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*Η 'Αμερικάνικη κατοχή στην παρρίδα κλίνει τδνπεκίΐ^χρδνο της,άπδ την ημέρα 
τη<̂  εγκαθίδρυσης στην εξουσία των πραχτορίσκων της Αμερικάνικης ΚΥΠ. 
Οι πρωτοπόροι πατριώτες του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος,ή "Ελλη
νική αγροτική καί εργατική τάξη,ó εργαζόμενος "Ελληνικός Λαός, δλες οί-έθνι-
κοαπελευθερωτικές καί προοδευτικές δυνάμεις του κόσμου,είδαν στδ γεγονός αυ
τό μιαν ακόμη επιβεβαίωση της επιθετικής πολιτικής του Αμερικάνικου Πεντα
γώνου καί των Ανδρεικέλων του στην "Ελλάδα,γιά την προώθηση καί στερέωση των 
συμφερόντων τους στδν στρατιωτικό,πολιτικό,οικονομικό καί μορφωτικό τομέα. 
Είμαστε της γνώμης οτι ή εποχή των αναθεμάτων,η των εκκλήσεων βοηθείας γιά 
νά κινηθεί ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός δημοκρατικής βοήθειας ξεπεράστηκε. 

Στά πέντε χρόνια αυτά,η ανακόλουθη καί προπαντός σέ μικρές δόσεις καί χωρίς 
ουσιαστικές κυρώσεις "εχθρότητα",πού δείξανε οι Δυτικές Κυβερνήσεις στην Α 
μερικάνικη Τυραννία,ήτανε άκαρπη καί πενιχρή. -
Ή "Ελλάδα υπήρξε τρανταχτό,χειροπιαστδ καί πανηγυρικό παράδειγμα της Ευρω
παϊκής αδυναμίας μπροστά στην αντιδραστική καί επεχτατική πολιτική που έσα-
ρμδζουν οι ΕΠΑ καί τδ NATO σ'όρισμένες χώρες της Γηραιάς *Ηπείρου.Δέν υπά
ρχουν λοιπδν ανθρωπιστικά καί δημοκρατικά αίσθήματα των ΕΠΑ καί του NATO άλ
λα τά πιδ ψυχρά καί κυνικά οίκονομίκά καί Ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα. 
Η στάση των χωρών του Σοβιετικού Μπλδκ υπήρξε αντίθετη άπ'οτι άναμένανε άκό-
καί οί φίλοι αύτου του συστήματος."Αν-καί επικροτούμε τήν τελευταία πολίτ
η στάση της ΕΣΣΔ έναντι του Κυπριακού,θέλουμε νά τονίσουμε πως δέν άρκεΐ. 

Τδ ελάχιστο πού θά έπρεπε νά πραγματοποιηθεί γιά μας είναι ή άμεση διακοπή 
"φιλίας",εμπορικών καί άλλων συναλλαγών καί σχέσεων των ανατολικών χωρών με 
τους νεοφασίστες της *Αθήνας ποΰ μετέφεραν τήν πατρίδα μας πίσω στην αξιοθρή
νητη μεσοπολεμική περ'οδο των φασιστό-ναζιστικών καθεστώτων.Μόνο μέ μια τέ«?» 
τοια πολιτική"διάθεση" καί στάση των κουμουνιστικων χωρών θά άποφευχτεϊ δ 
Ισχυρισμός της " συνένοχης",στά πλαίσια της λογικής των αντιθέτων στρατιωτι-
κο-πο?>.ιτικων συνασπισμών, στην υποδούλωση του Λάου μας. 
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός οτι τδ Αμερικάνικο πραξικόπημα είναι συνδεδε
μένο, όσον άφορα τίς αίτιες του,μέ vfjx ανάπτυξη του Κεντρώου Προοδευτικού 
Λαϊκού Κινήματος καί τά σχέδια του Αμερικάνικου 'Υπερκολοσσοΰ στην Μέση Α 
νατολή καί τήν Κύπρο.Τδ ΠΑΚλοιπδν σάν αναπόσπαστος εκφραστικός φορέας του 
1965,δεν μπορεϊ νά μήν συνεχίσει σάν πρωτοπορεία σήμερα τδν ανένδοτο Έθνι-
κοαπελευθερωτικό άγωνα του δυναστευομένου καί καταπιεζομένου Λάου μας. 
Γιά μας φφικτή είναι μόνο μιά λύση του Ελληνικού προβ?νήματος.Γιά να φύγουν 
οι Αμερικανοί καταχτητές καί τδ ύποπαραρτημά τους τδ NATO άπδ τήν πατρίδα, 
ύπαρχε ι,χωρίς ενδοιασμούς,μόνο ένας βασικός δρόμος:ή δυναμική,ή ένοπλη,η 
έπαναστατικοαπελευθερωτική πάλη.Δέν τήν διαλέξαμε εμείς.Μας επιβλήθηκε από 
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^}v πενταγωνική κατοχή σάν τήν μδντ) δυνατότητα εκλογής πού μας μένει,εάν 
φυσικά δέν αποδεχτούμε τήν παθητική υποταγή γαί τήν εγκαρτέρηση.*Η Έθνικο-
απελευθερωτική μας πάλη είναι ή άντιβία στην Αμερικάνικη βία. 
Μερικές ηττοπαθείς καί καιροσκοπικές "αντιδικτατορικές" τάσεις αναμένουν 
έκδημοκρατικοποίηση της χούντας διά μέσου του "Συντάγματος" του 1968.Γιά 
μας δ χαφιές των αμερικάνων και άρχηγδς της συμμορίας δέν πρόκειται νά πρά
ξει κάτι τέτοιο γιατί θά σήμαινε πολιτική του αυτοκτονία.Μοναδικός του στό
χος είναι νά έξευτελήσει ορισμένους "επικυψίες" πολιτικούς :ιού θά σπεύσουν 
νά εκδηλώσουν τήν διάθεση συνεργασίας σάν κομπάρσοι στδ χουντο-συνταγμα-
τικό κουκλοθέατρο. 
Εκφράζοντας τους πιδ πατριωτικούς καί αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους τέλει. 
ταίους πατριώτες,πού πέρασαν άπδ τά χουντικά Στρατοδικεία, του ΠΑΚ καθώς 
καί σ όλους τους- αγωνιστές πού βρίσκονται στίς φυλακές,τους διαβεβαιουμε οτι 
έκτδς της βοήθειας μας προς αυτούς,θά αγωνιστούμε μέ συνέπεια μέχρι τήν τε
λική ΝΙΚΗ για μιά Ανεξάρτητη,Άντι ιμπεριαλιστική,Σοσιαλιστική μέ Νεοδημοκ-
£ατικδ χαραχτί]ρα-πού υπαγορεύουν οι συνθήκες της χωράς μας-Ελλάδας ·που θά 
ανήκει στους Έλληνες,πού δ Στρατδς θά ανήκει στδ "Εθνος καί δ Λαδς θά είναι 
Κυρίαρχος. 
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