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Δέν επιδιώκει ούτε φιλοδοξεί νά θεωρηθεί δλοκληρομένη καί πλήρης αυτή 

ή εισήγηση» Αντικειμενικός σκοπό ς/¿ι ν α ι νά μπορέσει νά συζητηθεΓ πλατειά" 

από τά" στελέχη και βάση του κόμματος μας εν όψει του παγκοσμίου συνεδρί

ου της Βιένης.ΰαλεγα δηλαδή πως πρόκ'-'.ται για μια μικρή προσφορά-σάν 

ντοκουμέντο της'Ιταλικής δργάνωσης-σΐο \>ά άνοιχτεΓ ένας εποικοδομητικός 
καί καρποφόρος διάλογος,στό εσωτερικό του κόμματος,έπάνωσέ Q-έμο,χα πολι-
τικο-ιδεολογικο-άντιστασιακης φύσεως καί δχι μικροπολιτικής καί μικροπ-

ροστριβώνπού στό παρελθόν σκόπιμα ή όχι μας άποπροσανατόληζαν."Ας ελπί

ζουμε πως 9ά μας βοηθήσει τόσο νά προβληματιστούμε δσο καί νά χαράξουμε 

μιά πιό σαφή καί συγκεκριμμένη πλατφόρμα στό άμεσο προσεχές μέλλον. 

Κατά* τήν διάρκεια αυτού του χρόνου έτέθει ζεκάθαρα από την ηγεσία μας 

καί συγκεκριμμένα από τόν Α.Παπανδρέου τό περιεχόμενο καί οί στρατηγι

κοί στόχοι του ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΑΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΪ ΑΓΟΝΑ.Προσπαθήσαμε λοιπόν μέχρι 

του δυναχου νά αναλύσουμε νά έμβ; θύνουμε xaC νά υλοποιήσουμε τά παρα7ΐά-
νω.Θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο νά διερευνήσουμε αναλυτικά αυτό τό ρευστό 

θέμα καί μακρόπνοα,δποιεσδήποτε καί αν είναι οί έξΆμερικης μάγειρευόμε-

νες πολιτικές λύσεις,νά άφωσιωθοΰμε μέ καθήκον σάυτό τόν παρανομαστή 

χωρίς ενδοιασμούς γιατί ειλικρινά πιστεύουμε δτι δ'λο τό βάρος από τώρα -

καί μπρος θά δωθει προς μιά τέτοια διαφωτιστική κατεύθυνση στον λαό μας. 

ΡτΣάν έθνικοαπελευθερωτές έχουμε δηλαδή υποδεινήδητα κατανοήσει δτι,£φου 

δ ξένος καταχτητής έκανε τό πραξικόπημα γιά νά εμποδίσει τό κόμμα μας 

νά πάρει τήν ¿Ζουσία στά χέρια του καί νά οδηγήσει τόν λαό προς'Εθνική 
'Ανεξαρτησία/οίκονομικο-κοινωνική μεταρυθμιστική αλλαγή,θά ήτανε πολιτική 

αυτοκτονία έκ μέρους του νά μας ευνοήσει σήμερα μέ τήν δωροδοσία της πο

λιτικής του λύσης."ίσως νά μας δυσκολοανεχότανε στην εξουσία μονάχα κά

τω από τέτοιες επαναστατικές συνθήκες πού θά επέτρεπαν κουμουνιστική 

επιβολή στην χώρα μας,μέ τόν υπολογισμό νά μας χάσει σάν υποτελείς καί 

συμμάχους αλλά γιά νά εμποδίσει τήν"Ελλάδα νά προσγειωθεΓ στίς αγκάλες 

της μεγαλοτσιφλικάδικης κουμμουνιστικης Ρωσίας. 

Γιά μας η σημερινή κατοχή είναι ΰπό μορφή οικονομική,στρατιωτική,7to-

λιτική καί μορφωτική«"Η εξήγηση αυτού του εκφυλιστικού φαινομένου βαοί-

ζεται στό γεγονός πως δ ιμπεριαλισμός δέν μπορεί νά περιοριστεΓ στά σύ

νορα του γιατί η ίδια του ή ροπή του τό απαγορεύει.Επιδιώκει λοιπόν 

τόν ελενχο της κοινωνίας των κρατών πού έχει καταντήσει δορυφόρους του. 

'Εάν κινδυνεύει νά χάσει τόν ελενχο άπο τά χέρια του γίνεται βαρβαρο-έπι-

Α^ετικός-ϊό διαπιστώνουμε άπό τίς άμεσες καί εμεσες στρατιωτικές επεμβά

σεις τών ΕΠΑ στό ΓΖόνγκο,Σάν Ντομίνγκο, ' Ινδοκίνα, ' Αϊτή καί 'Ελλάδα.'Η Σο

βιετική "Ενθεση μέ τήν σειρά της γιά λόγους '
!
κουμουνιστικης αλληλεγγύης" 

έχει επιβάλλει στους λαούς πού βρίσκονται κάτω από τήν έπΐρβ<)ήτης μιά 

"περιορισμένη ανεξαρτησία^ καί μέ τό σύμπλεγμα της μεγάλης δυνάμεως^ 

επεμβαίνει αυθέρετα στά ίοωτερικά τους.Είναι πάντως αναμφησβήτητο γεγο

νός ότι δ αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός,στην περίπτωση μας,επειδή δίψα γιά 

ουνεχή έπέχταση επιδιώκει τήν παγκόσμια ηγεμονία καί καχά συνέπεια της 

χώρας μας. 
e
H στρατιωτική κατοχή τώρα είναι αποκλειστικά μονοπωλημένη από τό αμερι

κάνικο πεντάγωνο καί τήν παραφυάδα του ΝΑ ΙΌ,δηλαδή από μιά αόραχη κυβέ

ρνηση άπό ενα κράτος έν κράτει πού δέν έλένχεται από τό Εονγκρέσο μ'ενα 

ρόλο αντιδραστικότατο καί τυχοδιωχτικό.Αυτή ή πενταγωνική μηχανή-δ'πως 

έχει δηλώσει καί δ σύντροφος Παπανδρέου-συνδέεται οργανωτικά μέ τόν βιο

μηχανικό χομέα τών ΕΠΑ συνέπεια της ανάπτυξης της στρατιωτικής συσσώρευ-βης 

του μονοπωλιακού καπιταλισμού. 



kbxÔQ είναι 6 αμερικάνικοc Ιμπεριαλισμός δηλαδή τό κ'έντρο,δ αζωναα • 
καί τό σημαντικώτερο έρεισμα ίου παγκόσμιου ιμπεριαλισμού,, Χα ί στην Δ. Ευ

ρώπη ιό'Αμερικάνικο προτεχτορατσ είναι εγκαθιδρυμένο κάτω άπό τήν κάλυ

ψη ίου NÀTO στην δέ ανατολική κάτω από τήν κάλυψη ίου Συμφώνου της Βαρ
σοβίας, 

Ή αμερικάνικη όμως, κατοχή στην 'Ελλάδα είναι παραπλανητική καζ αυτό 
γιατί στηρίζεται σέ μιά στρατιωτικο-πολιτική εξουσία αποτελούμενη άπό 

ντόπιους πρά"χτορες.Αυτό δμως δέν μας αποπροσανατολίζει γιατί γνωρίζουμε 

σάν "Ελληνες άπό 150 χρόνια τώρα δτι δ ξένος ύπουλος καταχτητής άκολου-

θεΓ τήν ταχτική δημιουργίας μιας ψευτοαστικοπολιτικης τάξης υποδουλομέ-

νης στην διευθύνουσα τάξη του εκάστοτε κυριαρχουντος ιμπεριαλισμού στην 

πολυβασανισμένη χωρά μας. 

Φυσικά δέν άρνούμεθα πως μιά τέτοια ύπουλη κατοχή πού έχει τήν υποστή

ριξη μιας εγχώριας σαβούρας δυσκολεύει καί αποδυναμώνει τήν δημιουργία 

ενου καθολικού μεΐώπου κάνομτας έτσι τόν αγώνα πιό επίμονο καί σκληρό. 

Μ<5 δέν θά πρέπει νά ξεχάσουμε άπό τήν ¿ίλλη μεριά δτι εξελίσσεται συγχ
ρόνους καί ραγδαία μιά εργαζόμενη τάξη, αποτελούμενη άπό εργάτες, αγρότες 

καί μιά ποικιλία α*λλων στροομάτων της πόλης, εκμεταλλευόμενη άπό τήν ξένη 

κατοχή πράγμα πού ανάβει τό πράσινο φως προς τήν προώθηση της'Εθνικης 

»Ανεξαρτησίας. 

Οι προνομιούχες τάξεις μέ τήν σειρά τους έχουν συμβιβαστεί" καί συνεργά

ζονται ανοιχτά μέ τους κολονέλλους.'Ηντόπια ξενόδουλη"Ελληνοπλουτοκρατΐτ*4 

κή τάξη είναι ολοφάνερα συνδεδεμένη μέ τόν ξένο καί κυρίως αμερικάνικο 

καπιταλισμό. "Ετσι 'έχει δημιουργηθεί" μιά πραγματική συμμαχία μεταξύ της 

ξένης καί της ένγχώριας μεγαλοαστικής τάξης κάτω άπό τήν εγήδα του προ

στάτη γιάνκε. 

Τί πορίσματα οφείλουμε νά βγάλουμε άπό μιά τέτοια κατάσταση σάν ενωσο-

κεντρώοι5 

Ό'Ότι τό'Ελληνικό καπιταλιστικό σύστημα συνδεδεμένο μέ τό'Αμερικάνικο 

δέν πρόκειται νά μας επιτρέψει νά πραγματοποιήσουμε τό έθνικάν μας κα

θήκον της ποθητής αλλαγής.Ιΐρέπει νά εύσυνειδητοποιήσουμε δτι η καπιταλι

στική' Ελληνική έκμετάλευση,τά τραστ καί τά μονοπώλια είναι οι άσπονδοι 

ε'χθροί της πατρίδας μας. Τουναντίον η εκλογή ένου Σοσιαλιστικού Καθεστώ

τος κάτω άπό Δημοκρατικές Διαδικασίες,ενός δηλαδή συστήματος έξ'ολοκλή

ρου δοσμένο προς τό σύνολο του λάου καί της ευτυχίας του,βασισμένο στην 

αρχή δτι δ άνθρωπος είναι τό πιό πολύτιμο αγαθό,θά μας επιτρέψει νά πά

με πιό γρ$ορα καί αρμονικά στην κοινωνική Ισότητα καί δικαιοσύνη. 

