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Είναι,, -θά έλεγα, . παράδοξη ή σύμπτωση νά εχωμε πάντα, ένα 

σημαντικό λόγο νά πούμε, έδώ στο Μόντρεαλ! Άπ'έδώ, πρίν αρκετό 

καιρό, απευθυνθήκαμε στον Κωνσταντίνο. Του δώσαμε προθεσμία πολ

λών μηνών γιά νά πάρει τη θέση του και νά δήλωση ρητά καί απερί

φραστα δτι αντιτίθεται στη δικτατορία, δτι απορρίπτει τό σύνταγ

μα του 19G8.', " Εκείνος τότε έπροτίμησε τη σιωπή. Γιά λόγους πού 

τους ξέpoμε¡ "Ενας από τους όποιους είναι καί τά τριάκοντα αργύ

ρια* 
• Λ 

' Απ'έδω, σήμερα καί πάλι, μ.ιλάμε σε μιά ώρα σημαδιακή. 

Καί έχομε σοβαρά πράγματα νά πούμε. Καί είναι τέτοια ή σημερινή 

παρουσία σας, πού μου δίνει τό δικαίωμα νά πω, δτι απευθύνομαι 

στην ελληνική ηγεσία του Μόντρεαλ καί, μέσω αύτης, στους "Ελληνες 

του Μόντρεαλ, στους "Ελληνες της διασποράς, καί εύχομαι νά. φτάση 

η φωνή μας, .στους "Ελληνες της σκλαβιάς. 

' ϊ2^_?§5ΐίΕ§212_Ι2Η_ϊ970_32§£_τ|_^ εγάλη_καμπτ]_τοΰ_άγωνα_τοτ3 

ελλ3νικου_λαού=> Στις 22 του Σεπτεμβρίου ή αμερικανική κυβέρνηση 

ανακοίνωσε κάτι πού τό ΠΑΚ έγνώριζε καί είχε προαναγγείλει άπο 

καιρό, "Οτι δηλαδή συμπαραστέκεται, ή αμερικανική κυβέρνηση 

στην χούντα πού ή ίδια εγκατέστησε στην Ελλάδα, επαναλαμβάνον

τας τήν στρατιωτική βοήθεια στό ΰψος πού καθορίζεται άπό τ.ίς 

στρατηγικές ανάγκες του Πεντάγωνου στον χώρο της Μεσογείου. (Δεν 

σημαίνει, βέβαια, αυτό πώς δέν είχε διαβιβασθη καί στό ενδιάμεσο 

διάστημα πολεμικό υλικό όλων των ειδών, δπως είχε άποκαλυφθή καί 

στην Επιτροπή επί τών 'Εξωτερικών 'Υποθέσεων - καί είναι αυτό 

κάτι πού θά πρέπει νά λεχθή έδώ - δτι δηλαδή τό κύριο χαρακτηρι

στικό της κυβερνήσεως Νίξον είναι τό ψεύδος. Λόγου χάριν μιλούν 

γιά ύφεση του πολέμου στην Ν.Α. 'Ασία, ακριβώς τήν στιγμή πού 

τόν κλιμακώνουν.) : 
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"Ητανε.σημαδιακή ή 22 Σεπτεμβρίου, γ ι α τ ί Β_^Η§££ΥΒ2Σ! 

Μί^2Μ_^52ϊί5£^ε χ_έπίστ]μα_π] 1ά^_νά_ταυτισθη_[ΐ 

2E2fi.É2..2í!Í)í.i,Llüáe2 · Γ ι α τ ί , παρά την συχνά απατηλή επιφάνεια,, 
υπάρχει κύμα τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α ς , πού φτάνει σέ κάθε ελληνική γωνιά, 

^Ι_§2Ρ22£χ..!Α^~^εβεντιά_5__με _δημοκρ_ατικ^_συνείδΐ]σηΛ_βρίσκονται 

2ΐί9._.2ί)Λ^^££Λ_π.^0;2^Ι);2]'. 3roV.ê_Ie^2Hl^Î2H2_y:Dy22i._liS_lË^2Hï^£SÊ 
. εβδομάδες . Ακριβώς, τήν παραμονή τών. Χριστουγέννων, δεν ξέρομε 

τ ι ς α κ ρ ι β ε ί ς συνθήκες, ο λεβέντης της υποθέσεως Λαμπράκη, ό 

Χρήστος Σαρτζετάκης, πιάστηκε καί " φ ι λ ο ξ ε ν ε ί τ α ι " στο κ τ ί ρ ι ο τής 

