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ΣΊΌ rŒAXO, Δ. ΓΕΡΑΝΙΑ 

Σύντροαοι, 

Εϋμαι ιδιαίτερα ευτυχής πού μου δόθηκε ή ευκαιρία νά παρακολουθήσω, 

σάν εκπρόσωπος του Πανελλήνιου 'Απελευθερωτικού Κινήματος - ΠΑΚ, τις 

εργασίες του συνεδρίου οας. Κι'αυτό γιά δυό τουλάχιστον λόγους; Πρώτα, 

γιατί αποτελείτε στον Δυτικό Ευρωπαϊκό χώρο μιά γνήσια προοδευτική, δημο™ 

)ΐρατική καί ασυμβίβαστη πολιτική δύναμη ο Δεύτερο, γιατί χωρίς εξαίρεση 

πήρατε πάντα τίς σωστές θέσεις πάνω στό ελληνικό θέμα - κι αύτύ παρά τίς 

πιέσεις πού άαίχτλως θά ύποστήκατε άπό τά κατεστημένα της Δυτικής Ευρώπης. 

Στην πατρίδα μας Ξεκίνησε ήδη ή λαϊκή επανάσταση. Ξεκίνησε στίς 

16 Γοέμβρη 1973. ίίέ γυμνά στήθια, μέ ηρωισμό καί αυτοθυσία, ή νεολαία 

αντιμετώπισε τά τάνκς καί τίς οχραιρες, τήν ώμή καί κυνική βία της χούντας -

των μισθαράοων του ΓΆΤΟ καί τών Ίΐνωμένων Πολιτειών. Στό πλευρό τους 

κινήθηκε μέ πάθος ò λαός. Κατέλαβε τά τρία τέταρτα των 'Αθηνών, ανέδειξε 

άγοΛΤ.στικές ηγεσίες., εστεισε οδατράγματα κι ετοιμάστηκε νά καταλάβει τά 

αστυνομικά τμήματα. Σέ λίγες ώρες τό λαϊκό ΓεοΤ|.·ιωμα θά ξαπλωνότανε σ'όλη 

τήν επικράτεια. Τότε κινήθηκαν οι δολαοόνοι της αστυνομίας, τότε προχώρηοαν 

τά τάνκς νά πνίγουν στό αίμα την λαϊκή επανάσταση. 

Μέ έκπληξη ή χούντα, οι 'Αμερικανοί, ακόμη καί τό διεθνές ίΐατεστημένο 

πληρο:
:
χ)θήθηκε γιά τήν έκταση της επανάστασης, γιά τόν ηρωισμό τών αγωνιστών, 

γιά τήν ωριμότητα τών συνθημάτων. Γιατί δίπλα στό σύνθημα "Κάτω ò <.ασισμός!" 

ακούστηκε ή καταλυτική οωνή του λαοΟ μας νά λέει, ""Εξω οι 'Αμερικανοί", 

"ή 'Ελλάδα σίούς "Ελληνες," "Δύναμη στους 'Εργάτες
1
', "*0 Λαός Κυρίαρχος'. 

Γιατί πέρα άπό τά συνθήματα καί πέρα ακόμη άπό τόν ηρωισμό πού ξεπερνά 
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κάθε δυνατότητα περιγραφής, έδειξε ò Λαός μας την ικανότητα νά ξεπερνά 

παραδοσιακές ηγεσίες, νά αναδεικνύει άξιες ηγεσίες την ώρα της μάχης -

ηγεσίες πού ξεπηδούν άπό τη βάση, πού εκφράζουν τη βάση. 

