστική δικτατορία του Μεταξά, λίγους μήνες μετά τήν επά
νοδο της στην 'Ελλάδα. Αυτή ήταν πού συστηματικά επεδίωξε τή 
διατήρηση τής μονοκομματικής σύνθεσης τού Σώματος τών αξιω
ματικών πού προέκυψε μετά το 1935. 

Στή μονομερή αυτή σύνθεση, πού είχε σαν αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό χιλιάδων αξιωματικών άπο τήν πολεμική προσπάθεια 
του 1940, οφείλεται ή δημιουργία φασιστικών καί άντιδραστκών 
πυρήνων στις "Ενοπλες Δυνάμεις, τήν επομένη τής 'Απελευθέ
ρωσης άπο τή Ναζιστική Κατοχή. 

Πάγια τακτική του Στέμματος, πού επέστρεφε μετά τήν 'Α
πελευθέρωση νοθεύοντας το φρόνημα τού Ααοΰ, ήταν ή στεγανο
ποίηση τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, μέ τή βοήθεια κατ τήν καθοδή
γηση τών "Αγγλων, στην αρχή καί τών 'Αμερικανών, αργότερα. 
Πάγια τακτική του ήταν ή απαγόρευση κάθε δημοκρατικού ελέγ
χου στο Στρατό, ή ανοχή καί ενίσχυση συνωμοτικών οργανώσε
ων αξιωματικών τύπου ΙΔΕΑ, πού υπονόμευσαν τή Δημοκρατία 
καί άνοιξαν το δρόμο στις δυνάμεις τής δικτατορικής ανατροπής. 

Παραβιάζοντας συστηματικά το γράμμα καί το πνεύμα τού 
Συντάγματος ή δυναστεία τών Γκλύξμπουργκ κατεξευτέλισε κά
θε δημοκρατικό θεσμό, εξέθρεψε τους κάθε λογής «σωτήρες» κατ 
«έξυγταντές» πού τοποθέτησε στα επίκαιρα σημεία τοΰ κρατικού 
μηχανισμού κι' άνοιξε το δρόμο στα τάνκς καί στους συνταγμα
τάρχες, στην ξενοκίνητη καί ξενόδουλη δικτατορία τής εφταετίας. 

Ή Μοναρχία υπήρξε, έξ άλλου, ό κυριώτερος παράγοντας 
πολιτικής αστάθειας στή χώρα μας. Στηριγμένη σέ μια αναχρονι
στική θεωρία περί «βασιλικών προνομίων», σέ μια θεωρία νομικά, 
ηθικά καί πολτπκά απαράδεχτη, παρενέβαινε συστηματικά καί μέ 
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κάθε θεμιτό κι' αθέμιτο μέσο και ο' αυτήν ακόμα τη διάρθρωση και 
ιή λειτουργία τών κομμάτων, μέ στόχο πάντοτε την αποδιοργάνω
ση τους και την έκπόρνευση της πολιτικής ζωής τής χώρας. 

Oi «βασιλικές επιστολές» προς τον Γ. Παπανδρέου, πού οδή
γησαν στην ανατροπή τής κυβέρνησης τής "Ενωσης Κέντρου καί 
στην Ίουλιανή αθλιότητα, αποτελούν κλασικό παράδειγμα τής 
διαλυτικής λειτουργίας του βασιλικού θεσμού τής χώρας μας. Τα 
'Ανάκτορα, στο δνομα τής ανωμαλίας πού εκείνα είχαν προκαλέ
σει, ετοίμαζαν το καλούμενο «πραξικόπημα τών αντιστράτηγων» 
για να εμποδίσουν το λαό να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα 
τον Μάϊο του 1967. Τα ϊδια αυτά 'Ανάκτορα είχαν γαλουχήσει 
τους Παπαδόπουλους και Ίωαννίδηδες μέ ίδέες αντιδραστικές καί 
αντιλαϊκές, τους χρησιμοποίησαν για τη νόθευση του λαϊκού φρο
νήματος στην εκλογική παρωδία τού 1961 καί τους άνοιξαν το δρό
μο για το πραξικόπημα. Τα 'Ανάκτορα, τέλος, στάθηκαν πάντοτε 
περιφρονητές τού Λαού, άρνητές τού «πλήθους» καί τού «πεζο
δρομίου» καί «μιάσματος», όπως αποκαλούσαν το Λαό, στάθηκαν 
σύμμαχοι κι' αρχηγοί τής σκοταδιστικής ολιγαρχίας, πιστοί υπη
ρέτες τού ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου πού απομυζούσε το μό
χθο τού Λαού καί υπαγόρευε τήν εσωτερική καί εξωτερική πολι
τική τής χώρας μας. 

