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.-..φ δ ν τ ο α  *Υπερασκιταί τής *Ελευθερίας
Μ
ΠΑΗ

υντ» ύχ ;ρι χ~ γκΑ Ανταπόκρισή σας στήν πρόσκληση πού σας όστει,λα·
ίίναι π ρούσες οί Αντιπροσωπείες τοδ Π -.Μ, τής Μ  ne t *Υπερ.τής B#
*Αναμένεται & Αντιπρόσωπος του ΠΑΚ δ όποίος ειδοποίησε δτι έρχε 

ται» (*Η καθυστέρηση τής ένίρζεως τδν έργ σιω ν μας |πί διήμερον, ο
φείλεται etc π ρίκλησιν τοδ ΙΑΚ διότι ητο Αδύνατον είς τόν Αντιπρό
σωπόν του να έλθει τήν 25η 'Οκτωβρίου)»

Αχετικδσ μέ τήν Απουσία των * λευθέρων * λλήνωυ, της άλλης όρ- 
νανδσεως των αξιωματικδν: *11 όργΑνωσις αυτή. όπως ειν ι γνωστόν, δέν 
εχει μόνιμο έκπρόσωπο ατό έζωτερικό» *Ι5γω εξουσιοδότησή τους να 
τούς έκτφοσωπδ γενικώς. Τους έχω ένημερωσει καί έχω συζητήσει, μαζί 
τους επί όλων τδν θεμάτων τής σημερινής συ κέφεως» Λέγω τής σημασίας 
τής σημερινής συσκέΦεωο οί 'Ελ* Έλληνες απεφάσισαν να στειλουν δύο 
ΑντιπροσΑ ους * δ την 1 -ΛλΑ'όα γιό: vá π'ρουν μέρος στή σύσκεψή μας»
Γι': δί ςύρους λόγους 6έν κατέστη' δυνατή ή κάρουσί.χ τους σήμερον»
* ·χω δυν τότητα αμέσου ένημερώσεώς των κ ί Θά έχω ταχυτ&την Απάντησι 
καί Απόφαση τής διοικήσεις των, είτε δι Ίξουσιοδοτήσεως είτε δι* 
αντιπροσώπου επί των θεμάτων πού θ& Αποφασισθουν.

* t *·*
" ν ς τρόπος μόνον ύιε Αρχει γι' τήν Ανατροπή τής δικτατορί ς.

*0 συντονισμός όλων των Αντιχουυτικωυ δυν'μεων, όλων τδν .Αντιστασιακών 
όργ νώσεωυ» Αδτό είναι ΑνΑγκη έΟνική* " i ν δέν ύπ'ρξει συντονισμός 
ή χούντα δέν πέφτει»

Θεωρδ κϊ ί προτείνω, δπως είδατε κ;ί στήν έπιστολή-πρδσκληση τήν 
ÓAoí i σδς έστειλα, νά συμφωνήσουν οί αντιστασιακές *ργςνώσεις περί 
τής δημιουργίας οργάνου εθνικού υμβουλίου τντιστά οως, πού Θ' Ανα- 
λάβει τήν συντονιστική διεύθυνση τού Αντιστασιακού 'γδνος»

Πρώτο βήμα πρός τήν κ ατεύθυνση αύτή Θά πρέ-ει νΑ είναι ή συν- 
εννόησις κ ί η συμφωνία έπί δύο σημείων:

α) ' τόχοι τού Αγδνος
ρ) * λΑχιστό κοινό πρόγραμμα.
*Πα στόχους τού *γωνος νομίζω δτι όλες οί Αντιστασιακές όργανώ- 

σεις πού έκλήθησαν σήμερον θεωρούν: τόν Αγων, μΙ δλ t tA μέσα γιΑ τήν 
Ανατρο -ή τής δικτατορίες, τήν Δημοκρατί , τήν Λαϊκή Κυριαρχία καί τήν
* ! Θνική *Α νεξαρτησί<χ·



*ΊΑ&χl στ© πρθγ ραμμα θεωρώ τάν συγκερασμέ των προγραμμάτων 
των μετεχουσων οργανώσεων κατά τράηον ποΰ νά έγγυαται

α) βτι δέν Θά ώθηΟοθν δυνάμεις άπ6 τήν άντιχουντική παράταξη προς τήν παράταξη τής χοΰντ ?ς
β) βτι θά συγκεντρωθούν περί τδ ΙΣΑ δσον είναι δυνατβν 

εΰροτερεα δυνάμεις χωρίς νά εζασθενεί ή βάσις τής κάθε οργανώ
σεις με υποχωρήσεις απο βασικός άρχάς.