2)Δέν μπορούμε νά συγχωρήσουμε τους 'Ρνάσηδες,Πάπες καίΣία γιατί κομίσ

τηκαν τήν ευθύνη νά καταπατούν σάν κοινωνική τάξη τίς αρχές της έλευθε- i 
ρίας στίς δποΓες,δήθεν ot ίδιοι,διεκδικουσαν προπραξικοπηματικά τήν ύπα

ρξη τους. Ή ώστική έθνικοα^χελευθερωτική μας προπαγάνδα πρέπει νά έποφε-

ληθει της ευκαιρίας γιά νά απογυμνώσει τήν υποκρισία καί άπατη αυτών 

των μαυραγοριτών σάν τάξη. 

3) Σάν θύματα τουΆμερικάνικου' Ιμπεριαλισμού, 7ΐρωταγων ι στή της εθνικής μας 

εξόντωσης καί των δεινών του λάου μας,έχουμε τό αναπαλλοτρίωτο καί ανα

πότρεπτο δικαίωμα νά καταφύγουμε σ'δλες τίς αναγκαίες μορφές του αγώνα, 

ακόμη καί στην δυναμική,ΕΝΟΠΛΗ αναμέτρηση γιά νά καταχτήσουμε τήν απε

ριόριστο πολιτική καί εθνική μας ανεξαρτησία. 

ν 'Επειδή πλέον δ αγώνας μας ονομάζεται ΕΟΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ Σ καί κατα-

τάσεται μεταξύ εκείνων πού διεξαγάγουν πολλοί λαοί του κόσμου γιά τήν 

εθνική τους ανεξαρτησία,χειραφέτηση καί ενάντια της ξένης κατοχής πού 

τους επέβαλαν οι ποικιλόμορφοι ιμπεριαλισμοί δέν μπορούμε νά μήν συμπ

ράξουμε καί συνεργαστούμε μ'έκεΓνα τά απελευθερωτικά κινήματα του κόσ

μου πού έχουνε τους 'ίδιους η ανάλογους στόχους μέ μας. 

Φυσικά αυτή ή τοποθέτηση πού" κάνουμε δέν πρέπει νά παραρμηνευτει.Δέν 

θέλουμε δηλαδή νά πούμε πώς δ'Ελληνικός Λαός η τό κόμμα πού του ζητμμε 



νά άντιμετιοπίσε.ι μ' αυτούς tot τρίτου κόσμου τήν ολοκληρωτική στρατηγι

κή του ΙμπεριαλισμοΧΪ δέν 0<5 πρέπει νά χρησιμοποιήσει δ'λες τίς δυνατές 

μορφές πάλης καί δτι αυτές ol μορφ€ς δέν θα* πρέπει νά προέλθουν καί νά 
άναπτυχτουν άπά τίς συγκεκριμμένες συνθήκες πού επικρατούν στην χωρά 

μας πηγάζοντας από τόν βαθμό εξέλιξης τών αντιστασιακών δυνάμεων.Καί 

αυτό επειδή η δυναμική αντίσταση δέν είναι η συνταγή η η μηχανική επα

νάληψη άλλων εμπειριών η τό" δόγμα πού κάποιος διαλαλεΓ και ερμηνεύει. 

"Εχουμε τό πρωτέρημα καί χάρη σάν Σοσιαλιστές νά μήν ανήκουμε καί δεσ

μευόμαστε άπό κανένα ιδεολογικό παγκόσμιο ρεύμα,όπως οι κουμουνιστές, 

δέν ακολουθούμε λοιπόν κανένα, ξένο μοντέλο.Πάρ'δλο πού πλουτίζουμε τήν 

εμπειρία μας από τους αγωνιζόμενους λαούς διακυρ^σουμε-γιά άλλη μιά φο-

ρά-πώς δέν είμαστε ορθόδοξοι ακολουθόντας αχό πνεύμα καί στό γράμμα τήν 
μεθοδολογία ΐους,ή ορθοδοξία άφορα τήν θρησκεία,τους δογματικούς της 

Μόσχας καί δ'χι εναΈθνικοαπελευθερωτικό'Αγώνα Ι Εμείς εμπνεόμαστε στηριγ

μένοι αφ'ενός μέν στους μεγάλους μας παραδοσιακούς ¿γωνες πού μας ερχο-
άπό τόν μόνο ιστορικά θεμιτό δρόμο, τόν δρόμο της έπι βίωσης, πού στην υπά

ρχουσα καταπιεστική στιγμή δημιουργούν τό σύγχρονο άναμφησβήτητο νεοελ

ληνικό αντιστασιακό υφός,, αφ'έτερου δέ στην'Ελληνική πραγματικότητα. 

Ποιο ρόλο μπορούμε νά παίξουμε σάν κομματική οργάνωση στον'Εθνικοαπε -

λευθερωτικό ' Αγώνα του Ααου μας; 

φ t Υπάρχουνε κατά τήν γνώμη μου δύο ειδών ρόλοι; 1) Ι
Γ
ά γίνει η Ε·Κ πρωτο

πόρο καθοδηγόντας τήν αντίσταση ή 2) νά ένταχτεΓ στην αντίσταση δίνον

τας δλες τίς δυνάμεις της σ'έ'να Έθν ικοαπελευθερωτικό Κίνημα μαζικοποι

ώντας το Ι Υπαρχε ι καί ένας τρίτος ρόλος,η σημερινή παρένθεση του τρενα-

ρίσματος πού δημιουργεΓ αντίξοες συνθήκες γιά τόν αγώνα καί α&ελα η θε-
λητά παίρνει συσταλτικό χαραχτήρα γιά τήν δλη εξέλιξη του κι νήματος. ' ¿ ~ 
μεϊς τόν θεωρούμε άνεύλογο προς συζήτηση αυτόν τόν ρόλο καί δέν θά τόν 

ξεψαχνίσουμε από καμμιά πλευρά επειδή είναι παράφρων,θνητό καί δέν υφί

στανται περιθώρια δικαιολογίας νά μας πείσουν γιά τήν παραμονή της ση

μερινής αμφίρροπης στάσης. 

'Q πρδτος ρόλος υποστηρίχτηκε από τήν'Ιταλία στό" παρελθόν μά χωρίς επιτυ

χία. Πιστεύουμε πως δέν πραγματοποιήθηκε ή προ:>τοπορεία γιατί κάτι τέτοιο 

προϋπέθετε ευθύς έξ'άρχης,μετά τήν διχτατορία πού επέβαλαν τά περιτρίμ-

ματα της'Ελληνικής κοινωνίας,δχι υπαινιχτικά μά μέ θαρραλέα πρωτοβουλία 

τήν δημιουργίαένός κόμματος βασισμένου σέ Σοσιαλιστικές ίρχές,σκληροπυ

ρηνικού, συγκεντρωτικού από ανθρώπους τιεπειραμένους πού θά του δίνανε 

^^τήν ανάγκα Γα ώθηση»θά τό προετοίμαζαν νά ζεΓ στην παρανομία καί νά άνα-

^^πτύσει συνομωτική δούλε ιά."''άτι τέτοιο δέν έγινε.Πρόσφατα έτονίσαμε επί

σης δ'τι η κρίση πού διέρχεται η οργάνωση ήτανε επακόλουθο μιας κατάστα

σης πού χόχλαζε μετά τό πραξικόπημα συνέπεια της αποξένωσης της μέ τό 

εσωτερικό.Δυστυχώς ό'μως καί αυτή η διάγνωση δέν εισακούστηκε, προτιμήθη

κε η μικροπολιτική καί η προσπάθεια υποκειμενικά νά τεθούν οι βάσεις 

προκαλλιέργειας επίβουλων σχεδίων ξεφτίσματος καί κανό, ηγέτη μας. 
Τό ερώτημα μας σήμερα είναι έάν θά μπορούσε ή Ε.Κ,υπό XÍQ υπάρχουσες 

συνθήκες νά σηκώσει στίς πλάτες της μιά πρωτοπόρα ¿"ίντι στασιακή κληρονο
μιά.Είμαι της γνώμης πως άφου δέν τό έκανε μέχρι τώρα δέν θά τό πετύχαι

νε νά έπαναστατικοποιηθει καί νά μας παρουσιάσει παρόμοιους νεωτερισμούς 

καί στό μέλλον.ΙΕ. ί αυτό γιά τους παρακάτω λόγους' 

; 1)Επειδή τό λαϊκό ξεσήκωμα αποπροσανατολίζει πολιτικά κόμματα μέ ελασ

τικές στρουχτουρες.Πράγματι ή κομματική δοχτρίνα έχει πάντα θεωρητικό-

ποιήσει τήν αναποτελεσματικότητα δ'λων τών δυναμικών αναμετρήσεων επειδή 

' ή ίδια κομματική ύπαρξη είναι μιά συνεχή αποδοκιμασία τών ένοπλων λύσεων. 

Είναι απόρροια αυτού του φαινομένου πού ηγέτες τών αληθινών αντιστασια

κών κινημάτων δέν γίνανε ποτές κατανο.ητοί από τά μετριοπαθή καί γραφειο

κρατικά οτελέχη τών κομμάτων.Εέβαια χωρίς νά τά παραλέμε αλλάζει ό'λη αυ

τή η νοοτροπία μόνο δ'ταν τό επίπεδο του αγώνα - αξιοποιηθεί δπου η πολιττ-' 

κή τέχνη μεταβάλλεται αυτόματα σέ στρατιωτική.ϊό πολιτικό στέλεχος àva-

* 



βιβάζεται σέ αγωνιστή γιατί ταυτίζεται πλέον τό γεγονός νά κάνεις δυνα

μικό αγώνα καί πολιτική.Σήμερα δμως,σάυτή τήν χαμηλή αντιστασιακή φύση 

του αγώνα τό κομματικό στέλεχος γίνεται α%ζλα ή θελιτά τροχοπέδη. 
2) "Ενας άλλος λόγος πού" δέν τά κατάφερε vd πρωτοπορήσει τό κόμμα ήτανε 

οτι έτεινε καί δυστυχώς τείνει vá εκφυλιστεί σ'δμιλο κομματιδίων. Διαφω
νούμε ριζικά μ'εκείνα τά στελέχη πού επικροτούν τήν θέση δτι στό κόμμα 

πρέπει νά υπάρχουνε φιλελεύθεροι,σοσιαλοδημοκράτες καί σοσιαλιστές.Εαί 

αυτό γιατί σημαίνει δτι καχεχόμασχζ απέ ενα σύνολο απόψεων καί θέσεων 

πού μας δημιουργεί Ιδεολογικο-συμπλεγματ-ικό κονφούζιο τό όποιο μας ωθεί 

στην δνασυρμολόγηση τών πολιτικών μας -Θέσεων,μέ παχές γενικόλογες εκφ

ράσεις,μέ πλήρη έλλειψη δράσης σάν υπόλλειμα μιας δοκιμασμένης κομματι

κής ζωής. "Οχι λοιπόν 'ένα κόμμα πού νά μοιάζει μέ ακαδημία κάλων τεχνών 

καί πού μοναδικός σκοπός του θά είναι νά οργανώνει έδώ καί κεΓ καμμιά 

σύγκληση τής Κ·Ε μά μιά όργάνωσηπού -Θά μορφοποιεί αντιστασιακά τά σημε

ρινά "οικεία κακά" τής χώρας μας καί τους πόθους ενός λάου πού μιλάνε 

απ'ευθείας στίς καρδιές μας. 

