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'Ολος 6 ελληνικός  λαός, όλες οί 

όλες οι γνήσια άντ ιχουντικές πολιτικέ 

ν6τητα, Γιατί ενότητα σημαίνει εύρεία 

ρα του κινήματος, συντονισμένο αγώνα»

αντιστασιακές οργανώσεις κ ι ’ 

ς δυνάμεις πιστεύουν στην ε^ 

λαϊκή βάση, μαζικό χαρακτή-

Χει

Καί

της

Κι’ όμως τέτοιου είδους  ενότητα στην πλήρη έκτασή της δέν ε -  

έπιτευχθή"στα 7:λαίσια του ελληνικού απελευθερωτικού κινήματος, 

λέγεται συχνά ότι αυτή ακριβώς ή ^λειψη ενότητος είναι  πηγή 

αναιμικέ ιτος του αντιστασιακού κινήματος του ελληνικού λαού.

'Η εξήγηση είναι λαθεμένη, Καί ή ελλειψη ενότητος καί η άναι-  

μΐκότητα τού αντιστασιακού κινήματος είναι  ταυτόχρονα συμπτώματα 

μιας βαθύτερης αδυναμίας. Κι’ η αδυναμία αυτή συνοψίζεται στήν έξης 

υιαπίστωση; ' Υπάρχει σύγχιση καί στίς  αρχές καί στήν στρατηγική 

του αγώνα. Καί πρέπει νά είναι σαφές ότι στό μέτρο πού υπάρχει σύγ-

χιση σέ τέτοιο  πλάνο, πλάνο δηλαδή αρχών καί στρατηγικής, ούτε έ -
^  - , ;νότητα μπορεί νά έπιτευχθή, ούτε σοβαρό απελευθερωτικό κίνημα νά

7ΐάοη σχήμα καί μορφή.

Κάθε μορφή ενότητος απαιτεί συγκερασμό των προγραμμάτων των 

φ  οργανώσεων ή τών τάσεων πού συμμετέχου", ’ Αλλά υπάρχει αντάλλαγμα, 

αντάλλαγμα πού πέρνει τή μορφή τής μαζικοποιήσεως καί τής αποτε

λεσματικής καθοδηγήσεως τού αγώνα -  επιτεύγματα όχι ευκαταφρόνητα 

Γι 'αυτό κάθε πραγματικά σοβαρό απελευθερωτικό κίνημα προβάλλει μί

νιμουμ πρόγραμμα, -πρόγραμμα συγκεραστικό πού ενώνει,  συντονίζει 

τ ί ς  μεγάλες μάζες τού λαού.

’ Αλλά ενα τέτο ιο  μίνιμουμ ή συγκεραστικό πρόγραμμα πρέπει νά 

ικανοποιή δύο τουλάχιστον βασ κούς όρουςί Πρώτο, πρέπει οι στόχοι 

του καί οί αρχές του νά Βρίσκονται σέ άμεση ανταπόκριση πρός τούς 

πόθους καί τ ί ς  επ ιδ ιώξεις  τού λαού. Δεύτερο, πρέπει η στρατηγική



πού διαμορφώνεται, από την ηγεσία νά είναι συνεπής πρός τούς στόχους,, 

προς τές  κατευθυντήριες αρχές του αγώνα καί πρέπει νά στηρίζεται σε 

σωστή εκτίμηση των άντίκειμενικών δεδομένων.

Σέ ότι αφόρα τό ελληνικό αντιστασιακό κίνημα, όλοι δέχονται 

- τουλάχιστον φραστικά -  σά στόχους την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, τη ΜίΚΗ 

ΚΥΡ 1ΡΧΙΑ, τή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ„ Καί αναμφίβολα αυτοί είναι οι 

στόχοι πού ξεπηδούν από τά βάθη του χιλιοπροδομένου ελληνισμού. 'Ως 

εκεί καλά ο Σύγχιση σ ’ αυτό τό φραστικό επίπεδο, στη φραστική διατύπωση 

δέν φαίνεται νά ύπάρχη.