Ή βαρβαρότητα τών αστυνομικών, ή χωρίς περιορισμούς εκτέλεση 

τών αγωνιστών του λαού στό πεδίο της μάχης, η άποθανη κακομεταχείρηση 

των τραυματιών, ή χοήση τών τάνκς ενάντια στους άοπλους πολίτες δεν θά 

ξεχασθούν ποτέ άπ'τό λαό μας. "Οπως δέν θά ξεχασθεί ποτέ πώς πέρα άπ' 

τόν Παπαδόπουλο καί τη χούντα του, ή ιιεγάλη ευθύνη βαρύνει τους 'Αμερι

κανούς κατακτητές μας, πώς ηθικά καί πολιτικά υπεύθυνη εϋναι επίσης κάθε 

χώρα πού άνηκε ι στή συμμαχία του NATO - καί πού περιορίζεται σήμερα σέ 

συνήθεις βερυπαλισμούς - εκφράσεις "λύπης" γιά τά γεγονότα κι ευχών γιά 

την "αποκατάσταση της Δημοκρατίας". Ό αριθμός τών νεκρών/ τραυματιών 

καί συλληφθέντων δέν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Γνωρίζομε όμως πως οι 

νεκροί ξεπερνούν τους τετρακόσιους. Δέν θά ξεχάσουμε. Ό λαός δέν θά 

ξεχάσει. 

* 

* * 

Τό "πραξικόπημα" της 25ης Νοέμβρη αποτελεί απλώς αλλαγή φαουρας. 

*Η νέα χούντα αποτελεί τμήμα της παληάς καί ανέλαβε την εξουσία ειρηνικά 

κάτω άπ'τήν εποπτεία της CIA - γιά νά αποδείξει πώς ò ελληνικός στρατός 

ενναι τό πιό πειθαρχημένο τμήμα τών στρατιωτικών δυνάμεων τών "Ηνωμένων 

Πολιτειών. Ή αντικατάσταση του Παπαδόπουλου ήταν αναπόφευκτη υστέρα άπό 

τό αϊμα πού χύθηκε. "Οπως αναπόφευκτος ήταν καί ò οριστικός θάνατος της 

"ομαλοποίησης" στά πλαίσια του Παπαοοπουλίκοϋ συντάγματος πού μέ τόση 

προσοχή προετοίμασαν οι 'Αμερικανικές υπηρεσίες. "Υστερα άπό τά γεγονότα 

τοΰ Νοέμβρη, ή αμερικανική κατοχή στην 'Ελλάδα εΓναι πολιτικά γυμνή. 

Στηρίζεται στά τάνκς, τά όπλα καί τήν ώμή βία. Μά είναι σαφές καί στους 

"Ελληνες στρατιωτικούς καί στους 'Αμερικάνους, πώς ή γυμνή βία αποτελεί 

βραχυπρόθεσμη υπόθεση. Ή έκρηξη νέων βίαιων καί αιματηρών αναμετρήσεων 

θά ύποοκάψει τό ηθικό του στρατού, οσο στενά καί αν ελέγχεται αυτός άπό 

τίς Ηνωμένες Πολιτείες. Θά ήταν γι αυτό πολύ προτιμώτερο, γι'αυτούς πού 

ελέγχουν τήν 'Ελλάδα, νά προωθήσουν κάποιο σκηνικό "δημοκρατίας". Θά 
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πετύχουν όμως αυτό πού δέν νατώρθωσε ò Παπαδόπουλος; *Η 'Αμερική αντι

μετωπίζει πραγματικό αδιέξοδο στην 'Ελλάδα. Τό άντι-αμερικανικό πνεύμα. 

εϋναι τόσο ισχυρό, ώστε ή αστική δημοκρατία στην "Ελλάδα νά μήν αποτελεί 

γιά τους 'Αμερικάνους αποδεκτή επιλογή. Οι "Ελληνες ταυτίζουν σήμερα 

τά δεσμά τους καί τήν οικονομική εκμετάλλευση της πατρίδας τους με τήν 

πολιτική τών Η.Π.Α. - καί βέβαια με τό NATO. Κανένα πολιτικό κόμμα δέν 

θά μπορούσε νά επιζήσει σέ ελεύθερες εκλογές πού δέν θά ταυτιζόταν μέ τήν 

εθνική ανεξαρτησία, τήν πλήρη διακοπή των σχέσεων μέ τό NATO καί τήν 

αποπομπή τών 'Αμερικάνικων στρατιωτικών δυνάμεων άπ'τίς ακτές της 'Ελλάδας. 