Ηέ βάση αΰτές τίσ σκέφεις έχουμε προχωρήσει στήν σΥνταξη 
ουο σχεδίων, ένος σχεδίου Ιδρυτικής διακηρΥξεως τοθ ΧΑ. καί Ινδς 
σχεδίου άλ χίστου κοινοθ προγράμμ τος. Δίευκρινί ,ο άτι τά κείμενα 
αυτά έχουν διατυπωθεί γιά νά αποτελέσουν βάση συζητήσεως, Υστερα 
άπ© αλλεπάλληλες επαφές καί ΙπεΕεργασίες ποΰ έχω κάμει, διμερως, 
μέ δλες τίς προσκληθεϊσες Οργανώσεις (ΠΑΗ - ΠΑΚ - ΔΑ - * λ. Βλ. - 
Υ.τ.Ε.)·

' λάβαμε, Ιτείσης* 5λοι, τίς προτάσεις τοθ ΙΪΛΪ έπί των θεμάτων 
τοθ συντονισμού τοθ άγωνος.

Προτείνω λοιπέν ώς ήμερησί ; διάταξη:
*

I* 5ήν συζήτηση τοθ Σχεδίου ‘Ιδρυτικής ΔιακηρΥξεως.
2. Τήν συζήτηση έπί του έλ¿χίστου κοινοθ προγράμματος·
3· ΐήν συζήτηση έπί τής προτάσεως τοθ ΠΑΚ·
4. ϊήν συζήτηση προβλημάτων συ .κροτήσεως καί λειτουργίας 

τοθ ΒΙΑ ·
5· * Ανταλλαγή «έψεων περί τοθ σχεδιασμοθ τής δράσεως τοθ

ΙΣΑ·
*11 -ρδταση γίνεται δεκτή.
Οί έκπρδσωποι του Π AM καί τής ΔΑ εΰχαρίσνυυ τέυ συντ. Ο· 

γιά τήν ... τριωτική πρωτοβουλία καί Υπογραμμίζουν τήν άυάγκη συν- 
τονισμοθ των Αντιστασιακήν άργανώσεων μέ βάση σαωές πράγραμμα καί 
μέ ορό τήν αποδοχή τής Αρχής οτι μδνο μέ τήν αντίσταση Οά άνατραπεί 
η δικτατορία.

- 'Αρχίζει ή συζήτηση έπί τοθ Ιλαχίστου κοινοθ προγράμματος.
Γίνονται βρισμένες τροποποιήσεις στέ σχέδιο καί γίνονται 

δεκτά, στήν Υριστική τους διατΥπιοση τα σημεία I εως 9·
‘Ακολουθεί μχκρά συζήτηση έπί τοθ σημείου ΙΟ κ ί Ιδίως έπί

τοθ Θέματος τής Οέσεως τοθ J.ÜA γιά τή μοναρχία καί τέυ χαρακτήρα 
τής πρώτης Βουλής μετά τήν Ανατροπή τής δικτατορίας.

02 ' Λ. " λληνες καί οί *Υπερ. τής ' λευθερίςς Οεωροθν δτι 
ή θέση τοθ δ πρέ .ει νά είναι διατυπωμένη κατά τράτο που νά μήν 
Υποχρεώνει τίς δργανώσεις τους νά & οδεχΘοθν, ως κοινά προγραμματικά



σημεία* 0έ εις μέ τίς δποίβς δέν συμφωνουν άλλά καί περαιτέρω 
να μήν ά ;ομ ;κρύνει άπδ τήν Αντίσταση δυνάμεις» ίδίως στδ στρατό, 
πού θεωρούν δτι ή τοποΟέτησις άπδ τδ \, σήμερα θέμ τος Μοναρχίας 
κ α ί υυτάγματος 1952 66ν τούς παρέχουν έγγυήσεις κ ί έμπιστοσύνη
διά να συνταχθούν μέ τδ SEA.