Τό μέτρο όμως στό οποίο αυτές οι βασικές αρχές του αγώνα πραγ

ματικά καθοδηγούν-' την πράξη, τό μέτρο στό οποίο άντανακλοΰνται στή' 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του αγώνα διαφέρει από οργάνωση σέ οργάνωση, από πολιτι

κή τάση σέ πολιτική τάση. Καί διαφέρει σέ τόσο βαθμό πού νά υπονο

μεύεται καί ή ενότητα καί ή ζωντάνια του απελευθερωτικού κινήματος,,

I ,  Είναι τόσο σαφές, τόσο αυτονόητο, πώς τό Σύνταγμα τού 1966 

δεν είναι  παρά τό νομικό ένδυμα τής ξενικής κατοχής καί τής στρατο

κρατ ικής δικτατορίας ,  ώστε νά έχουν έξαιρεθή από τόν αγώνα καί νά- 

χουν καταδικασθή οριστικά καί άμετάκλητα άπ’ τ ί ς  αντιστασιακές ηγεσί

ες οσοι δέν πήραν Λέση ξεκάθαρη, δημόσια εναντίον του. Είναι γνωστό 

πώς ο Κωνσταντίνος ποτέ δημόσια δέν κατεδίκασε τό σύνταγμα τού 1968ο 

Κι'όμως ακόμη διατηρούνται οι ψευδαίσθησή ; σέ ορισμένους αντιστα

σιακούς κύκλους πώς η ενότητ α πρέπει νά περιλαμβάνη καί τόν Κωνι \>τ 

νο. "Ενα μίνιμουμ, συγκεραστικό πρόγραμμα πού άφίνει περιθώρια καί 

γιά τή συμμετο ή τού Κωνσταντίνου είναι  τραγέλαφος. Λέν ξεγελά κανένα 

"Αποδυναμώνει τό κίνημα. ’ Ενισχύει τή χούντα. Μονιμοποιεί τήν κατοχή.

2„ 'Υπήρχαν κάποτε σέ μεγάλη κλίμακα καί υπάρχουν ακόμη ψεύ-



τίκες  ελπίδες γιά άπονη πολιτι-κή'1 λύση* Τέτοια λύση δέν υπάρχει* 'Η 

κατοχή στην 'Ελλάδα είναι  Αμερικάνικη. Στηρίζεται στήν ώμή βία .  ’ Ε

ξυπηρετεί -;ά στρατηγικά καί οικονομικά συμφέροντα των 'Ηνωμένων Πο

λιτειών ,  δπως αυτά ερμηνεύονται από τούς τεχνοκράτες τού Πενταγώνου..
«

'Η κατοχή θά τερματισ  ) '  μονάχα δταν τέ κέστος της διατηρήσεώΓ της 

γίνει  μεγαλύτερο άπέ τά ώφέλη της.  Κι’ αύτέ τύ κέστος έχει δυό όψεις. 

Πρώτο, είναι τό κέστος τέ άμεσο πού έναμαχητικέ-δυναμικέ απελευθερω

τικέ κίνημα μπορεί νά προξενήση στέν κατακτητή. Δεύτερο, είναι  τέ 

κέστος τέ έμμεσο, πού συνοψίζεται σ τ ίς  επιπτώσεις πάνω στη συμμαχία 

πού θάχει ένα ζϊοντανέ, μαχητικέ-δυναμικέ απελευθερωτικέ ελληνικέ κί

νημα. 'Η ανάπτυξη ενές τέτοιου  κινήματος -  πού μπορεί νά έγγυηθη 

τήν πολυπέθητη απελευθέρωση -  έχει σάν προύπέθεση τήν εξασφάλιση 

γιά τέ λαέ των μεγάλων στέχων του σκληρού αγώνα δταν σημάνηι ή ώρα 

της Νίκης. Κι’ αύτέ σημαίνει πώς ούτε ή ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ούτε ή 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΙΑΡΧΙΑ, ούτε ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μπορούν νά περιορί -  

σθούν μέ οποιοδήποτε τρέπο άπέ τή διατύπωση τού ενωτικού—συγκεραστι- 

προγράμματος. Γιατί ,  άπλούστατα αποτελούν τέν ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟκου

-.100 τού αγώνα,

α) Γ ι ’ αύτέ δέν είναι νοητέ νά περιορίζεται μέ οποιοδήποτε τρέ

πο ή ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ τού λαού. Κι ’ αύτέ σημαίνει πώς τέ ένωτικέ- 

συγκεραστικο πρέγραμμα πρέπει νά άναφέρεται σέ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕ

ΛΕΥΣΗ.