•Ε.Σ..Λ. Α ν α κ ρ ι τ ή ς \ y ε ί ν α ι ό θεοφιλογ ιαννάκος καί αυτός πού 

.. τόν συνέλαβε ε ί ν α ι è μοίραρχος Μήτσου, ό γ υ ι ό ς του άλλου, τής 

υποθέσεως Λαμπράκη επίσης* Γνωρίζομε δ τ ι ό Γιάννης 'Λλευράς, 

•πού ε ί ν α ι χρόνια ε ξ ο ρ ί α , μεταφέρθηκε στή Μπουμπουλίνας, γ ι ά ανα

κρίσεις,- Μεταφέρθηκε στή Μπουμπουλίνας άπό τόν ."Λγιο Νικόλαο 

• Κυνουρείας, ό Δημήτρης Τουλούπας, γ ι ά α ν α κ ρ ί σ ε ι ς . Πιάστηκε ό 

.δικηγόρος μου στην υπόθεση Α σ π ί δ α . Πιάστηκαν εκατοντάδες ανθρώ

πων, ό Κόχκινος, ό Πελοποννήσιος, ανάμεσα σ 'αΰτούς πού β α σ α ν ί ζ ο ν 

τ α ι σήμερα α ,· ;• . , 

Λυτό ε ί ν α ι , τό καθεστώς στην Ε λ λ ά δ α . ' ΒάναυσοΖ_ξενόδουλο_1 

άμείλι_κτο^_τυρρανικό η Λυτό τό καθεστώς νομιμοποίησε ή κυβέρνηση . 

Νίξον J προασπίζοντας τ ά . δ ι κ ά της συμφέροντα στον Μεσογειακό χώρο, 

γ ι ά νά κάνει την Ελλάδα,., μαζί μέ τό ' Ισραήλ, τους κύριους προμα

χώνες της στή Μεσόγειο, " ' - · • • 

·>·.·> '•·:...· i 

,,\..- , Ε,Ιναι απορίας - άξιο , • γιατί αυτή ή απόφαση τής Άμερικα-

νικής κυβερνήσεως άργησε τόσο 'πολύ..' Τό έροοτημα δέν είναι γιατί 

ελήφθη Λ αλλά γιατί άργησε. Γιατί άπό κανενός "Ελληνα τήν προσοχή 

δέν διαφεύγει
;
 ότι ή δικτατορία είναι πενταγωνική, όπως πενταγω-

νικό ήταν καί τό σχέδιο "Προμηθεύς", πώς ό Παπαδόπουλος καί οι 
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Παπαδόπουλοι, δούλεψαν σαν. συνεργάτες κα ί όργανα τοϋ* Πεντάγωνου 

καί τής 'Αμερικάνικης Κ.Υ.Π. Γιατί άραγε ήλθε τόσο αργά ό επίση

μος εναγκαλισμός; 

Ή αργοπορία οφείλεται σε τέσσερεις λόγους; 

^0_π£ωτος_καί_]^ως_κυ2ΐότερος_ε]
:
να]

:
_δτι, τ ó σύνταγμα του_Ι968, 

ποΰ κατασκευάστηκε στην Οΰάσιγκτων καί διατυπώθηκε στην" 'Ελλάδα 

από τους "Ελληνες "νομομαθείς", δεν_περ_να. Γιατί, γιά νά περάση 

τό σΰντανμα, χρειάζεται ή συμπαράσταση της ηγεσίας του λαοΰ σ'ό

λους- τους τομείς και, επίσης, ή συμπαράσταση ενός, έστω,· τμήματος 

του ελληνικοί λαοΰ. Άλλοιως δεν βγαίνει· -Πως νά άρε-ι>ς'τόν στρα

τιωτικό νόμο, δταν κάθεσαι πάνω σ'ενα ηφαίστειο; Δέν-τό μπορείς. 

Γΐ_αΰτό
Α
_τό_π£ωτο_καί_μεγάλο ευγε

ί̂
άν2κεΛ_στον_έλλΐ]νι_κό λαό, ποΰ 

κατέστησε αδύνατη την προώθηση του συντάγματος του 1968, πού απέ

τρεψε τη νομιμοποίηση της χούντας στά διεθνή" συμβούλια, στο δυτι

κοευρωπαϊκό χώρο. 

Ό δεύτερος λόγος της αργοπορίας 'είναι γιατί τό πεντάγωνο - πού 

ταυτίζεται με την αμερικανική κυβέρνηση - πείσθηκε απόλυτα ότι τ^ 

|λλ^νικ^_κατεστη^ένο
 ΚΌ^ ταυτίζεται μέ τόν Κωνσταντίνο - είναι 

άπόλυτα_συνθΓ]κολογημένο, απόλυτα σπασμένο καί πεοιμένει τίς εντο

λές της Οϋάσιγκτων καί τά νεύματα των κολονέλων. 