ϊδ ΠΑΜ κα( ή Μ  ύποστηρίζουν τήν θέση τους - πού είναι.
καί θέση το0 Π Ι  - οτι τδ ·,τ:\, Αναγνωρίζοντας τήν Αρχή <5τι δ λαδς 
Θά κρίνει κ α ί θά Αποφασίσει κυρι «ρχικως έτ;ί όλων των προβλημάτων, 
πρέπει Hat στδ πρόγραμμά του νά Θέση τδ πρόβλημα τής Συντακτικής.

it
ίελικως γίνεται δεκτή ή άποφη δτι πρέπει νά μήν τεθεί 

τδ ελάχιστο κοιυδ πρόγραμμα Θέμα ’Συντακτικής καί Συντάγματος
1952 στδ όποίο δέν ύπάρχει σΰμπτωσις Απόψεων δλων τδν Αντίστασι ,οωδν 
όργανά,εων* ""Ομως νά διατυπωθούν ώς κοινές Θέσεις» α) δτι δ λαδς 
Θά Αποφασίσει κυρίαρχικως, σέ ελεύθερες έκλογές, γιά τά προβλή
ματα ποΰ 'φορούν τδ μέλλον του καί 0) δτι Ιπί των θεμάτων - όπως 
π.χ. τής Συντακτικής καί τού Συντάγματος 1952 - διά τά δποία δέν
Ϊίνεται ουγκεκριμμενος λδγος στδ Ιλάχιστο κοινδ πρδγρΰχμμα, οί ργανώσεις διατηρούν πλήρως τίς Ιδιαίτερες προγραμμ τικές τους Θέσεις*

* γκρίνεται άπδ δλους τδ έλάχιστο κοινδ πρόγραμμα οτήν 
τελική του διατύπωση.

* ρχίζει ή συζήτηση Ιπί τού χεδίου 'Ιδρυτικής Ηακηρύζεως. * ανάγνωση τού — — '  ̂—  Γηβ ^ · - *·ί— -·■■ — .—**— *«* λ_ **Απθφασ{ζεται 
δρυτική Διακή$
γρσμμα αύτδ αποτελεί έπαρκή βάση 
στδχοι Αντίστάεως, συνεργασία κα 
στά πλαίσια τού ΕΣΑ, καί δεσμεύονται

Ϊι& νά ύπάρΕουν^κοινοί βασικοί συντονισμός τής δράσεώς τους 
άπδ αοτδ·. Οι 3 οργανώσεις

συγκρότηση σέ σύντομο χρονικό διά τού Ε :Λ*
θεωρούν περαιτέρω δτι δέν ύπάρχουν πραγματικά έμπδδια γιά τήν

ετα| Απδ τδ ΠΑ*. στις τελευταίες του πρ 
σχετικά μέ τήν ύπαρξη ούσιωδων καί Ανυπερβλήτων Οι -νορΟν ώς πρδςή στρατηγική του γωνος μεταξύ :ν, ενδ; τ>0 ΠΑΚ

Χρονικό οιαστημα
Από ιού δι τυπώνεται άπδ τδ Π .λ στις τελευταίε 
σχετικά μέ τήν 0 
τούς στόχους καί τ

ΘεωροΟν δτι ή 
του προτάσεις 

1ν ώς «ί
α τίς ύτεάρ- 
κύ διατύπωση

Σγκριυεντος κείμενου - οι > οργανώσεις συμπίπτουν επί τών βά- 
σικΓν στόχων της στρατηγικής το0 γωνος και μπορούν νά τεροχωρήσουν 
στήν συγκρότηση τοΟ' . Τούτο ύπογραμμίζεται καί εκ του οτι άπδ 
κοινού Αποδέχονται τήν Αναγκαιότητα τής δυναρπύής Αντιστάσεως.

ύπεύθυνη Απόφαση - πέραν τού Θέματος τής Συντακτικής καί της 
Μοναρχίας, σε βλα τά αλλα σημεία δέν ύπάρχει διαφωνία. Σηταί 
έ- ίσης νά ύπάρζη ρητή δήλωση των ιδρυτικών δργανώσεων δτι δ & 
τδ ταχύτερον θά λάβει δυναμική μορφή.

* ^αναλαμβάνεται ή συζήτηση γιά τδ Θέμα τής ,υντακτικής.