3)>1πορεΓ επίσης νά προστεθεΓ σάν αρνητικός παράγοντας στην μή εξέλιξη 

τής κομματικής πρωτοπορείας η ανομοιογένεια πού παρουσίαζε η Ε·Κ ως 

προς τήν σύνθεση της δεδομένου δτι συμβίβαζε διαφορετικά ταξικά συμφέ

ροντα.Πρέπει δμως νά υπογραμμιστεί δτι διέθετε συγχρόνως καί ειλικρινείς 

εκφραστές σάν τόν Ανδρέα τών τάσεων ¿ιποδέσμευσης τών πλατειών στρωμάτων 
από τήν κηδεμονία τής μεγαλοαστικής τάξης. 

"θ ρισμένοι σύντροφοι κατηγοράνε τόνΑνδρέα πώς δέν επεδίωξε τήν πρωτοπο-

ρζία τής Ε.Κ.Δέν μεταφέρω τήν σκέψη του'Ανδρέα έπ'αύτου,μά ή συλλογιστι

κή πού κάνω είναι δτι δ Ανδρέας αντελήφθη τά παραπάνω μειονεχτήματα πού 

εξέθεσα.Πώς ήτανε πράγματι δυνατό ή πολύμορφη αστική φυσιογνωμία τής Ε.Ε 

προπροξικοπηματικά,βασιζόμενη πάνω σέ προσωπικότητες τών δποίων οι πολι

τικοί προσανατολισμοί καί στόχοι άπήχαν 130 καί οι οποίες συνεχίστηκαν 

μετά τό πραξικόπημα,νά κάνει αντίσταση]'Ορισμένοι κεντρώοι είναι έτοιμοι 
νά αποδεχτούν τό φασιστικό σύνταγμα του 1968 καί νά κατεβούνε σ'εκλογές 

δηλαδή νά μας προδώσουν ε,· Ná λοιπόν πού δ Ανδρέας είχε δίκιο νά ρίξει 
τό βάρος τών δυνάμεων του σ'ενα'Ξθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα πού του ε

πιτρέπε ι , συλλογικά φυσικά,νά καθορίζει τήν ταχτική καί σχραχνιΎν,κ-ή του 
άντιοταοίΓκου αγώνα χωρίς νά βρεθεί έτσι έχτεθειμένος ή αντιμέτωπος μέ 

τά καιροσκοπικά στοιχεΓα τής Ε.Κ ώστε νά γελοιοποιείται συνεχώς.Χρεια

ζότανε ξεκάθαρη στρατηγική γιατί δέν μπορεΓ νά νοηθεί καμμιά συγκεκριμ-

μένη μορφή πάλης πού νά μήν υπαγορεύεται από τήν στρατηγική του αγώνα. 

Χρειαζότανε πρωτοπορεία τσυ'Εθνικοαπελευθερωτικου'Αγώνα καί δχι συνθη-

κολόγα καί προδοτική πολιτική.Γιαυτό καί μεΓς τιρέπει νά κάνουμε ξεκάθα

ρα πράγματα μέσα στό κόμμα.Τά συνθήματα μας πρέπει νά είναι δχι "συνθη-

κολόγα καί προδοτική πολιτική" δχι
:Γ
 στην φιλονατο'ική κρυπτοδιάβρωση

!;
του 

κόμματος αλλά "απελευθέρωση από φιλοϊμπεριαλιστικές καθηλώσεις
:Γ
 καί προ

σχώρηση σέ
:Γ
Σοσιαλιστικές γραμμές". 

Διερωτούμεθα πού οφείλεται σήμερα ή ορατή καί αόρατη καμπάνια ενάντια 

στο ΠΑΚ από μερικούς όργανο^.ένους κεντρώους.Κατά τήν γνο'μη μου οφείλεται 

σ'εχείνους πού θεωοουν τήν Ε.Χ σάν αυτοσκοπό καί πού οργανώνονται σ'αυ

τή προς ικν,νοποίηση τών προσωπικών δικών τους αναγκών καί τών ταπεινών 

τους κινήτρων καί δχι γιά νά έξυπερετήσουν τήν ανάπτυξη τής αντίστασης» 

Γιά μας είναι ασυγχώρητη ή συνέχιση μιας τέτοιας πολιτικής, 

'επειδή έχουμε ταχτεί απεριόριστα μέ τό ΠΑΕ καί μβρικοί συνάδελφοι μας 

κατηγορούν σάν προσωπολάτρες,επειδή ακολουθούμε τήν πολιτική του'Ανδρέα, 

εκμεταλλεύομαι τήν περίπτωση ανοίγοντας μιά παρένθεση προκειμένου νά α

παντήσω σαύιρύςτούςεσκεμμένους χαραχτηρισμούς.θέλω νά τους καθησυχάσω 

ώστε νά άποφευχτεΓ στό μέλλον μιά συνεχιζόμενη στενοχώρια τους ποός αυ

τή τήν κατεύθυνση δηλώνοντας τους δτι έμεις δέν πιστεύουμε στό δόγμα 

του "αλάθητου ηγέτη
1
" καί τό έχουμε αποδείξει επανειλλημένα.Πιστεύουμε 

δμως στην
 :
'ήγεσία

r καί συγκεκριμμένα ή άφωσιωσή μας προς τόν'Ανδρέα δέν 



είναι συναισθηματική οΐότε πηγάζει άπό έ'να φιλοβεντέτικο θαυμασμό 
μας προς αυτόν μα εξηγείται από τό γεγονός δτι δ Ανδρέας είναι 
δ φορέας μιας μεγάλης ιδέας πού ταυτίζεται μέ τους ' Εθνικοπατριω-
τικούς διακαείς πόθους μας.Κατά συνέπεια δέ"ν μπορούμε παρά νά εϊ-
μαστε πιστοί σ'ο.ύτή τήν ιδέα στό μέτρο πού του λέμε τήν αλήθεια. 
Αυτοί πού δέν πιστεύουν στην παραπάνω ιδέα κάνουν πολύ καλό νά 
τόν μάχονται οχι δμως οέ χαμηλό προσωπικό επίπεδο,άμφισβητόντας 
τά εξαιρετικά προσόντα καί ακτινοβολία αυτού του ηγέτη,αλλά στον 
ιδεολογικό-στρατηγικό«. "¿τσι 9-ά καταφέρουν νά μας απαλλάξουν από 
τό νά λυμαίνονται ιίάυτιά μας καί τά πολιτικά μας αισθήματα άπό-cíc 
αλγεινές τους προβοκάτσιες. "Ας τό βάλουνε καλά στό μυαλό τους δ'τι 
δ'Ανδρέας γιά μας είναι τό άποφασιστηκώτερο κεφάλαοο στην πρωτοπο 
ρεία του'Εθνικοαπελευθερωτικου'Αγώνα γιατί δχι μόνο εισήγαγε τά 
συνθήματα ' 353-ν ικης'Ανεξαρτησίας κ.α.μά τά τηρεί στό τέλειο ακόμη 
σήμερα.Τά παραπάνω λοιπόν συνθήματα βρήκαν τόν άναβιωτή τους στό 
πρόσωπο αυτού του προικισμένου καί καθιερωμένου μας πολιτικού η
γέτη. "Οσοι ακολουθούν γνήσια τό στρατηγικό προσανατολισμό του,δη
λαδή τό κόμμα καί η πρωτοπόρο αντιστασιακή οργάνωση,έχουν τήν με
γάλη κληρονομιά νά φέρουν σέ πέρας αυτό τόν μακροχρόνειο,σκληρό 
καί ανηφορικό αγώνα.Έμεις είμαστε έκβίνοι· πού θά σηκώσουμε τό λά
βαρο καί δταν χρειαστεί τό ντουφέκι του ' ΙΙθνικοαπελευθερωτικουΑγώ-
να.Καί δχι μόνο ξμεις μά ολόκληρος δ πολυβασανισμένος λαός μας 
πού άντιστέκεται,παθητικά σήμερα,στην χούντα καί επιθυμεί νά τήν 
χτυπήσει κάνοντας κάτι δσο μετριοπαθή καί αν είναι η πράξη του. 
Κοροϊδεύουν μερικοί τους δπαδούς του ΠΑΚ καί προσπαθούν νά τό γε
λοιοποιήσουν γιά τό σύνθημα του κομμάντος η δμάδων κρούσης πού έ
χει προτείνει.Τους απαντάμε δτι μέ τό νά χαραχτηριστει κάποιος 
σήμερα στην

5
 Ελλάδα δυναμιτιστής η κομμάντος τόν επαινεί σάν'Έλλη-

να πολίτη,παράδειγμα δ Παναγούλης,γιατί κάτι τέτοιο σημαίνει δτι 
αγώνας μέ τά όπλα οτά χέρια είναι ενάντια στην κτηνωδία-καί τήν 
ταπείνωση πού αντιπροσωπεύει η αμερικανοστήριχτη κατοχή.

e
0 κομμά

ντος είναι ένας επαναστάτης στό πολιτικό επίπεδο καί θαραλέος πα
τριώτης, άγο>ν ίζεται γιά τήν·απελευθέρωση της χώρας του,είναι φίλος 
τής λευτεριάς καί το£ λάου.Θαυμάζουμε χωρίς νά θεωρηθούμε ανυπό
μονοι καί εξτρεμιστές τόν σύντροφο Παναγούλη πού πρώτος έδωσε τό 
παράδειγμα δτι πρέπει νά αρχίσουμε από δυναμικές ενέργειες κατά· 
τών εμψύχων καί αψύχων φορέων της ξενόδουλης νεοφασιστικής εξου
σίας.Εάναμε σφάλμα πού δέν υλοποιήσαμε αυτή τήν γραμμή καί δέν 
συναγάγαμε τά απαραίτητα συμπεράσματα άπό τότε. 