lQ_ieíl2£ λόγος της αμερικανικής αργοπορίας έχει σχέση μέ τη δια

πίστωση πώς ΐΐ_Εΰ2ωπΓ]
ί
_π_ιδ ι α_Ευρωπη_πού_^ας„συμπ 

ύπεβδύναιιτ}, στό επίπεδο του NATO, δηλαδή εκεί ακριβώς πού πονά 

τήν Αμερική. Είχαμε ελπίσει πώς ή Νορβηγία καί ή Δανία θά έφτα

ναν στό σημείο νά πουν πώς έμεις θά φύγωμε από τό NATO, έφ'δσον 

τό NATO έχει γίνει τό όργανο κατοχής, καταπ.ιέσεως καί βασανισμού 

μιας χώρας πού ανήκει στό Δυτικό συνασπισμό. "Εντιμα, 'όμως, 

./. 
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άντρίκια, μου είπε πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας τόν περασμένο 

Δεκέμβριο: αδέλφια σας είμαστε, αλλά δεν τό βγάζομε'πέρα.' Δέν 

μπορούμε νά αναμετρηθούμε με την Αμερική σέ κανένα πρόβλημα,του 

ελληνικού συμπεριλαμβανομένου. Συμπέρασμα αποψινό; Ή Ευρώπη μας 

είναι φίλος. Μά-δέν είναι φίλος τόσο δυνατός που νά μπορεί νά 

προσφέρη λευτεριά, στον \q,ó και στην πατρίδα μας. Τό μεγάλο βάρος 

πέφτει στους δικούς" μας 'ωμούς. '-Ακόμα.μια φορά. /'Οπως τότε, στά 

Ι82Ι, πού γιορτάζομε τώρα τά 150 χρόνια του. 

ΐ2ΐΞΐΐ22Ξ22 λό-γος , τέλος, εΐναι D_CJïa2D_lBê_IÎ§2X^Si_Îl_^52ÎE_21BÏ 
Ευρωπί] - μιλώ μόνο γιά Ευρώπη, οχι γιά Λατινική 'Αμερική, γιά 

Ν* Α^_ %Α<? Ca_j5_ ' Á$£¿Hf$__-_.eX να ι à^^X^^^QO^^^E^Û^^é^lil^^^Lè^èr 

9^καν^κ5ς_κατοχ2£_οπως_2_ΐΑμερΐκή 

Σοβ_ιετ¿Η?|ς_κατ'οχης"" στ^ν 1"Ανατολική_Εΰρ_ώπΐ]. ."Εφτασε ή ώρα,' "Ελλη

νες, νά καταλάβουμε βαθειά, πώς δέν πρέπει νά ξεγελιώμαστε γιά τό 

ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις. Πρώτοι άπ'δλους καί πιό 

ανοιχτά έμεϊς μιλήσαμε γιά τόν αμερικανικό ιμπεριαλισμό, γιά τήν 

κατοχή της πατρίδας μας από τό πεντάγωνο καί τό αμερικάνικο κεφά

λαιο. Καί σήμερα, άκόμά μια φορά, καταγνέλουμε τήν_κατοχή της 

πατρίδαςμας σάν κατοχή του αμερικάνικου πενταγώνου καί του αμε

ρικάνικου κεφαλαίου. "Εχει όμως καθήκον .6..'.προοδευτικός- "Ελληνας 

πού πονά τόν τόπο του, νά ξεκαθαρίσει .τους. λογαριασμούς του καί 

μέ τή μεγάλη πρωτεύουσα του σοσιαλισμού, πού ξέρει νά φέρνει τά > 

τάνκς στην Πράγα καί νά στηρίζει τους κολονέλους στην Ελλάδα. 

Δεν_ζηταμε_βοήθειoc ου τ ε άπό_τούς_κατακτητές_τής_Δύσεως,ονχε_άκό 

τούς_κατακττ]τές_
ι
_τής ανατολής. Τόν αγώνα θά τόν^βγάλουμε πέρα σάν 

"Ελληνες μαζί μέ. όλες εκείνες τίς δυνάμε.ις του κόσμου, πού πιστεύ

ουν στή λευτεριά. 'Αλλά νά τελειώνουν τά'ψέμματα,_νά ξεκαθαρί- . 

σ'ουμε. τους -ψευτοπροοδευτισμούς. Έκφράζομε τήν ψυχή του λαοϋ μας. 

Καί αυτή τήν ψυχή δέν θά τήν προσφέρομε ούτε στην Οΰάσιγκτων,ούτε 

• στή Μόσχα. 



- 5 -

Γιά μας, γιά τό ΠΛΚ, δεν συνέβη τίποτα τ.ό καινούργιο τον 

Σεπτέμβριο του 1970. Τά γνωρίζαμε και τά είπαμε. Για "ένα μεγάλο, 

δμως ποσοστό του λάου μας και της οποιασδήποτε ηγεσίας του ήταν 

καινούριο τό γεγονός. Πολλοί είχαν ,στηρίξει πολλές ελπίδες στό 

δτι οι Αμερικανοί φίλοι μας, οι συμπαραστάτες του ελληνικού λάου, 

θά δουν τό λάθος τους, θά ξυπνήσουν,•πώς θά αντιληφθούν δτι τά 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Αμερικής στην Ελλάδα δέν εξυπηρε