β) Δέν είναι επίσης νοητέ νά άναλάβη ή αντιστασιακή ηγεσία, ή 

ηγεσία τού απελευθερωτικού κινήματος οποιοσδήποτε δεσμεύσεις σέ δτι 

άφορα τήν προστασία τών στρατηγικών καί οικονομικών συμφερέντων ξέε· 

νων δυνάμεων στή χώρα μας. 'θ  ΚΥΡIΛΡΧΟΣ ΛΑΟΣ θά έκφράση μέ ΔΗΜΟΚΡΑ

ΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ τ ί ς  θέσεις  του πάνω στήν πορεία της χώρας μας στά



πλαίσια πάντα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.

Καί είναι γ ι ’ αυτό σαφές πώς στήν ενωμένη αντίσταση δέν έχουν

θέση οσοι έκ των προτέρων επιμένουν νά περιορίσουν η τά ΕΘΝΙΚΑ η τά
<

ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΆ δικαιώματα του λαού .̂ Γ ιατί ,  άπλούστατα, μέ τώτοιους συμ

βιβασμούς Απελευθερωτικό κίνημα-'όέν διαμορφώνεται. Καί .χωρίς ζωντα

νό απελευθερωτικό κίνημα η 'Ελλάδα θά μείνη στη σκλαβιά»

3. '0  αγώνας είναι ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ. Καί δέν πρέπει γ ι ’ 

αυτό τό λόγο νά γίνεται καμμιά παρέκκλιση σέ ένα ένωτικό-συγκεραστι 

πρόγραμμα πρός άλλες κατευθύνσεις» ' η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου 

του ελληνικού λαού θά είναι δικό του έργο -  μετά την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.

'Η οποιαδήποτε τάση η προσπάθεια νά συνδυάσουμε «ΗΜΕΡΑ; αγώνα ΕΘΝΙΚΟ

ΛΠΕ ΑΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ μέ την εξυπηρέτηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ του λαού 

μας, οδηγεί σέ αντιφάσεις πού παραλύουν τόν αγώνα. ( ' θ  Τουρισμός ε 

νισχύει σήμερα τό βιοτικό επίπεδο του λαού μας. ’ Αλλά ενισχύει ταυ

τόχρονα καί τήν επιβίωση τού κατακτητή. Τί θά διαλέξουμε; "Αν πράγ

ματι πιστεύουμε στόν χαρακτήρα τού αγώνα, αν πράγματι ’ ννοοΰμε αύτ.' 

πού διακηρύσσουμε, είναι σαφές πώς πρέπει νά μποϋκοτάρουμε τόν Του

ρισμό . )
".3

4. ’ Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας άπαιτεύ τήν κινητοποίηση 

του λαού μας γιά ΜΑΧΗΤΙΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΓ■ΤΑΣΗ. ’ Αντίσταση μέ βάση 

ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡΟ ΠΡΟ ΘΕ ΣΜΟ, μέ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ καί μέ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΙ’ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ.

'Η επίτευξη της ΕΝΟΤΗΤΟΣ συνδυάζεται αναγκαστικά μέ'ηιήν ώρίμαν·· 

ση τού ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Πρέπει τό γρηγορώτερο δυνατό νά 

παραμερισθούν οι ΣΥΓΧΙΣΈΙΣ της ηγεσίας.  Μέ καθαρή καρδιά καί καθαρή 

σκέψη νά προχωρήσουμε ενωμένοι στόν δύσκολο καί ευγενικό αγώνα γιά 

μιάν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.