Ή δεύτερος ρόλος τώρα εϊναι νά "ένταχτει"ή Ε·Κ καί νά διαθέσει 
τίς.δυνάμεις.της σ'"να απελευθερωτικό κίνημα καί στην περίπτωση 
μας στό ΠΑΚ καί πουθενά άλλου. Τά ''επιχειρήματα πού προβάλουμε γιά 
τήν υποστήριξη της ένταξης είναι τά παρακάτω; 
ΐ)Πιστεύουμε πώς οι κοινωνικές καί πολιτικές συνθήκες της χώρας 
μας (μιά κοινωνία δπως ή'ΕΛληνική,κάτω από συνθήκες κατοχής,αγρο
τική μέ μιά αυξανόμενη εργατική τάξη καί μιά μεγάλη ποικιλία στρω
μάτων της πόλης,δπου τουναντίον ή μεγαλοαστική τάξη έχει μιά πολι
τική σημασία χωρίς αντιστοιχία μέ την πραγματική αριθμητική της 
δύναμη)δέν θά επέτρεπαν μιά ραγδαία ανάπτυξη του αγώνα εκ μέρους 



κομματικών οργανόσεων ενεργούντων παραταξιακά καί άπομεμονωμένα. 

Δέν πρέπει κατόπιν νά μας δια φεύγει δτι στό όνομα μιας κομματικής 

ετικέτας αποκρούουμε γνήσιους αγωνιστές πού θέλουνε νά μπούνε στό*ν 

'Εθνικοαπελευθερωτικό' Αγώνα. ¡Αυτός μου δ συλλογισμός δέν αποβλέπει 
σέ καμμιά διάλυση της οργάνωσης παρά" μόνο στό" πλάτεμα του κινήμα

τος καί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της πάλης. 

2)ΐΙέ τήν παραπάνω συλλογιστική συνδέεται ή περίπτωση της εξέλιξης 

του ένδοξου Βιετναμέζικου Κινήματος«.Πράγματι %δ ριζοσπαστικό δη
μοκρατικό κόμμα καί τό σοσιαλιστικό προσχωρήσανε στόΑπελεύθεροι ι 

κό Κίνημα δίνοντας του δλες-τίς οικονομικές, ηθικές καί κυρίως αν

θρώπινες δυνάμεις του σάύτό.Αύτά λοιπόν ό'χι μόνο υποστήριξαν πλα

τωνικά τό βιετναμέζικο μέτωπο μά του διέθεσαν καί ανθρώπους στην 

οργάνωση.'θ πρόεδρος του Κετώπου είναι ένας δικηγόρος της Σαϊγκόν 

πού προέρχεται από υψηλή αστική τάξη.Ή πρωσοπηκοτητά του δμως εί

ναι σύμβολο του γεγονότος δτι τό Βιετναμέζικο αντιστασιακό κίνημα 

είναι έκφραση μιας καινούργιας πολιτικής γενιάς της bnoíaQ η πολι

τική συνείδηση αφυπνίστηκε σέ μιά καινούργια πραγματικότητα,δηλα

δή αυτή της αμερικάνικης καχογ^ηο^ 
3)'Υποστηρίζουμε πώς είναι προτιμητέα ή ένταξη σέ μιά απελευθερω

τική οργανωτική δομή γιατί δύναται νά δώσει δρμή καί ενθουσιασμό 

σ'ενα μεγαλύτερο αριθμό αγωνιστών καί δχι σ'̂ 'να μικρό καί κλειστό. 

Υποστήριξη λοιπόν σέ μιά αντιστασιακή οργάνωση ανοιχτή πού μας 

τοποθετεί πλάϊ-πλάϊ μέ τους πολλούς καί ενάντια αυτής πού μας αφή

νει μόνους καί μας απομόνωνε ι«Καί αυτό τό κίνημα στον χώρο μας 

είναι τό ΠΑΕ γιατί μαζεύει "λες τίς ενεργητικές φυσιογνωμίες καί 
δυνάμεις πού δέν τίς διαίρει σάίρέσεις καί σκευωρίες.Γιατί δέν α-

ποστειροποιει τίς μάζες αλλά ελευθερώνει τίς δημιουργηκές ενέργει

ες τών μαζών.Κατόπιν σ'ενα παρόμοιο κίνημα οι προοδευτικοί δημοκ

ράτες καί οι γνήσιοι Σοσιαλιστές δέν θά πεθάνουν από ασφυξία ούτε 

θά γίνουν σημάδι εξευτελιστικών μεταχειρήσεων από ορισμένους πολι

τικάντηδες μά θά παίξουν τόν ρόλο του εμπνευστού, του καθοδηγητου 

καί ό'χι τόν ρόλο της διαίρεσης τών λαϊκών δυνάμεων. 

4)'Εφ'όσον δ κομματικός μηχανισυός δέν πρωτοπόρησε στην αντίσταση 

δέν μαζικοποίησε καί υλοποίησε τίς μάζες είναι άρμοστό νά μείνουμε 

εξω από τόν απελευθερωτικό αγώνα περιμένοντας.τήν μάννα έξ ούρανβυ; 
Γιά μας έ'νταξη σημαίνει δυναμικός αγώνας.Είμαστε λοιπόν γιά τόν έ

νοπλο αγώνα καί δ'χι γιά χάσιμο καιρού μέ στεΓρες άκαρπες βυζάντιε 

νολογίες?"/
χ
ν ναί,δέν μπορούμε νά υήν ενταχτούμε στην αντίσταση.Κα C 

αυτό" γιατί μέ κόμμαΧα η χωρίς κδμμαΧα ή αντίσταση δέν μπορεΓ νά 

περίμενε ι. 

Ξεκαθαρήζουμε μιά γιά πάντα δ'τι μέ τήν"ενταξη δέν επιδιώκουμε νά 

θεωρητικοποιήσουμε τήν εξαφάνιση της 2.Κ εξωτερικού,τουναντίον α

ναζητάμε τήν ενίσχυση της καί, τήν αποκατάσταση του κύρους της καί 
της παραδόσεως της. Συγχρόνως δμως απαιτούμε τήν "ειλικρινή'

1
 πολι^ 

τική "διάθεση" δπως καθοδηγήσει τά μέλη της στην αντιστασιακή ανα

μέτρηση κατά του ξένου καταχτητή μέσα στό'Εθνικοαπελευθερωτικό Κί

νημα* 

5)ΐϊετά τήν απόβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης δλοι διαπιστώσαμε 

δτι η Γηραιά'Ήπειρος δέν παίρναγε στην αναμέτρηση μέ τήν'Αμερική 

καί πώς οι μόνες λύσεις του
5
Ελληνικού προβλήματος γιά μιά γνήσια 

ανεξαρτησία δέν ήτανε πλέον οι πολιτικές μά οι δυναμικές.Κά λοιπόν 

πού περισσότερο από πρίν τόν πρωτεύοντα ρόλο παίζει τώρα η αντίστα

ση.Κατόπιν νόμιζα) πώς είναι καί ορθό κάτω από συνθήκες κατοχής έ

νας λαός νά περάσει αναγκαστικά σέ παράνομες μορφές αντιστασιακής 

πάλης.Καί τό διαπιστώνουμε συνεχώς πώς δ
 ?
Ελληνικός λαός παρά τήν 

πολύχρονη υποδούλωση του κάτω από τόνΑμερικάνικο ζυγό δέν εγκατα

λείπει τους πόθους του καί τίς προσπάθειες του μπαίνοντας στην αν

τίσταση γιά τήν απόχτηση της εθνικής του υπόστασης. 

6)Ζηταμε τήν ένταξη στό ΠΑΚ επειδή τό θεωρούμε προνομιακό καί τό 

πλησιέστερο πολιτικο-ιδεολογικό μας γιατί θέλει νά κάνει ένοπλο α

γώνα καί θέτει σάν στόχους 3 πράγματα , ά )άθασίλευτη' Ελ\άδαθ)Σοσια> ι-

στική Ελλάδα γ)εξω ano τίς μεγαλοτσιφλικάδικες ιμπεριαλιστικές ου-



μμαχίες. Δηλαδή τό πρόγραμμα του, καθεστωτικό, οίκονομικο-κοινώνικό 

καί συμμαχίες εκφράζεται από τίς λαϊκές μάζες πού τήν απελευθέρω

ση της χώρας μας τή*ν ταυτίζουν μέ τό παραπάνω πρόγραμμα καί συγ-< 

κεκριμμένα μέ τήν κοινωνική τους αποδέσμευση από τόν καπιταλισμό. 
Είναι μέ λίγα λόγια ή αντιστασιακή οργάνωση πού συμφωνά ολόψυχα 

ν'άγωνιστει γιά μια ριζοσπαστική αλλαγή των δημοκρατικών θεσμών 

της πατρίδας μετά τήν Εθνική της'Ανεξαρτησία.Σαυτά τά πλαίσια 

λοιπόν δέν πρέπει νά θεωρούμε τό κόμμα ξεκομμένο από τόν υπόλοιπο 

κόσμο,κλεισμένο στον εαυτό του,μά πού αντίθετα κάτω από τήν "όμπ-

ρέλλα"ένός ενικοαπελευθερωτικου κινήματος μπορεί" πάντα καί πρέπει 

νά προωθεΓ μέ τόν ενα η ά'λλο τρόπο τήν αντίσταση στον λαόόΑλλοιώ-

τικα η πολιτική δουλειά παραμένει στό επίπεδο της βυζαντινολογίας, 

τών σαλονιών καί στό ξάπλωμα μιας γραφειοκρατικής συμβολικής δου

λείας« 

7) Τήν ένταξη τελικά τήν βλέπουμε σάν μιά αναγκαιότητα γιά τήν δη

μιουργία στά πλαίσια του ΠΑΚ παρανομούν όργανόσεων, πυρήνων η μικ^ 

ρών ανεξαρτήτων ομάδων,όλιγαρίθμων στην αρχή μά καλά όργανομένων, 

από ανθρώπους αποφασισμένους καί οξυδερκείς. 