τούνται από τόν Παπαδόπουλο. Δέν είχαν υπολογίσει, δμως, δλοι 

αυτοί, πώς γιά τό πεντάγωνο ή 'Ελλάδα είναι.κρίσιμό στρατηγικό 

σημείο στον αγώνα ε'ιρην.ικής συνυπάρξεως μέ τήν.φίλη καί σύμμαχο 

καί ανταγωνίστρια Ρωσία. Είναι απαραίτητο σημείο ή '.Ελλάδα, γιά 

τό Πεντάγωνο, γιά νά έχει βάσεις-γιά τόν έκτο στόλο,, βάσεις γιά 

τά αεροπλάνα, βάσεις,-γιά·τήν κατασκοπεία. Δέν μπορεί νά διακιν

δυνεύσει δλα αυτά τό πεντάγωνο έστω μέ μιά ψευτοδημοκρατία. Για

τί μιά έστω "ψευτοδημοκρατία, θά θέσει θέματα. Γιατί_αΰτός_ό_λαός 

ξύπνησε. Τό 1963, τό 1964, τό 1965, τό 1966. Καίδύσκολα θά δεχθή 

επτά πυρηνικές βάσεις στην Ελλάδα - τόσες πάνε νά φτιάξουν - τό-

'/ες αεροπορικές βάσεις, τόση κατασκοπεία καί άντικατασκοπεία „ Α 

κόμα καί ή δεξιά, δύσκολα μπορεί νά δεχθη κάτι τέτοιο... Ηά μετα-

τραπή ολόκληρη η 'Ελλάδα σέ μιά μεγάλη βάση, προμαχώνα τού "ελεύ

θερου κόσμου." 

Ένω λοιπόν, η αμερικανική απόφαση δέν ύπηρςε κάτι τό νέο 

γιά μας, νιά τό ΠΛΚ, γιά πρώτη φορά σήμερ'α δέν μπορεί νά άμφισβη-

τ.ηθή δτι η 'Ελλάδα βρίσκεται κάτω άπό κατοχή, μιά·. κατοχή ύπουλη, 

χωρίς ξένα τ.άνκς.. Οί στολές_ε Ιναι_ δυστυχως
Λ
_ελληνικές

Χ
_η_κατοχή, 

°Ü^C¿_£Í^:2i_^í^íh Πρέπει νά γίνει αυτό. συνείδηση σέ δλους. Γι' 

αυτό τύ^ΚβόΙλ^ιιά^ΐΑα^δέν^εΙναΐ^πολ^τ^κό^ θά ήταν σφάλμα στρατη

γικής νά πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Τό_πρόρλημα_εΙναι_πρόβλτ]μα_έθν 

κfío ύπ&ύΕεώς. 1^^1\^°101^-ϊίΛΐίΛίΐ:^^.^29.ί^ί)ί-'ί^)ί2^.^ Είμαστε 



ΰπό κατοχή σήμερα. Μιά -κατοχή ανάλογη με. εκείνη των Γερμανών., 

στα Ι94Ι. Καί_τ]_κατοχή_εΙγαι άμ̂ βίκ̂ ν.ικη., 'Κα£_ο_άγίυνας ^
α
^ _

ε
1 ~ 

^ί-^ΐύ)ί^^)ίΓά^ΐί21^ίίί^ί)ίΣ^ί^ίί!:ϊίί-1ο:\ίΕ:2ίί!:Ϊϊί' Και αυτό τον ά~ 
αγώνα.κηρΰσσομε, απόψε, στό~Μοντρεάλ. Θά με ρωτήσετε, δμως: Καί 

ό Παπαδόπουλος;. Είναι ένα πιόνι, δπως .καί ή χούντα είναι μιά 

• προέκταση .της C.I.A. και τού πενταγώνου;· ΐ2_§^κός_|αας_άγωνας 

§1Υ£]:_2ΐώγα£_έναντίον_τ^^ 

ΪΒΥ_ϊ1ΰΒχ_ΙΒΥ_εΰθυνΓ]Λ_τή_δόξαΑ^τό_καθ3κον^ 

- ya-Éi^HÔ¿κ]ίσουμε_τήν _έθν¿κή_μας_υπόστασ]]ο 

j 

"Εχομε νά διαλέξουμε, σήμερα, ανάμεσα· στό ραγιαδισμό καί 

στον απελευθερωτικό αγώνα,, Δεν είναι -π.ιά* αντιδικτατορικός ό άγω--

,νας μας. •• Είναι γνήσιος άπρλευθερωτικός.•. "Λν κάποιος πει?· μά·""Τ 

-''υπάρχουν και άλλοι πιό εύκολοι δρόμοι, θά του ποΰμε: 'Εμείς, τό 

ΠΛΚ άναγνω2ίζουμε_μόνο_ά.γων ι_στες_γι_ά̂  

• 'Εκτός, όμως,, από τόν κύριο αντίπαλο μας, τόν μεγάλο κα

τακτητή της δύσεως, έχομε καί τά παράσιτα; τή χούντα και τόν Πα

παδόπουλο, τους συνεργάτες του,,τους νεοδοσίλργόυς« Πού θά αυξη

θούν - σιγά-σιγά. ' Γιατί, οι τελευταίοι, άπό τό .παληό κατεστημένο 

προερχόμενοι, αναγνωρίζουν ότι ό πάτρωνας τους σπεύδει νά ταυτι-

σθή με τό κ.αθεοτώ'ς κα·ί .δεν είναι δυνατόν νά λείψουν οι ίδιοι άπό 

τή,ν πε ριοχή της: εύνοιας. . · --'χ—' 