γών



ς Συντ. Ο. πληροφοοεί τούς παρευρισκομένους δτι κατά τήν 
συζήτηση που είχε με τδν έκπρδσωπο του II Κ κ· Γιαυνβ :ουλο είχε 
σγμφωνηθεί 8τι διαπισταυμένης διαφωνίας, τδ Θέμα τής Συντακτικές 
0 ςσιοσιωπηθεί στδ πρόγραμμα του ΣΑ· θ εω ρ εί 8τι οι διατυπώσεις 
που έγιναν σήμερα προχωρούν πολύ αέ σχέση μέ τήν άποσιώσπηση.
Ιπίσης ύπενθυμιζει δτι ή Θέση περί δυναμικής Αντιστάσεως περι

λαμβάνεται εις τδ υπό έγκρισι κοινδν σχέδιον·
;υνεχίζεται ή συζήτηση τδν Θέσεων τού ,χεδίου 'Ιδρυτικής 

Διακηρύξεως. Ιροποποισυνταί ή διορθώνονται διάφορα σημεία·

αετ̂ .ρτη, 28 'Οκτωβρίου 1970 

υνεχίζεται ή σύσκεψη.
Παρδντες: 01 έκπρδσωποι καί των τεσσάρων Οργανώσεων 

(ΔΑ, ΠΛΚ, ΠΑΜ, Υ τ 1)
συνεχίζεται ή συζήτηση τδν θέσεων τής 'Ιδρυτικής Διακηρύξεως·
Γδ κείμενο, στήν τελική του διατύπωση γίνεται δεκτδ ά.:δ δλες 

τίς οργανώσεις·

* κφρώζεται πχράκλησις πρδς τ&ν έκπρόσωπο του ΐσσκ νά διαβιβά# 
σει τδ σύνολο των δσων συνεζητήΘησαν καί άπεωασίσθησαν, στήν ήγε- 
σίχ τού ΕΑΕ μέ έπιδίωξη νά υπάρξει ταχεία Απάντηση.

Σ| συνέχεια τίθεται τδ θέμα τής συγκροτήσεως τού ΙΣΑ καί τής 
λειτουργί ς του·

‘Επιβεβαιώνεται κατ*άρχ§ν 8τι, μέ τήν συμμετοχή τδν δργανώ- 
σεων ;ού έχουν μετάσχει στίς επί μακρον χρδνον^διαδικασιες προπα- 
ρασκευ αστικού χαρακτήρος καί ύ ΐ οποίες συμφωνούν ηδη επί των βασικών στόχων Καί τής στρατηγικής της αντίστασης, υπάρχει επαρκής 
βάσίς γιά τήν συγκρδτηση τού ΕΣΑ· Οί δργανώσεις (χυτές έκπροσωπούν 
δυνάμεις όλων τδν πολίτικων καί ιδεολογικών χώρων·

Τδ ΒΣΑ συγκροτούμενον στή βάση τδν κοινδν στδχων καί τής 
στρατηγικής τής Αντιστάσεως, συντονίζει καί διευθύνει τδν αγώνα, 
έκφραζει τις ενιαίες δυνάμεις τής Αντιστάσεως, τίς θέσεις ψ .ί τήν 
δράση τους. Ταυτόχρονα κάθε οργάνωση δεσμευόμενη στο κοινο ελά
χιστο πρόγραμμα τδ οποίον ύποστημίζει καί προβάλλει, διατηρεί πλήρη 
δργανωτικη, ιδεολογική καί πολιτική αυτοτέλεια· ξυπσκουεται οτι 
ή ολη δραστηριότητα κάθε οργανώσεως, αύτοτελως, δέν Θά πρέπει νά 
δυσχεραίνει, άλλα υά ένισχύει τδ έργον τού ΣΣΛ% ©που ίσδτιμα συμ
μέτοχοι. * «φράζεται ή ευχή νά Αποφεύγεται ή Αναφορά σε θέματα 
τά οποία ειν ι δυνατόν νά θέσουν σέ κίνδυνο τήν ενότητα του ;ΣΛ·



"Όσον 'φορά τδ 8 έμα τής προσκλήΦεως νέων μελών, πέραν των ιδρυ
τικών, στο ;λ ,~η α̂ δί̂ ιδ'ίς Χαίαβανεταί Όμοφώνως άπδ 8 λα τά ίδρυ- 
τικά μέλη, μέ κριτήρια α) τδ ύπαρκτδν της οργανώσεις καί τήν 
συμμέτοχη τους στήν αντίσταση, β; τήν άποδοχή των κοινών στόχων 
καί τής ατρ :τηγικής του 'γώνα καί γ) τήν δκτιμησιν 5τι ή συμμε
τοχή τους διευρύνει καί ένισχύει ουσιαστικά τδ λ. λ .

"Όσον άφορά τά κόμματος τδ ύπούα δέυ μετέχουν τοϋ :ΓΣΑ9 κρί- 
ν,:τ ·:ΐ χρήσ¿μος ή'',Γκ38ιέρωσΐς θεσμο0 συντονιστικού συνδέσμου μετα
ξύ Α καί κομμάτων που Θέλουν νά συντονίσουν τήν δράση τους 
μαζί του.