Γιά μένα θά ήτανε ιστορικά λανθασμένο νά μήν ενταχτούμε καί μαζι

κοποιήσουμε τό ΠΑΚ γιατί θά σήμαινε μή εκπλήρωση του ρόλου πρέπει 

νά παίζει η Ε.Κ στον ΈθνικοαπελευθερωτικόΆγώνα του λάου μας. 

Μερικοί σύντροφοι παραπονούνται πώς τό TlàK δέν έκανε θεαματικές 
πράξεις στον αντιστασιακό τομέα.ΕΓμασΐε καί μεΓς της γνώμης, δτι 

δέν πρόσφερε δ'σο αναμέναμε.Φταίνε δ'μως γιά κάτι τέτοιο καί κείνες 

οι κομματικές δυνάμεις πού δέν βοήθησαν ουσιαστικά γιά τήν ανάπτυ

ξη του.Οι συνθήκες παρανομίας σέ καμμιά περίπτωση δέν υπαγορεύουν 

τή μή ανάπτυξη συνομωτικης δράσηςΙΟφείλεται σ'δρισμένα μετριοπαθή 

στοιχεΓα τό μπλοκάρισμα του αντιστασιακού σθένους του κεντρώου 

κινήματος μέσα.Δέν αμφισβητούμε δτι αντικειμενικές συνθήκες καί 

κυρίως εξωτερικά ουσιαστικά στηρίγματα δέν συνέβαλαν στην ανάπτυ

ξη της αντίστασης πβ^μα πού ώδήγησε σ'απογοητεύσεις.Πρέπει δ'μως 

νά υπογραμμήσουμε μέ έ'μφαση καί χωρίς ενδοιασμούς δτι μερικά υπο

κείμενα γιά λόγους σκοπιμότητας έβλαψαν τήν υπόθεση ανασυγκρότησης 

αντιστασιακών πυρήνων μέσα επειδή δέν προωθούσε τά ταπεινά τους 

κίνητρα.Ζητάμε άρση τών παλιών λαθών συνέπεια εσφαλμένων γνωμών 

καί αντιλήψεων καί νά υποστηριχτει-δποιεσδήποτε καί civ εϊναι οι 

πολιτικές εξελίξει ς-τό'Εθνικοαπελευί>ερωτικό Κίνημα. 

Χωρίς νά σχεδιαγράφουμε τήν πολιτική καί ηθική εξαφάνιση κανενός 

άλλα έπιθυμόντας ενα γόνιμο διάλογο θέλω νά τονίσω δτι πρέπει νά 

απαλλαγούμε από τόν συμπλεγματισμό πού μας χαραχτηρίζει 6tiSav τολ
μήσει κανείς νά κάνει εποικοδομητική κριτική.Όφείλουμε νά εύσυ-

νειδητοποιήσουμε πώς αγώνας χωρίς λάθη δέν υφίσταται καί δτι η 

ομολογία τους επιταχύνει καί διευκολύνει τήν επιτυχία τών στόχων 

πού έχουμε.Κλείνοντας αυτή τήν παρένθεση επιθυμώ,σχετικά μέ τήν 

δλη δραστηριότητα του κόμματος καί τών οργάνων του , νά επισημάνω 

τά παρακάτω^ 

1)
e
Ε.Ξ(έπιτροπή εχτελεστική) δέν έχει τό κομματικό μονοπώλιο γιατί 

τό κόμμα ανήκει σόλ'ους καί ανανεώνεται. 
2)Κανένας άπό τους συντρόφους πού βρίσκονται στά ανώτερα όργανα 

δέν δύναται στό δνομα τών λαΐ'κών κεντρώων στρωμάτων η μέ τήν αυτα

πάτη δέν ξέρω ποιας είδικης πατερναλίστικης χάριτος νά αποφασίζει 

γιά τόν ρου της κομματικής ιστορίας. 

3) Τά ανώτερα όργανα έχουν περιοριστεί σ'ενα πολιτικό γραφειοκρατι

κό καί συμβολικό παιχνίδι.Τό σημαντικώτερο μέρος τών δραστηριοτή

των τους συνίσταται μέχρι σήμερα στό νό συγκαλούν καμμιά συγκέντ

ρωση καί νά ετοιμάζουν κανά πολιτικό ψήφισμα. ; 
Καμμιά συγκεκριμμένη δράση γιά τό κίνημα δέν ϊχεί προγραμματιστεί". 

4)Αναγνωρίζουμε δτι έκει πού υστερεί καί κάνει αδρανή τήν εργασία 

της Ε.Ε καί Γραμματείας είναι ή έ'λλειψη μιας σταθεράς έδρας δπως 

αντιλαμβανόμαστε τήν έλλειψη κίνησης της λόγω οικονομικής αδυναμί

ας. 'Εκείνο όμως πού δέν θά υιοθετήσουυε ποτές εϊναι ή ανικανότητα 



τους νά διευθύνουν τό κόμμα μίαα σ'£να'Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνη

μα. 

5)'ΕκείΓ πού μειονεχτουν απαισιόδοξα τά όργανα είναι στό τομέα τής 

επεξεργασίας μελετών καί διάδοση ίων Ιδεών.Σάύτά τά θέματαεπικρα-

τεΓ ολοκληρωτική αποσιώπηση. Δίνει δηλαδή τήν εντύπωση ή
!Γ
έκίπ'πού 

διοικεί τό κόμμα οτι καταφεύγει σένα είδος άγνωστηκισμου Ρ,^ΦΛ^ 

μεθοδολογία καί ή έρευνα της γνώσης της μπορεί νά" φτάσει ,· ενός ση

μείου μά πού αυχόμαχα δέν τό τελειωποιει στην ουσία προσδιορίζον

τος το. 

Τά συμπεράσματα μας από τίς παραπάνω αδυναμίες,μειονεχτήματα καί 

ανικανότητες είναι τό εξής; 

α')Πρέπει vé ξεπεραστούν οι πολι τικο-ιδεολογικές αδυναμίες γιά νά 
παμέ μπροστά καί cc.bxó θά υποβοηθήσει αποφασιστικό ρόλο ή διάδοση 
των ιδεών.'0 λογικός ειρμός πού θά μας χαραχτηρίζει δέ"ν πρέπει νά 

βασίζεται σέ μιά συσκοτισμένη παλινδρόμηση αλλά στην αδιάλειπτη 
αρτιώτερη καλλιέργεια τών προοδευτικών ιδεών.Κόνο έ'τσι θά άποφευ-

χτουν τόσο οι καταστροφικές συνέπειες για τό κόμμα δσο καί ή ση

μερινή του τρικυμιασμένη έκφραση.Κρε ιάζετα ι προβολή συγκεκριμέ

νης πολιτικο-ιδεολογικής καί πραχτικής δουλείας καί οχι μικροπολι

τικής, των"ψυθίρων
,!
 πού μας κατεβάζει στό επίπεδο του πολιτικάντη 

ώστε νά παίρνει ή οργάνωση μας δψη απογοητευτική καί διαλυτική. 

β)Τό' ξέρω πώς έχουμε μείνει πίσω επειδή δέν έγινε μιά μακρόπνοη 

πολιτική δουλειά , αποφασίζοντας δμο.ις νά βοηθήσουμε ανένδοτα τόν 

αγώνα νομίζω δτι θά επιταχύνουμε τήν δραστηριότητα μας καί αυτό 

μέ τό νά διευρύνουμε τήν προβληματική καί συλλογιστική ©πως καί 
τών μεθόδων καί αφομοίο_>σης δλης της θετικής μας πείρας. Τό βάρος 

μας πρέπει νά ρίχτει αφ'ενός μέν προς τήν κατεύθυνση της Σοσιαλι

στικής καίΑντιστασιακής προπαγάνδας καί καθοδήγησης άφ'έτερου δέ 

στό καθήκον πού επιτάσσει σήμερα νά προσφέρουμε δσο μπορούμε γιά' 
νά εξυψώσουμε τό αγωνιστικό σθένος της βάσης καί τών στελεχών μέ

σα στό ΠΑΚ πού έχει σωστά συνθήματα δπως δ ' Εθνικοαπελευθερο.ιτικός 

'Αγώνας,ή'¿θνικήΑναγέννηση,ή απόδοση της πατρίδας στον λαό διά 
μέσου της δυναμικής αναμέτρησης πού είναι πάντα ενα ΒΙΑΙΟ,ΜΑΝΑΣ

ΤΑΤΙΚΟ φαινόμενο.Πρώτιστο καθήκον μας λοιπόν νά δημιουργήσουμε 

άφο>σιωμένα στελέχη μέσα στό απελευθερωτικό μας κίνημα, ανθρώπους 

ιδεολογικά κατηρτησμένους,οξυδερκείς καί μέ Ικανότητα προσανατολι-

δμου.Δηλαδή δχι άβουλες μηχανές πού θά έχτελουν δδη·γίες άλλων μά 

ανθριοποι μέ Ικανότητα πρωτοβουλία ς καί πού χωρίς φόβο θά επωμίζο

νται τήν ευθύνη γιά τίς αποφάσεις καί ενέργειες πού πήραν. -

γ) Δέν είναι κρυφό δτι υπάρχουν στους κόλπους μας διαφωνίες. Ό&'λε-

γα βέβαια πώς εϊναι απόρροια μιας εξελισσόμενης διαδικασίας αντι

θέσεων καρποφόρας δμως γιατί σ'ενα κόμμα σάν τό δικό μας διευκο

λύνει τόν έσο_>τερικό διάλογο καί δέν τόν άποστειρωποιει δπως συμ

βαίνει μέ τά κουμουνιστικά. Γιαυτό ενθαρρύνουμε δ'λους νά εγκατα

λείψουν τήν επιφυλαχτική τους στάση καί νά συμβάλλουν ενεργά στό 

πάρσιμο πρωτοβουλιών καί συγκεκριμμένιον θέσειον γύρω άπό πολιτικά 

ιδεολογικά καί αντιστασιακά &έμαχα» 

δ)Ή μεθοδολογία τής δουλείας μας ποέπει νά καθορίζεται σέ σχέση 

μέ τίς αντικειμενικές συνθήκες. Τά ζητήματα πού θά μας παρουσιάζο

νται οφείλουμε νά τά αναλύουμε δχι αφηρημένα αλλά άπό τήν αντικει

μενική άποψη τών πράγματος καίγεγονότων. 