•' . ^ 

• * . . • • · · • · 

- _ _ , - , >'. _ . - - • ' . , · 

α π ο ρ ε ί τ ε νά ρωτήσετε -, -έχετε "τό καθήκον νά'"τό κ ά ν ε τ ε : 

Πού τό πάμε£ ' Λπανταμ.εϊ.-Ό αγώνας έ χ ε ι ένα στόχο., Καί ε,ΐναν 

α υ τ ό ς : Αδέσμευτη κ υ ρ ι α ρ χ ί α του ελληνικού λαού, σ ' ό τ ι «epopee την 

'Ελλάδα καί τή δ ική της τ ύ χ η . Λυτό σ η μ α ί ν ε ι : πρώτον, ότ ι . ό ελλη

ν ι κ ό ς λαός θά.άποφασίση τό ποιο θά ε ί ν α ι τό πολίτευμα τ ο υ . Τό 

. / . 
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Π Α·Κ, τό ΠΛΜ,· ή ΔΑ, έχουν δικαίωμα νά κάνουν προτάσεις, '0 λαός 

του.. Νά μας πεϊ αν θέλει τον Κωνσταντίνο ή αν θέλει τη δημοκρα-
τ
*

α
ν _4ïï:2L±Ë: Ποιο κοινωνικό η οίκονομικό καθεστώς θέλει γιά τη 

χώρα. Έμεΐς θά του τό επιβάλουμε αυτό; Πώς μπορεί διαφορετικά 

νά τόν καλούμε σε αγωγές•σκληρούς, στους όποιους θυσιάζει τη λευ

τεριά του, την γαλήνη της οικογενείας του. Πώς θά του πούμε έμεΐς 

πο-tó θά είναι τό αυριανό του πολιτικό και οίκονομικό του σύστημα ; 

Δεν θά μπορεί νά πη ò λαός: Τέρμα στον καπιταλισμό; Καί_τρίτο: 

μπορούμε·
-
 έμεΐς νά δεσμεύσουμε τόν λαό, ol οποιεσδήποτε.ηγεσίες, 7 

Οργανώσεις, στό ποια θά είνα,ι ή πορεία του έθνους· στον διεθνή, 

χώρο; ''"Οταν πάρε',ι ό λαός την εξουσία στά χέρι-α του, αυτός θά κα-

θορίση'ποιοί" θά είναι ο Ι σύμμαχοι του, ποιοί οι εχθροί.του καί θά, 

τό κρίνη αυτό, ανάλογα' με τό τι κάνουν σήμερα γιά τή λευτεριά του 

καί τήν ανεξαρτησία του. Καί ή. δικιά του άπ-όφαση, δποια καί ccv 

είναι, θά είναι γιά μας" σεβαστή. Αΰτ09
ί
_εΐναι_ό_στόχο£_τοΰ_άγ_ωνα . 

!Ώ£_23£^£^§ερ_ωσεως_του_ελληνι^ 

του_Ι82Ι. 

Καί νομίζω δτι τά άπλα εκείνα --συνθήματα του δευτέρου ανενδό

του αγώνα, 0 ΛΛΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ, 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ, Η ΕΛΛΛΔΛ ΣΤΟΥΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ, ανταποκρίνονται καί' σήμερα στις ανάγκες της- στιγμής καί 

του αγώνα, -παραμένουν τά συνθήματα του ΤΡΙΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΑΝΕΝΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝΑ* 

Καί_άς έλθωμε στά_δικά μας_Ηαθήκοντα. Έμεΐς ot "Ελληνες, 

της διασποράς: Καθήκον
Α
_π2ωτον

Α-
νά

-
στ9ατευθου^ε. Άνήκομε στον 

αγώνα, όχι σε κόμματα. Καί απόψε τό ΠΛΚ, καλεί όλους ,τοΰς "Ελλη

νες, κάτω 'οοΐό τή σημαία του, στον άπελευθ.ερωτικό αγώνα. Ό καθέ

νας θά παίξει τόν ρόλο του, στό πόστο του. Δέν υπάρχουν ψηλά ή 

./. 