Περιορισμένη δημοκρατία - στο στυλ του Παπαδόπουλου - αποτελεί μιά λύση 

"ασταθούς ισορροπίας". *0 λαϊκός αγώνας γρήγορα θά υποχρέωνε καί τους 

στρατιωτικούς νά επιβάλουν γυμνή δικτατορία. Mr'·, ούτε ή γυμνή στρατιωτική 

δικτατορία αποτελεί λύση. Τό αίμα του Νοέμβρη ένωσε, τίς λαϊκές μάζες 

κι'άτσάλωσε τή θέληση τους νά προχωρήσουν μ'όλα τά μέσα στον αγώνα ενάντια 

στον κατακτητή - έναν αγώνα πού αναπόφευκτα θά οδηγήσει στή νίκη. 

• , - * 

Τά συνθήματα της μεγάλης εξέγερσης τοΰ Νοέμβρη προσδιορίζουν τό 

πολιτικό περιεχόμενο του αγώνα τοΰ ελληνικού λαού. Μάχεται ò λαός μας γιά τ' 

τήν χωρίς όρους λαϊκή κυριαρχία. .•'. λαϊκή κυριαρχία χωρίς εθνική ανεξαρ

τησία δέν νοείται. ΕΪ/ναι γ ι'αυτό ò αγώνας μας αγώνας έθνικοαπελευθερωτικός. 

Σ'αυτόν τόν αγώνα, ή εξαρτημένη m í μεταπρατική ελληνική μεγαλοαστική τάξη, 

ή ελληνική οικονομική ολιγαρχία, δέν μπορεί ve';, rivai σύμμαχος τών εργατών, 

τών αγροτών, τών μισθωτών, τών φοιτητών - γιατί εϋναι τό ντόπιο όργανο 

της ξένης οικονομικής κυριαρχίας. Κι αυτό δίνει στον αγώνα μας τό δεύτερο 

κύριο χαρακτηριστικό του. Τόν μετατρέπει σέ αγώνα ενάντια στην καπιταλι

στική δομή της ελληνικής κοινωνίας, σέ αγώνα τών εργαζομένων 'Ελλήνων 

ενάντια στον ιμπεριαλισμό - ιμπεριαλισμό, πού στην περίπτωσί μας εκφρά

ζεται ταυτόχρονα άπό τόν μητροπολιτικό μονοπωλιακό καπιταλισμό τών Η.Π.Α. 

καί της Δύσης καί τόν ελληνικό περιφερειακό, μεταπρατικό καπιταλισμό. 
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Τό κίνημα μας εΓναι γι αυτό ταυτόχρονα κίνημα έθνικοαπελευθερωτικό 

καί σοσιαλιστικό. Φιλοδοξούμε νά θέσουμε τά θεμέλια μιας εθνικά ανεξάρ

τητης, σοσιαλιστίΐίής καί δημοκρατικής 'Ελλάδας. *0 σοσιαλισμός πού προ

γραμματίζαμε γιά την αυριανή, ελεύθερη 'Ελλάδα στηρίζεται σε τρεις βασικές 

άρχέςΐ Την κοινωνικοποίηση τών μέσων παράγωγης, την περιφερειακή αποκέν

τρωση καί την αύτοδιαχείρηση. Μόνο σέ τέτοια πλαίσια, πιστεύομε, θά μπορεί 

6 κάθε εργαζόμενος "Ελληνας νά έπιρρεάζει άμεσα τίς διαδικασίες πού τόν 

αφορούν - διαδικασίες πού είναι αναγκαστικά ταυτόχρονα πολιτικές καί οικο

νομικές. Ό περιφερειακός αποκεντρωμένος σοσιαλιστικός προγραμματισμός 

αποτελεί γιά :χ?.ς προϋπόθεση γιά την πραγμάτωση μιας δημοκρατικής διαδικα

σίας πού θά εκφράζει μέ γνήσιο τρόπο την λαϊκή κυριαρχία. 

* 

* * 

Ό άγώναο υας βέβαια ξεπερνά τά εθνικά πλαίσια. 'Αποτελεί μυωπία 

πρώ^on τεγέθους νά πιστεύει κανείς πώς οι εξελίξεις στην 'Ελλάδα ή στην 

Χιλή μπορούν νά ερμηνευθούν αποκλειστικά σέ ελληνικά ή σέ χιλιανά πλαίσια. 