ε)Σάν πραγματικοί οπαδοί του απελευθεριοτικου κινήματος πρέπει νά 

καταβάλλουμε ακόμη καί τίς πιό απεγνωσμένες προσπάθειες γιά νά ε

φαρμόσουμε τήν στρατίωτικο-πολιτική πλατφόρμα καί οικοδόμηση του 

ΠΑΚ παρακολουθόντας καί^άξιοποιόντας συγχρόνως τήν βάση γιά δου

λειά. Αύΐό δμως προϋποθέσει δτι,σάν ένωσοκεντρώοι προερχόμενοι άπό 

τό μαζικό παλσ'ι'κό κίνημα πού άλλαζε τό ρου τήςσύγχρρνης 'Ελληνικής 

μεταπολεμικής πολιτικής ζατης,καί αυτό καχά μεγάλο ποσοστό χάρη του 

Ανδρέα πού είχε γ,ύει δ καταλύτης μεταξύ τής κορυφής, καί βάση<;, 

πρέπει νά παίξουμε τόν ρόλο σύνδεσης μέ τό κίνημα καί μάζες.Πρέπει 

νά τό πάρουμε χαμπάρι δτι θά γίνουμε ουραγοί τών κουμουνιστών καί 

τροχοπέδη του ayC)va έάν παραμείνουμε σέ κουτσομπολ ίστικες καί μι,:-



οοπολιτικάντικες θέσεις πηγαίνοντας οπού φυσάει, δ άνεμος απομεμα

κρυσμένοι δπ<5 τόν λαό μας.-Έμεις πρέπει, νά σφυριλατούμαστε μέσα 

στον ' Εθν ικοαπελευθερωτικό Αγώνα , Χωρί e κομπασμούς οφείλει ó Β·Κ νά 
ανοίξει τά όρια ίου Έθνικοαπελευθερωτικοΰ δρόμου και μεις vd τόν 

ασφαλτοστρώσουμε. Ή Ε·Κ πρέπει λοιπόν vd βοηθήσει τό κίνημα ώστε 

από τό λόγια vd περάσουμε -στην πράξη-δράση. 

Μίλησα γιά πολιτική πλατφόρμα του ΠΑΚ πιό πάνω καί ί,'σως μερικοί 

vd διερωτηθούν .γιατί ναχει ή αντιστασιακή οργάνωση πολιτικές αρμο

διότητες πού ·9ά μπορούσε κάλλιστα vd τίς έχει η Ε.ΚοΆπό τους βιε

τναμέζους μέχρι τους πάλα ιστηνίους ανευρίσκουμε πολιτικά παραρτή

ματα η ύποπαραρτήματα. Κα ί πιστεύω πως εϊναι όρ&ό δ κά"θε δυναμικός 
αντιστασιακός μηχανισμός vd άποτελεΓ μέρος ενός μαζικού πολιτικού 

μηχανισμού σ' έ'να ορισμένο επίπεδο της αντιστασιακής ανάπτυξης καί 

δχι μόνο αυτό μά δταν δέν υφίσταται πρέπει νά συμβάλλουμε στην δη

μιουργία του» 

Στην σημερινή φάση του αγώνα διαπιστώνουμε μιά επιθετικότητα της 

κομμουνιστικής αριστεράς, μ'δ'λα τά μέσα πού διαθέτει,πού καλά καί 

σώνει, μέ τίς μπηχτές της, ζορίζεται νά μας παραστήσει τήν διευθύ

νουσα καί πρωτοπόρα δύναμη(συσπειρώνοντας δρισμένες φράξιες γύρω 

της)δίνοντας τήν εντύπωση δτι βρισκόμαστε σέ θέση αυτοάμυνας.'Ε

μείς δέν πρόκειται νά επιτρέψουμε νά υιοθετηθεί δ ψεύτικος στόχος 

^ής κουμουνιστικής(έσωτερικου)άριστερας δτι θά γίνουμε ουραγοί . 

τους.Πρέπει λοιπόν νά πάρουμε δλες τίς αναγκαίες πρωτοβουλίες,σάν 

ένωσοκεντρώοι προοδευτικοί Σοσιαλιστές καί νά τοποθετήσουμε τήν 

δραστηριότητα μας μέ πρωτοπόρε ία στην εξέλιξη τών συμβάντων καί 

δχι νά εμφανιζόμαστε σάν αποχαυνωμένοι υπεκφυγεις απέναντι στά 

μάτια δλων/ανορθόλογες καί καταστρεπτικές συνέπειες γιά τό κόμμα 

μας. 

ϊίάς απειλούν μέ δεξιοτεχνία ot παμΓτες δτι θά απομονωθούμε μήν 

μπαίνοντας στό ΕΑΣ τους καί μας κάνουνε πολιτικό καί ψυχολογικό 

πόλεμο.Τους απαντάμε δτι είμαστε υπέρ μιας ουσιαστικής ενότητας 

καί δχι κουτσουρεμένης δπως τήν επιδιώκουν αύτοί.Απωθούμε τήν ε

νότητα πού βασίζεται στον εκλογικό είρηνησμό καί τήν συνθηκολόγη

ση πού θέλει δ Θεοδωράκης καί παρέα.'Η ειρηνική συνύπαρξη είναι 

πρόβλημα τών Σοβιετικών καί Αμερικανών γιά μας πού κάνουμε'Εθνι-

κοαπελευθερωτικό Αγώνα δέν ισχύει.'Επιδιώκουν οι 'Εαστζήδες συμ

φωνίες μέ τό πραγματικό "Ελληνικό κατεστημένο,μέ τήν γνήσια άντι-

διχτατορική σαπίλλα,τόν ΚωσταντΓνο.Γιά μας βλη αυτή ή ιστορία της 

ενότητας είναι μιά αυταπάτη γιατί πάρ'δλο πού τό ΕΑΣ διακυρήσσει 

πώς είναι πρόθυμο νά αγωνιστεί ενάντια της ξενηκίνητης χούντας 

καί υπέρ τών πραγματικών συμφερόντων του'Ελληνικού Λάου στην πρα

γματικότητα κάτι τέτοιο είναι φιάσκο καί αδύνατο επειδή αυτό πού 

επιθυμούν δρισμένες δυνάμεις πού τό απαρτίζουν δέν είναι τίποτες 

άλλο από μιά προσφορά καί συνθηκολόγηση-μέ εξευγενισμένη φυσικά 

νοοτροπία καί συμπεριφορά- στον ' Αμερικάνικο·
5
 Ιμπεριαλισμό μέ απώ

τερο σκοπό νά τορπιλήσουν τόνΈθνικοοπελευθερωτικό'Αγώνα του Αα-

ού μας.Ιναί αυτό επειδή δ ΚωσταντΓνος καί οι δπαδοί του είναι ή 

δημοκρατική έκφραση της αμερικάνικης ΚΥΠ καί Πενταγώνου,Τέτοια ε

νότητα γιά μας είναι παραμύθι καί απραγματοποίητη στίς τωρινές 

συνθήκες.Κατόπιν Οπό τήν έννοια πού προβάλλεται ανεπαρκής σάν 

προϋπόθεση αποτελεσματικότητας τής αντίστασης. Τέτοιου εί'δους ενό

τητα όδηγεΓ σέ άδι έξοδο,άδράνεια καί πορτογαλοποι ει τό'Ελληνικό 

πρόβλημα. 

Θέλουν νά ανατρέψουν μέ ειρηνικά χαϊδέματα καί μαλ^ακ'ί) γλυκύτητα 

τήν χούντα,δικαίωμα τους, γιά μας όμως τό δυναμικό βάθεμα του αγώ

να άποτελεΓ αναγκαιότητα στην σημερινή φάση,δηλαδή δυναμική πάλη 

ενάντια τής χούντας μέ κέθε μέσο. , .. 

Αντιπροτείνουμε στην ευνουχισμένη καί εύκολόσπαστη ενότητα του 

ΕΑΣ μιά ουσιαστική,οργανωτική καί ξεκάθαρη στρατηγική ενότητα βα

σισμένη στην δράση τήν δυναμική,Γιατί είναι στην δράση πού θά τε

θούν τά καλούπια τόσο μέν γιά συμφωνίες μ'αλλες δυνάμεις πού ί " 



αποκλείουν νόθες λύσεις δσο δέ καί του σχηματισμού ένου κοινού · 
Στρατηγείου.Διαπραγματεύσεις στό" ίδιο τραπέζι μέ τους άλλους αν
τιστασιακούς στίς τωρινές συνθήκες δέν θά επιφέρουν καρποφόρα α
ποτελέσματα.. Απευθυνόμαστε συγχρόνως καί στην ηγεσία του ΠΑΚ καί 
τίς λέμε ειλικρινά οτι δ'Εθνικοαπελευθερωτικός'Αγώνας σήμερα συγ
κεκριμενοποιείσαι η άλλοιώτικα δέν χρησιμεύει σέ τίποτες. 

Σάν πολιτικό κόμμα τώρα ε'ίμαστε υποχρεωμένοι νά" γίνουμε θεματο
φύλακες ορισμένων ταξικών συμφερόντων.Πρέπει νά διευρύνουμε καί 
νά*έμ βαθύνουμε τήν ανάλυση σχετικά μέ τό πολιτικό-κοινωνικό μας υ
πόβαθρο έάν θέλουμε νά μήν θεωρούμαστε υπερταξικό κόμμα.Οά μου α
παντήσουν μερικοί δχι έχεις τό καταστατικό πού/προσανατολήζει.Δέν 
τό άρνουμε μά τό καταστατικό διακυρήσσει γενικό ορισμένες στερεό
τυπες φράσεις πού δέν παραμένουν ναρκωμένες αλλά υλοποιούνται καί 
αναπτύσονται συνεχώς μέσα σ'ενα κόσμο σέ συνεχή εξέλιξη καί μετα-
βαλόμενες αλλαγές.Πρέπει δηλαδή τό καταστατικό κα<6 μεΓς νά μήν 
παραμείνουμε σέ μιά στατική κατάσταση αλλά σέ δυναμική καί δημι
ουργική. ' Αφού λοιπόν καί από τό καταστατικό αναζητάμε τόν χώρο 
μας στά πλαίσια του ''Προοδευτικού Σοσιαλισμου

!
'εΙ'μαστε υποχρεωμέ

νοι κατά τήν γνώμη μου νά ταχτούμε απεριόριστα μέ τά πλατειά σρ-
ρώματα της'Ελληνικής Κοινωνίας καί κυρίως τήν'Αγροτική,τήν'Εργα
τική καί μιά ποικιλία μικρομεσαίων στρωμάτων της πόλης.Γιά ποιο 
λόγο αυτό τό 8θ /ο του'Ελληνικού λάου νά μας τό καπηλεύεται η 
κουμουνιστική-αριστερά;

c
Υπογραμμίζω πως αυτό δέν σημαίνει έγκρι

ση του ταξικού άγωνα,δχι επειδή δέν συμβιβάζεται μέ τόν'Εθνικοα-
πελευθερωτικό πού έχουμε πιστέψει'ακράδαντα.Τό παραπάνω μας υπό
βαθρο είναι η ¿ivaynoCa προϋπόθεση γΐά νά δω&ει καί καλλιεργηθεΓ 
στό κόμμα μας ενα πολιτικό-Koivojv ικό περιεχόμενο πού θά μας εφο
διάζει μ'ολα τά κατάλληλα επιχειρήματα καί μέ μιά τέτοια συλλογι
στική πού θά επιτρέπει αφ'ενός μέν νά φέρουμε μπροστά τό πολιτι
κό μας έργο κατά τρόπο συμπαγή καί άθόλωτο αφ'έτερου δέ γιά νά 
επεξεργαστούμε τά προγράμματα μας γιά τήν αύριανήΆνεξάρτητη Πα
τρίδα. 