- 8 -

χαμηλά καθήκοντα. Δεν .υπάρχει, τίποτα ρωμ'αντικό στην. αντίσταση«, 

Ή αντίσταση είναι σκληρή δουλειά. "Ολοι π<?ΰ συμμετέχουν στην 

αντίσταση, άπό εκείνον πού μαζεύει τά χρήματα, μέχρι-.εκείνον πού 

επιχειρεί τήν ΰστατη, τήν αποφασιστική πράξη, είναι άνθρωποι πει

θαρχημένοι πού κάνουν τή δουλειά τους. Δέν υπάρχει ψηλή ή χαμηλή 

δουλειά. Απλώς υπάρχει, τό καθήκον. Ό καθένας· κάνε ι τή δουλειά 

πού του δίνει ή οργάνωση, ϊΐιά οργάνωση πού δσο περνά ό καιρός, 

πρέπει νά πάίρνη περισσότερο στρατιωτικό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα 

δηλαδή πού προσαρμόζεται στή μορφή του" αγώνα. 

Και πρέπει νά ξεκαθαρ.ίσουμε έδώ ότι τό_ηΑΚ_οεν_εΐναj
1
_òp— 

la^y^ri-lËH-1 ̂ Υ^2ΐ^_5251ί
^^££2

υ
· Είμαι σήμερα ό αρχηγός τοΰ. ΠΑΚ. 

Λΰρίο μπορεϊ νά μήν είμαι. Είτε γιατ.ί τό ΠΑΚ δέν μέ θέλει. Είτε 

γιατί θά έχω. πεθάνει ή θά έχω σκοτωθη. ' Ό αγώνας όμως τοΰ ΠΛΚ δέν 

θά σταματήση. .. Γιατί είναι δικός σας αγώνας. Καί είναι δικός σας 

αγώνας... Καί είναι δικό σας τό -χρέος., νά φτιάξετε δική σας οργά

νωση, πέραν του προσώπου τοΰ Ανδρέα Παπανδρέου, πέραν -τοΰ οποιου

δήποτε, προσώπου. Δική σας ευθύνη νά φτιάξετε τό συλλογικό σας 

όργανο. ΐΑ£_γίνε ¿_2_καθένας._άπόστολος_«
1
 Νά_στρατευθη_στήν_κ£ίσιμη 

y£^_l5£_l§yi^5Ç_Ë2£_Î212£Î£ÎÇi. 

"Αλλο καθήκον; Να_περάσουν_οί_θέσεις_μας. Παντοΰ, δπου 

μπορεί νά φτάση ανθρώπινη φωνή, δπου μπορεί νά -κυκλοφορήση έγγραφο 

καί τυπωμένο χαρτί. Πρέπει νά διαφωτισθή ό λαός μας. Να πάψη νά 

μίλα, σάμπως ό Παπαδόπουλος νά είναι-Όενα. περαστικό καθεστώς, νά 

πάψη νά λέη: "έχομε περάσει πολλά, θά-περάση κι αυτό..." Τοΰτο 

είναι βαρύ. Εΐναι ό αμερικανικός πενταγωνικός ολοκληρωτισμός, 

στή χειρότερη του μορφή, στον τόπο μας. Καί έχει νά δώαχ\ σκληρή 

μάχη, πού θά κοστίση στό λαό, πού θά κοστίση σέ δλους, δπως έχει 

κοστίσει ήδη στό λαό καί στην ηγεσία του,στην άξια ηγεσία του πού 
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σαπίζει στίς φυλακές, καί στα μπουντρούμια* Πρέπει να γίνη συνεί

δηση στον κάθε "Ελληνα πώς μιλάμε και ορούμε σαν έθνικοαπελευθερω-

τικό κίνημα. Πώς δέ,ν είμαστε πολιτική κίνηση» Καί νά συναγάγουν 

τά συμπεράσματα τους. 

Δεν μας μένουν μεγάλα περιθώρια. ΐΕχ.ομ^_περι_ωρισμέγα_χρ_ο^ 

B_îî22ï21S^iS· *Ca£ τ
° καθήκον μας αρχίζει άπό τώρα, δχι άπό αΰριο, 

γιά νά προσφέρουμε δ,τι μπορούμε, κι εμείς άπ'έξω, καί εκείνοι, 

άπό μέσα. Καί πρέπει νά κτυπηθή ό αντίπαλος, δπως τον ορίσαμε, 

μέ σύστημα, μέ συνέπεια, μέ σύγχρονα μέσα, νά τον έχομε πάντα 

έκτος ισορροπίας._ Στην Ελλάδα νά μη μπόρεση νά στεριώση.-- Λυτό, 

βέβαια, σημαίνει αγώνα δύσκολο καίσκληρό.. Καί πρέπε_ι_νά_γυρέψουμε 

ΐί£_2ΗΒΗ:£
ν
ΧίΕ2_ΰίζ_Ι^εΐ_που_θά_τίς_βρούμε_

ΐ
_ Στούς_νέους_λαους , 

5li^£ly^o-l££«^HeSE^n2£¿S«52^_IaHlí^21iíSi^^-2á-¿2§^H§¿E9i!Ei.2íí-. 