Ή βάναυση καί αιματηρή ανατροπή του Άγιέντε στην Χιλή άπό τήν χούντα του 

Πινοσέτ κά£ ή επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας στην "Ελλάδα εκφράζουν, 

όπως καί στο Βιετνάμ, τό Λάος, τήν Καμπότζη, το Κονγκό - καί τόσες άλλες 

περιπτώσεις - τήν βίαιη πορεία του σύγχρονου ιμπεριαλισμού πού ξετιηδα 

άπ'τήν 'Αμερικανική μητρόπολη τοΰ παγκόσμιου καπιταλισμού. Γι'αυτό ρ 

αγώνας μας, γιά νά εΓναι τελεσφόρος πρέπει αναγκαστικά νά διεξαχθεί σέ 

παγκόσμια πλαίσια. "Ετσι, ή διεθνής αλληλεγγύη τών απελευθερωτικών, 

σοσιαλιστικών κινημάτων καί πολιτικών δυνάμεων αποτελεί όρο απαραίτητο, 

σήμερα γιά την επιβίωση, αύριο γιά τή νίκη. 

ΕΪνάι ίσως δύσκολο τήν ώρα αύτη του βιασμού του λ^ΊΌϋ της Χιλής καί 

του λάου της 'Ελλάδας άπό τόν αμερικάνικο ιμπεριαλισμό νά διαπνεόμαστε 

άπό αισθήματα αισιοδοξίας. "Ομως θά πρέπει νά μή χάσουμε τήν προοπτική μας. 

Ol αντιδράσεις πού αναπτύσσονται οτά πλαίσια τοΰ διεθνούς μονοπωλιακού 

καπιταλισμού γίνονται κάθε μέρα καί πιό έντονες. "Ηδη κλονίζονται ot βάσεις 
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της Ατλαντικής συμμαχίας - δηλαδή της υποταγής της Δυτικής Ευρώπης ατό 

μονοπωλιακό αμερικάνικο κεφάλαιο - κάτω άπό τα πλήγματα της έντεχνα 

μονταρισμένης ενεργειακής κρίσης. "Ισως υπάρχει ακόμη καιρός νά ξυπνήσει 

ή Δυτική Ευρώπη. 

'Αποτεινόμαστε σέ σας, τήν Σοσιαλιστική Νεολαία της Δυτικής Γερμανίας, 

γιά νά ζητήσουμε τήν αμέριστη ατυμπαράστασή σας στον αγώνα μας. *Η κυβέρνη

ση σας αντιμετώπισε με σιωπή τήν σφαγή τών παιδιών μας τον Νοέμβρη, σφαγή 

πού έγινε μέ τά όπλα τοϋ NATO. Ώ ς πότε θά παρέχει οπλισμό ή κυβέρνησί 

σας στους βάναυσους καταπιεστές μας - ατά πλαίσια του NATO - γιά νά 

διαφυλαχθεί δήθεν ή δημοκρατία στή Δύση; Ποιοι δημοκρατία; Καί γιά ποιους; 

Σας ζητάμε νά ασκήσετε όλη σας τήν ηθική καί πολιτική δύναμη γιά τήν άμεση 

διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς τήν χούντα, γιά τήν άμεση χαί πλήρη 

CJIOIJÓVCJXJTI της άπ'τήν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Ζητούμε τέλος τήν άμεση συνεργασία σας μέ τους "Ελληνες αγωνιστές 

της έλ.ευθερίσς πού διαβιούν στην Δυτική Γερμανία, καθώς καί τήν τεχνική 

ναί οικονομική ενίσχυση του δύσκολου, τοϋ ανηφορικού έθνικοαπελευθερωτικοο 

αγώνα του ελληνικού λαού. 

Σας βεβαιώνομε δτι θά συνεχίσομε τόν αγώνα - άσχετα άπό τό κόστος του, 

άσχετα άπό τό χρόνο πού θά απαιτήσει. Θά συνεχίσουμε μέ τήν ακλόνητη 

πεποίθηση πώς δ λαός θά νικήσει, ή δημοκρατία θά νικήυει καί ή 'Ελλάδα θά 

ανήκει στους "Ελληνες. 