Τδ ;Α, ώς άνώ· 
ϊ - 3~ Ζ$έχουν _ ______
εχει μία ψήφο.

'γκροτειτ ι άπδ 
* εων πού συμμε- 
ΚάΘε οργάνωση

"Όλες οί άποφάσεις λαμβάνονται άμοφώνως. * κφράζεταί ή 
άποΦις νά έξετασΟουυ ο ί περιπτώσεις γιά τίς όποιες είναι δυνατόν 
οί αποφάσεις νά λαμβάνονταί μέ ένίσχυμένη πλεΐοφηφί:.

.ό ;Σ συγκροτεί μόνιμο έκτελεστικδ όργανο πού χειρίζεται
'όλα τά προβλήματα μέ βάσή'1'τίς.άποφάσεις1 του ·π£ΰ;->ω από τό

καί τδ μόνιμο εκτελεστικό του όργανο δημιουργούνται οί εξής 
έπιτροπές.

) * πιτροπή γιά τδν σχεδίασμά καί τήν δργάνωση δυναμικών
μορφών άντιστάοεως.

β) 'Επιτροπή γιά τήν ένίσχυση καί όνάπτυξ^ δλωυ των άλλων 
μορφών *γώνος το0 λα.ου κατά τής χούντας,^δλων των άλλων μορφών _ 
Ιγωνος τοΟ λαο0 κατά τής χούντας, όλων τών άλλων μορφών παηητικής 
καί ίνεργητικής άντιστάσεως.

Γ) 'Επιτροπή γιά τήν κινητοποίηση τών δυνάμεων τοϋ ίξωτερικου
Δ) 'Επιτροή γιά τίς δημόσιες καί Ιξωτερικές σχάσεις.
Β) *Επιτροπή γιά τά οίκονομικά.
"Ολες οί έπιτροπές το0 ΕΣΑ καί Ιδιαιτέρως ή μέ τό στοιχεΤον 

Α) λειτουργοϋν μέ αυστηρή τήρησι τών κανόνων συνωμοτικότητος.
Τδ ΕΣΑ καί τά ύπ'αύτδ όργανα λειτουργούν σέ κλιμάκια, καθο

δηγούμενα ΰπεύθύνως καί αναελδγως τών αναγκών καί στό δ ωτερικδ 
και στό έξωτερικδ.

* Ρε ί το0 συνόλου τών θεμάτων ποΰ άφοροϋν τό '3Σϋ συμφωνοϋν
όλες οί παρούσες δργανώσεις*

‘Ορίζεται ότι ή επομένη συνάντηση 0ά γίνει τό Ιο δεκαήμερο 
Δεκεμβρίου όπδτε και θά ληφΘοϋν δριστικές αποφάσεις.
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Ικωράζεται ή εΰχή νά γνωστοποιηθούν έως τάτε Απά τδ Π Κ καί τοδα Βλ* " Λληνες οί τελικές Αποφάσεις τους ίπί δλωυ αάτων τδν θεμάτων ώστε ή επικειμένη συνάντηση υά καταλήξει σέ δραστι
κές Αποφάσεις έκί το0 θέματος του SSA·

* ,ποφασίζεται δπως oí περαιτέρω προπαρασκευαστικές έργασίες
Íiá τήν συγκράτηση τοΟ ΒΣΑ νά κρατηθούν μυστικές μέχρι νεωτεραςποφά.. εως·

* ειδή διθανάν νά έχουν δίαρρεΰσει πληροφορίες σχετικως μέ 
τήν παρούσα συνάντηση, ή Απάντηση σέ κάθε σχετική ερώτηση ή Ανα
φορά Οά είναι 8τι "και κατά τδ τελευταίο χρονικά διάστημα επραγμα- 
τοτοιήθησαν σημαντικαί Ιποικοδομητικαί συζητή. εις καί συνεννοήσεις 
διά τήν έπίσπευση τδν Αναγκαίων διαδικ :σιων γιά τήν ΰλοποίηση τής 
ένδτητος τδν Αντιστασκχκδν δυνάμεων καί τού ΒΣΑ"·

Φ  *0 συντ. 0* εύχαριστεΤ τούς ¿κπροσδπους τδν άργανάσεων γιά
τά πνεύμα συνεργασίας πού έτεκράτησε στίς εργασίες καί κηρύσσει 
τήν λήξη των έργασιων.