κινήματα. • Θά πρέπει νά εκμεταλλευθούμε τίς αντιθέσεις πού υπάρ

χουν στο στρατόπεδο της Δύσεως, πού κατέχεται από τον μεγάλο κα

τακτητή, νά, τίς οξύνουμε μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών καί τής 

Ούσάσιγκτων. Συγχαίρομε τη Γερμανία γιά την .εξαγγελία της νά δια-, 

κοπή ή στρατιωτική βοήθεια προς τήν χούντα. Θέλομε κι άλλα τέτοια. 

Καί πάντα, βέβαια, πρέπει νά προωθήσουμε στο μέτρο του δυνατού, τήν 

•ηθική, υλική, πνευματική καί οικονομική, τή στρατιωτική απομόνωση 

της χούντας. Γι αυτό συγχαίρομε τό Συμβούλιο της Ευρώπης πού -

επιτέλους - απέπεμψε τή χούντα από τους κόλπους του« 

'Υπάρχει, όμως τό θέμα της ενότητας των Ελλήνων.. Πρέπει 

ενωμένοι νά δώσουμε τή μάχη. Πρέπει νά. ύπαρξη ή ενότητα. Είναι 

σωστό σύνθημα. "Οχι απλώς τό δεχόμαστε. Τό φωνάζομε. Ενότητα 

σε τί δμως; ''2^1-^21ΒΙΐ^Χ^£1^_ΙΏζ_ΕΥ2ΐϊ]12ζΑ_211_Ι^2ΙΒΞ
ι
Ξί_Ξ2ί 

εΰνου^ίζει_τόν άγώνα
Λ
_οίλλά ενότητα 2

τ
2
ν
_"

ι
Ύώνα_τό_δυναμ_ι_κό " 
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ποΰ_θά_ελευθερωστ]^τήν_πατ2£.δα_μαςΛ ΐΕνότητα_ομως_σε^συμί3 ιβασμό, 

έ ^ ! 1 ! ! ^ Ì^^£'HV0HXL2L!:2ì_50lI· _ - ο υ ^ίΧ1212 ν _2Χ^_^ ) χ ό„' τ 2 ΠΑΚ. ,· 
Ν 

' • Ν Λ ^ ' ' 

V ' ' ' ' ' ' • ' , ' Ν 

tc- .- Σεβόμαστε δλες τίς άντ-ι στασ,ιακές ' οργάνωσε ις πού έχουν προ

σφέρε!, στον κοινόν αγώνα του ελληνικού λαού« Δεν υπάρχει αυτή 

την ωρα καμμιά προσπάθεια, ούτε θ ά.. ύπαρξη, νά μεμφθούμε κανένα. 

Λέμε απλώς ξεκάθαρα, δτι για νά γ'ινη ή μεγάλη εκείνη ενότητα, στα 

"•πλαίσια του εθνικού συμβουλίου, μέ ένα. κοινό στρατηγείο, -άπαιτε.'ι-

• ται νά συμφωνήσουμε στη μεγάλη γραμμή, στη στρατηγική τού αγώνα« 

¿vHlQ_líiaLy-2£_í2_íi^..J:5^ 
" 5¿έ2ε.¿_vά2|^2^2υYΣ2^τ¿2*áwX2ÊS2iτ

fß2, Δυστυχώς τό Ή AM," δσο ξέρομε 

η ΔΑ, και οι "'Υπερασπιστές της Ελευθερίας", δέν έχουν ό.εχθή ή 

-.προάτη μεταπελευθ ερωτική βουλή νά έχη συντακτικό χαρακτήρα. Γιά 

μας αυτό είναι ακατανόητο* Δέν .πιστεύομε νά είναι χρήσιμο νά 

•κατασκευαστή ένα ενωτικό συμβούλιο.αντιστάσεως, πού δέν συμπερι

λαμβάνει σάν αρχή τήν αδέσμευτη συντακτική εξουσία
1
 του* λαού. 