Πως οραματιζόμαστε τόν 'Εθνικοαπελευθερωτικό'Αγώνα καί μέ ποιες 
δυνάμεις σχεδιαγράφουμε νά συμμαχήσουμε γιά τήν επίτευξη των στό
χων μας; ·• 

Ευσυνειδητοποιημένοι δ'τι πρόκειται γιά σοβαρή υπόθεση καί ο'χι 
γιά απλά λόγια πρέπει νά βάλλουμε ξεκάθαρα στό μυαλό μας δτι δέν 
υπήρξε ένας λαός πραγματικά ελεύθερος πού ναπέχτησε τήν λευτεριά 
του χωρίς τήν ένοπλη πάλη.Ό'Ιμπεριαλισμός δέν εκκαθαρίζεται μέ 
λόγια μά μέ τά δ'πλα στά χέρια. Συμβι βασμός μέ τήν' ΓΡΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΣΠ σημαίνει απραξία,αδράνε ι α.'0 σωστός δρόμος πού όδηγει στον 
δρθρο τής'Εθνικής'Ανεξαρτησίας,στην αυθεντία τήςΈθνικής τιμής 
καί δχι στην κατηφειασμένη ήτοπάθεια,επιτάσσει σ'δλους μας σάν · 
καταπιεζόμενους άπό τους δεσπότες αμερικανούς τόν ΕΝΟΠΑΟ ΑΓΩΝΑ. 
"Εχουμε λοιπόν τό δικαίιομα νά αντιπαραθέσουμε στην άμερικανοπε-
νταγωνική βία,δχι πλέον συνεσταλμένα,τήν πρόσφορο αντιστασιακή 
βία σάν μοναδικό μέσο προΌπεράσπισης,σ'αυτές τίς δυσμενεΓς περι
στάσεις, τής ' Ανεξαρτησίας καί Λαϊκί̂ ς Κυριαρχίας μας. 
"Ενας τρόπος πού μπορεί νά χαραχτηρίσει τήν αρχή του αγώνα είναι 
δ στόχος ενάντια τών αψύχων καί έμψυχων άντικειμενο-υποκειμένιον 
πού κατέχουν τήν πατρίδα μέ απώτερο - σκοπό τήν εκμηδένιση καί εξά
ρθρωση των κρατικών φορέων εξουσίας. Εΐνα ι ευνόητο δ'τι ή πόλωση 
του αγώνα θά προκαλέσει υποχρεωτικά μιά άμεσο αντίδραση αυτοάμυ
νας του 'Ελληνικού κατεστημένου πού θά ψάξει νά συγκρότηση γύρω 
του ολα τά αντιδραστικά αστικά χμήμαχα έκφοβίζοντάς τα γιά τήν 
πρόοδο του 'Ενόπλου'Αγωνα χαραχτηριζοντάς τον ανατρεπτικό,εγκλη
ματικό καί πως επιβουλεύεται δήθεν τήν γαλήνη καί πρόοδο του'Ελ
ληνικού Ααου.Σ'αύτή τήν φάση είναι αναγκαία ή πατριωτική'Ενότητα 
δλων εκείνων των δυνάμεων πού επιζητούν μιά ουσιαστική αλλαγή. 
Πρέπει νά συσπειρωθούν δ'λα τά πατριωτικά στοιχεία πού τους στε
νοχωρεί καί ένδειαφέοει η υπεράσπιση της'Ανεξαρτησίας οδηγούμενα 



από" μιά αντιμπεριαλιστική νοοτροπία. Ή συμμετοχή αυτών ίων συνο

δοιπόρων J διά μέσου τής δράσης.σέ μια ολοκληρωτική πάλη είναι ση

μαντική.Οι δυνάμεις μας θά αποτελούνται: 

1)
 Γ
0_Σΐρατ6ς. 

Σ%6 Στρατός πάρ'δλη τήν δπισθροδομηκρτητά του,βρίσκονται στρατιώ
τες και ύιιαξ ιωματικόι πού προέρχονται από τα σπλάχνα του Λαου.Ει-

μαστε πεπεισμένοι δτι ;ιαί μέρος ιών αξιωματικών,ωθούμενο από μιά 

μισαλλόδοξη πατριωτική λογική, θά οδηγηθεί προς μια ειλικρινή ά

γων ιστηκότητα για τήν επίτευξη της πολυπόθητης Ανεξαρτησίας. *Η* Α-

ντιστασιακή διέγερση -5α χαραχτηρίσει τό πρώτο βήμα πλησιάζματος 

του-Στράτου προς τις ζωντανές δυνάμεις, δηλαδή τις' Εθν ικοπατριωτι-

κές.Θά κομίζαμε λοιπόν μεγάλο πολιτικό λάθος εάν θεσπίζαμε έναντι 

των ενόπλων δυνάμε-ων μιά επαγωγική διακριτική διάθεση ξεχνόνΐας 

πως οι ένοπλες δυνάμεις δέν αποτελούν 'ένα ομοιόμορφο σύνολο επει
δή υπάρχουν στό περιβάλλον τους καί δημοκρατικοί στρατιωτικοί«Πι

στεύουμε λοιπόν δτι σύντομα και Ιδιαίτερα τήν ωρα τής αναμέτρησης 

μιά μεγάλη στρατιωτική μερίδα θά θέσει τα ντουφέκια της στην έξυ-

περέτηση του λάου και θά ανοίξει τά Οπλοστάσια της στά εξεγερμέ

νες λαϊκέ ς δυνάμεις» 

?.)• 'Η'ΑγροΈιά καί ή Εργατιά. 

'Ιδιαίτερη οτ)\ιοσζα για μένα πρέπει νά δωθεί στην 'Αγροτική τάξη 
πού είναι ή πιό φτωχή έκφραση τής πιο" αγρίας έκμετάλευσης τών

{
Ελ-

λήνων.Αύτή ή κοινωνική τάξη θά έπρεπε νά είναι εκείνη της οποίας 

δ ρόλος θά άποκαλύπτετο δ πιό αποφασιστικές στην διεξαγωγή του 

'Εθνικοαπελευθερωτικου'Αγώνα.Πρέπει νά καταβάλλουμε κάθε προσπά

θεια ώστε νά γίνει ενα σημαντικό έρεισμα στην εθνικοαπελευθερωτι-

κή πλάσΐιγγα.Χωρίς τήν επέμβαση της ή'Εργατιά καί ή ποικιλία στ

ρωμάτων τ̂ ς πόλης δέν μπορεί μελλοντικά νά πετύχει τήν τελική α

ποφασιστική Νίκη.Πρέπει λοιπόν νά άφυπνήσουμε τίς συνειδήσεις τής 

Αγροτικής τάξης άπό τήν συστηματική περιθωριακή αλλοτρίωση πού 

τής επέβαλε δ Χιτλερίακος Παπαδόπουλος. 

Ή αγροτική έξοδος προς τήν πόλη καί ή μετανάστευση είναι ένας 

θετικός παράγοντας γιατί πηγαίνοντας στην πόλη γιά δουλειά αφ'ε

νός μέν πολιτικοποιούνται αφ
5
 έτερου δε ειδηκεύουνται , έτσι επισ

τρέφουν στην επαρχία προετοιμασμένοι καί κατατοπισμένοι. 

Αναγνωρίζω πάρ'δλα αυτά ο'τι ή'Αγροτιά καί 'Εργατιά δέν έχουν δώ

σει καί λίγο τήν παρουσία τους στον αγώνα.Αυτό οφείλεται 'ίσως 

στίς Ιδιόμορφες Ιστορικές συνθήκες της χωράς μας.Κυριώτερος είναι 

πώς δέν υπήρχε ενα ισχυρό εργατικό καί αγροτικό συνδικαλιστικό 

κίνημα μετά ιόν "Ρ, Παγκόσμιο πόλεμο."Αν καί άναπτύχτηκε κάπως μέ 

τίς κυβερνήσεις Γ.Παπανδοέου θαλεγα δτι παρέμεινε σ'ενα εμβρυώ

δες καί πατερναλιστικό στάδιο."Ελλειψη μέ λίγα λόγια συνδικαλισ

τικής αύτονομ ία ς. Δέν πρέπει, 8μως αυτό νά μας απογοητεύει γιατί ή 

έργατο-ά^ρατιά θά μας ακολουθήσει στον αγώνα επειδή είναι άντίθε-" 

τη προς τήν ξένη κατοχή πού τής ρουφά τά κόπια καί τόν ιδρώτα. 

3) Ή Νεολαία. 
eíí ένδοξος Ελληνική Νεολαία μας από ανέκαθεν υπήρξε πρωτοπόρα τών 
εθνικών,πολιτικών καί κοινωνικών αγώνων του λαού μας καί αυτό για

τί- δίψα γιά'Εθν ικήΆνεξαρτησί'α , Δημοκρατία καί Κοινωνική Δικαιοσύ

νη. 'Ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο έχει δ φοιτητόκοσμος.Πρέπει νά κατα

βάλλουμε όλες τίς προσπάθειας μας ώστε οι φοιτητές νά παίξουν α

ποφασιστικό ρόλο αντίθεσης στην χούντα σάν ενα αντίβαρο συνομωτι-

κής άμφισβήτησης-τόσο αυτών πού είναι μέσα'Όσο καί τών άλλων πού 

σπουδάζουν εξω-έναντίον τής τερατώδους άναχρονιστικο-νεοφασιστι-

κής/πού μας εγκαθίδρυσε ή άμερικανοπενταγοιν ική βία. 