Ή δικτατορία, στην οποίαν τελικά αντιτάχθηκε ό θρόνος μό
νο γιατί δεν μπόρεσε να τήν έχει στο χέρι της όπως συνέβη μέ 
τή δικτατορία τού Μεταξά, πήρε τυπική κάλυψη μέ τήν προσυπο
γραφή τών διαταγμάτων της άπα τον Κωνσταντίνο καί μέ τή συμ
μετοχή τών ανθρώπων τών 'Ανακτόρων στην πρώτη κυβέρνηση 
τής τυραννίας. Ό Γενικός Εισαγγελέας τού 'Αρείου Πάγου καί 
πρώτος δικτατορικός πρωθυπουργός κ. Κόλλιας ό στρατηγός Σπαν-
τιδάκης καί τόσοι άλλοι, ήταν άνθρωποι τών 'Ανακτόρων καί μέ 
εντολή δική τους οχι μόνο κατέλαβαν ηγετικές θέσεις στην «κυ
βέρνηση» άλλα καί επεξεργάστηκαν στην πρώτη του μορφή το φα
σιστικά «σύνταγμα τού 1968». 

Ή σύγκρουση ανάμεσα στη Δικτατορία καί στα 'Ανάκτορα δέν 
ήταν τίποτα περισσότερο άπα μια σύγκρουση μεταξύ «από θεοΰ» 
νομένων τής εξουσίας, δέν είχε τή βάση της σέ μια αντίληψη δη
μοκρατικής νομιμότητας, όπως θέλουν έκ τών υστέρων να Ισχυρί
ζονται oi Ήρακλεϊς τού Στέμματος. 

Ό Ελληνικός Λαός καλείται στις 8 Δεκεμβρίου να ά.ιοφασί-
σει για το πολίτευμα τής χώρας. Καλείται να πάρει μια απόφαση 
κρίσιμη, γιατί άπ' αυτήν θά κριθεί αν στη χώρα θά υπάρχει μόνι
μος καί κληρονομικός τοποτηρητής ξένων δυνάμεων καί συμφε
ρόντων, θά κριθεί αν oi "Ενοπλες Δυνάμεις θά μείνουν μονολιθι-



κες και απαλλαγμένες από κάθε δημοκρατικό ελιεγχο, φέουδο καί 
τσιφλίκι των 'Ανακτόρων, των ξένων «Προστατών» μας καί των 
εσωτερικών αντιδραστικών, αντιλαϊκών καί ξενόδουλων κύκλων. 
Ά π ' αυτήν θα κριθεί, τέλος, αν ή εξωτερική πολιτική, ή εθνική ά
μυνα καί ή δημόσια τάξη θα είναι αντικείμενο αποφάσεων της Βου
λής τών Ελλήνων ή κάποιας ανακτορικής καμαρίλλας. 

"Ομως, βρισκόμαστε στα 1974. Καί μόλις βγήκαμε άπο τη 
σκληρή δοκιμασία τής εφτάχρονης τυραννίας, μέσα μας είναι ζων
τανή ή μνήμη τής ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, χτεσι
νή είναι ή απόφαση τών φοιτητών μας να θεωρήσουν ύβρη στή 
μνήμη τών νεκρών συντρόφων τους στην κατάθεση βασιλικού στε
φάνου. Καί όλοι ξέρουμε, κι' ό τελευταίος "Ελληνας ξέρει ότι ή 
Βασιλεία είναι θεσμός ξεπερασμένος, μουχλιασμένος κι' αντιλαϊ
κός, αντιδημοκρατικός, θεσμός δεμένος με τα προνόμια τών πιο 
αντιδραστικών καί εκμεταλλευτικών τάξεων, θεσμός ξένος προς 
τήν έννοια τής ελευθερίας καί τής αξιοπρέπειας του άνθρωπου. 
Καί ξέρουμε όλοι, ξέρει κι' ό τελευταίος "Ελληνας οτι δικαιούται, 
ότι διαθέτει τήν ωριμότητα που του έδωσε ή πικρή εμπειρία, να 
διαλέγει ό ίδιος, μόνος του τον 'Ανώτατο "Αρχοντα τής χώρας του 
— να τον διαλέγει, να τον ελέγχει καί να τον αντικαθιστά όταν 
αυτό επιβάλλει το εθνικό συμφέρον, όταν ο' αυτή τήν απόφαση 
οδηγεί ή εμπειρία άπο τήν πολιτεία του. 

Σ ' ελεύθερους ανθρώπους πρέπει ή ελευθερία τής εκλογής 
καί τών αρχόντων τους — δεν πρέπει ή αποδοχή μιας κληρονομι
κής κάστας ξένης προς τον τόπο, ξένης προς το Λαό καί προς τις 
παραδόσεις του. Σ' ελεύθερους ανθρώπους πρέπει ò βηματισμός 
τής εποχής του — ό βηματισμός τής Δημοκρατίας. 
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