Γνωρίζουμε πώς ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών προέρχεται από προ

νομιούχες κοινωνικές τάξεις μά ή κουλτούρα πού αποχτάνε τους βοη

θάει καλλίτερα νά διαγραφούνε :ίς πραγματικές διαστάσεις του πε

ριβάλλοντος στό δποιο ζούνε επιτρέποντας τους-δτσι νά εμβαθύνουν 

τήν σημασία ενός 'ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.Στην αρχή φυσικά 

δέν είναι τίποτες άλλο απ<! 'ève ραινόμενο μεγαλοψυχία< μά πολύ 
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γρήγορα μεταβάλλεται σέ πρωτοπορεία ίων εθνικών αγώνων. 

Στίς παραπάνω δυνάμεις καί σέ μια ποικιλία μικρομεσαίων εργαζομέ

νων στρωμάτων της πόλης πρέπει νά ακουμπά ηαί νά βρίσκεται τ6 κλει
δί του ' Εθν ικοαπελευθερωτικου ' L\ 3νο » 

ΪΊιά τέτοια ανάλυση και" πολιτικο-άντιστασιακή τοποθέτηση μας υποχ

ρεώνει νά αναζητήσουμε τίς εξωτερικές μας σημασίες. 
Είναι ολοφάνερο δτι οι αυταπάτες περί Ευρωπαϊκών γνησίων λύσεων 

του'Ελληνικού ζητήματος ξεπεραστίκανε.Χάνοντας μιά εποικοδομιτική 

κριτική της Ευρώπης δέν μπορούμε νά ¡ιήν πούμε δτι ένας πολιτισμός 
σάν τό"ν Δυτικοευρωπαϊκό J βγαλμένος άπό τόν αντιφασιστικό άγων,β τών 

λαών του,ποΰ εμφανίζεται ανίκανος νά επιλύσει τά προβλήματα πού 

προξενουνται άπό τήν εσωτερική του-λειτουργία^στό χώρο του, μοιά

ζει σάν ένας πολιτισμός σέ παρακμή·"Οταν ή Ευρώπη διαλέγει-μετά 

τό Συμβούλιο της Ευρώπης-νά κλείνει τά μάτια,; στό'Ελληνικό καί άλ
λα ρευστά προβλήματα,μας δίνε·, τήν εντύπωση νοσοπαθειας.Πού οφεί

λεται η ανικανότητα της νά επιλύσει το*'Ελληνικό* ζήτημα,%6 ιμπερια
λιστικό προτεχτορατο διά μέσου του NATO στάν χώρο τηςμίήπως στην 

από αιώνος ηαί πλέον διαμόρφωση πού της έδωσε τό μεγαλοαστικό κα

θεστώς της^Διαπιστώνουμε καθημερινά τίς αδυναμίες της μπροστά 

στον αμερικάνικο ύπεργίγαντα. Διοφένεται π» χ η ανικανρτητά της öaJav 
δέν αντιστέκεται στους εναγκαλισμούς καί έρωτοτροπίες τών στρατη

γών του NASO μέ τους μαύρους κολονέλλους πού μέ τήν στάση τους 

γελοιοποιούν καί έμπαί ζουν τους πολιτικούς Ευρωπαϊκούς θεσμούς 

καί κοινοβούλια πού καταδίκασαν τό καθεστώς τών ' Αθηνών,ϊΐά η πιό 

σαφής απόδειξη της αδυναμίας της έναντι του προστάτη Αμερικάνι

κου' Ιμπεριαλισμου-δισπίστωση πού εκμηστηρεύονται μέ χαμηλή φο;νή 

οι πανούργοι άμερικανοπενταγωνικοί πολεμάρχες καί οι λακέδες τους 

Πατακοί-εΖ να ι ή μή έκδιώξη της νεοφασιστικής χούντας,χάρη σέ αμε
ρικάνικες πιέσεις,άπ(5 τήν

,Γ
Συμμαχία"πού δημιουργήθηκε γιά νά υπε

ρασπιστεί δήθεν τήν Δημοκρατία τήν'Ελευθερία καί τά ατομικά δικαι

ώματα, »,του άνθρωπου.Elva ι μιά κριτική άπό ενα πεπεισμένο Ευρωπαϊ

στή πού Ηιστεύει σέ μιά ενωμένη Ευρώπη επάνω σέ Σοσιαλιστικές Προ

οδευτικές βάσεις μά πού θά προσθέσει στον κόσμο δχι ενα άλλο Στρα

τιωτικό-'Ιμπεριαλιστικό μπλοκ "ποσοτικά" άλλα πού θά τείνει νά α

νατρέψει τήν πολιτική τών στρατοπέδων σάν φορέας Προοδευτικός καί 

ανώτατα Πολιτικο-κοινωνικό "Ποιοτικός
,!
»Πάρ' δλη τήν παραπάνω κριτι

κή πιστεύω πώς πρέπει νά συνεχιστεί" δ πολιτικός hyiovac στην Ευρώ

πη καί νά έκμεταλευτουμε τΙς ευκαιρίες όξυνσης μεταξύ ΕΠΑ καί Γη

ραιάς Ηπείρου μεταξύ προοδευτικών κομμάτων καί κυβερνήσεων καί 
συντηρητικών τοιούτων στον Ευρωπαϊκό χώρο» 

Πάρ'βλο πού παραδοσιακό-γεωγραφικό-πολιτικά ανήκουμε στην Ευρώ

πη δέν μας άποκκείει,σάν'Εθνικοαπελευθερωτές,άφου δέν υπάρχουνε 
σάυτή τήν"Επειρο καί τήνΆμερική ουσιαστικά στηρίγματα νά μας βοη

θήσουνε,νά τοποθετειθουμε μ'έκείνους τους Λαούς του κόσμου πού μά

χονται γιάΆνεξαρτησία καί χειραφέτηση. 

Είναι κάτι τέτοιο δυνατό;Ηομίζω vai,γιατί ή παρουσία μας ακόμη 

καί στον 3 κόσμο μπορεί νά ερμηνευτεί από πολιτικές καί αντιστα

σιακές ανάγκες και απαιτήσεις καί δ'χι άπό γεωγραφικές δπου η αντι

μετώπιση μεταξύ τών απελευθερωτικών δυνάμεων καί του ξένου καταχ-

τητή εμφανίζεται Ιδιαίτερα οξύ καί υπάρχει μιά πολλαπλή διείσδυση, 

σ'δ'λους τους τομείς, του 'Αμερικάνικου'Ιμπεριαλισμού. 

Καταλήγοντας αυτή τήν εισήγηση ή οργάνωση 'Ιταλίας προτείνει νά 

ένταχτεΓ ή Ε.Κ στό ΠΑΚ καί νά τό μαζικοποιήσει.Γιά δτι άφορα τήν 

μαζικοποίηση στό"εσωτερικό", σέ αντίθεση μέ τήν κουμουνιστική- αρι

στερά,πρέπει νά τήν θεωρούμε σάν συνάρτηση τουΈνόπλου' Αγώνα.Χα ί 

αυτό γιατί μόνο 'όταν στηρίζονται στην "δύναμη τών όπλων" ο£'Εθνικο-
απελευθερωτές μπορούν νά αντιμετωπίσουν τόσο τήν καταπίεση οσο δέ 

καί. νά καταφέρουν νά προσελκύσουν μιά συνεχή' νέων αγωνιστών πού 

θά διευρύνουν τίς τάξεις τους,θα γ;.γαντώσουν καί μαζικοποιήσουν 
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to κίνημα. "'Εμείς δέν είμαστε εκ τών προτέρων ενάντιοι ούτε απωθου-

μείίς μαζικές συνδικαλιστικές καί πολιτικές κινητοποιήσεις τουναν

τίον τίς υποστηρίζουμε γιατί δέν && είχε καμμιά έννοια η πολιτικο-
αντιστασιακή μας πλατφόρμα καί προπαγάνδα«Ι'ίά υιοθετούμε έκεΓνες 

τίς γενικές ανατρεπτικές άπ
ε
ργίες πού συνοδευόμενες πρωταρχικά 

από δυναμικές εκδηλώσεις θτ5 επέτρεπαν τήν πραγματοποίηση των πιό 

ουσιαστικών νικών."Οχι κατά συνέπεια στίς μικροδιεκδικητικές άπε

ργίες του μουσικοσυνθέτη καί των παλαιοεπαναστατών του ΠΑΙ! πού 

άφ'ένός μέν θά δίνανε νομιμοφάνεια στην χούντα άφ'ετέρου δέ,αν 

γινόσαντε έπικύνδινες,θά πετσοκοβόσαντε από τά καταπιεστικά όργα

να τών συνταγματαρχών μέ διάφορες προφάσεις συνδικαλιστικής χου

ν τοσυν τάγμα τι κης λοξοδρόμησης. 

Τελειόνοντας πιστεύουμε πως η ένταξη μας στό UÄK είναι η μόνη 
ρεαλιστική καί ορθή λύση πού μέσα σέ βραχύ χρονικό διάστημα θά 

επιφέρει ριζικές μεταβολές στό δ'λο εσοοτερικό μας πρόβλημα καί 

θά ανοίξει καινούργιες προοπτικές·καί ζωντάνεια στην ανάπτυξη 

του Έθνικοαπελευθερωτικου Άγωνα. 

"Εχετε τήν εντύπωση πως πρέπει νά συνεχιστεΓ ή πολιτική της άνα-

μονης
?
η συγκεχυμένη πολιτική του μέχρι τώρα,δπου τόσοι αξιόλογοι 

κεντρώοι καί ανθρώπινο γενικά ολικό νά χάνει τόν καιρό του μέ 

τους διάφορους "ψυθίρους"
3
μέ %δ φεύγαπρός άλλες πολιτικές δυνά

μεις καί μέ τό επακόλουθο τ
 ο υ
 μαρασμού ίων οργανώσεων^ "Οχι σύντ

ροφοι γιατί,ΐ)δέν επιτυγχάνεται τίποτες άλλο από του νά βλάπτεται 

η_υπόθεση καί 2) θά έχαραχτηρίζετο σάν μια περίπτωση τέλειας ανθ

ρώπινης πολιτικής αναισθησίας καί πόλωσης της αντιστασιακής μας 

συνείδησης. 