1^.2Q_22yy_¿Í(i$yYD5Eü£_2^_2Í^2ii_2Xi_2ÍY_iX§22Íe "Εχομε πει 

στους άλλους αντιστασιακούς, δτι αν δέν συμφωνήσουν γιά τή Συντα

κτική-, δέν θά συμμετάσχομε στο ΕΣΔ.
 Ν
Βέβ.αΐα, ε"μαστέ πάντα έτοιμοι 

νά συνερ,γαστούμε σέ τοπικά επίπεδα καί σ.έ συγκεκριμένους τομείς« 

Δέν μπορούμε, δμως., νά δεσμεύομε τό λαό από σήμε'ρα, γιά τήν "ωρα 

της- νίκης του' λαού ¿ Πόας θά γί'νη αγώνας έτσ^; '• 

θά μπορή νά ίΐή κανείς, εύλογα; πώς θά τά βγάλουμε πέρα 

μέ τήν υπερδύναμη? Πώς θά κινηθη ό λαό" μας πού έχει τιμήσει τό 

ονομά του (άλλοιώς θά. είχαμε καί εκλογές καί σύνταγμα κλπ., ένώ 

δεν τά έχομε δλα αυτά, έχομε τίς φυλακές γεμάτες, έχομε καί τους 

Παναγούληδες, καί τους Αλευράδες, καί τους Σαρτζετάκηδες, καί 

τους Κεφαλληνούς
3
 καί τους 'Ιντζέδες, καί τους Καράγιωργες, καί 

τους Μαγκάκηδες) ; Qgércek_y_̂ _llX?̂ l¿£;J$IEl§.&k.-liff£A..5Pffî 9¥-̂ -̂ -— -
καθεστώς των κ^λονέλων. είναι επιφανειακό. Δέν είναι ούτε Ισπα

νία» ούτε Πορτογαλία. Ό λαός δέν έχασε καμμιά μάχη. Ούσια-



στικάοί δυνάμεις μας είναι ανέπαφες. 'Υπάρχουν οι, εφεδρείες μας. 

Δεν έγινε .'. .όμα ή σύγκρουση. 'Απλώς, υπάρχει μιά" μαφία, πού .ελέγ

χει τον στρατό κι αυτός ό ελεγχόμενος στρατός ελέγχει τόν λαό. Μα 

αύτ.ό είναι ηΦ«£στει_ο καί. δταν ξεσπάσει όέν θά μείνη τίποτα μπροστά 

του. Θά σάρωση τά πάντα. Δέν_εχε]-_λαϊκη_βάσ]]_^_δ]
:
κτατο£ία

α
 _Γιά 

ΐ2Υ_^Ξ^2_^$12-.2ϋ_.Ε£Μ
 εL·-σ•k-k'ò:^•ΊlvL·κ^••' Εχει ή δικτατορία τών κο-

λονέλων, πράκτορες..πουλημένους , έχει δο.σίλογους, έχει μισθοδοτού-

μενους του 'Ωνάση, τοϋΠάπας, τού Νιάρχου« Α^2ζ_2ϋ^ζ_^£ϊ_£ΧΕ]:· 

"Λς_υ.τη .γομ̂ σθτ]_ά?'ίομα_πως 'όλοζ_ο_ατρατ6ς,_εϊν^ι_\χαζί_τους. 

"Οταν. καταλάβη ό στρατός δ.τι ό λαός είναι έτοιμος θά κινηθή καί 

αυτός. Τό λέω σοβαρά αυτό. Δέν ανήκει,, ό ελληνικός στρατός, ούτε 

στους αμερικανούς, ούτε στον Παπαδόπουλο, βά έλθη ή ώρα καί θά 

έχουμε δυν'μεις μέσα στον στρατό. Γιατί ό "Ελληνας αξιωματικός, 

δσο καί civ έχη- ΰποστή πλύση εγκεφάλου, τό χωριό του τό θυμάται» 

Αυτό τον (αξιωματικό πού θυμάται την Ελλάδα, τόν θέλομε. Δέν μας 

ενδιαφέρει αν ψήφισε βασιλιά ή Καραμανλή ή Παπανδρέου. Τόν θέλομε 

τώρα·, στην ωρα τήν κρίσιμη,'της λευτεριάς του έθνους, νά πάρη τίς 

λόγχες του καί με τίς λόγχες του νά άνοίξη τό δρόμο, προς τήν Λαϊκή 

Κυριαρχία, τήν Δημοκρατία, τήν Εθνική 'Ανεξαρτησία. 

'Υπάρχει καί άλλος λόγος, ΐΗ_χούντα_με£α_μ_έ_τ.ή_με2α:
Α
_ξε-· 

22U^Ë lÚy. 'Ελλάδα,. Στους Πάπας, στους Ώνάσηδες κ.ο.κ. Μα είναι, 

νοητό ελληνικός στρατός, πού κρατά τήν ελληνική σημαία, δεξιός, 

μαύρος, δ,τ ι θέλετε, νά λέη στον 'Ωνάση, νά λέη στο ξένο κεφάλαιο, 

τό αμερικανικό ιδιαίτερα, νά ζ πάρτε τήν Ελλάδα,, κάντε την δ,τι, 

θέλετε, είναι δικά σας χώματα; ΟΧΙ, Ασφαλώς ΟΧΙ. 

Χαί ή μετανάστευση στή χώρα μας είναι ή απόδειξη της γενο

κτονίας στην όποια οδηγεί τό έθνος αυτή ή δικτατορία. Φτάσαμε ξα

νά, ύστερα άπό τά χρόνια του Καραμανλή, τά χρόνια τών φακέλλων 
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καί Tfjç ασφάλειας, στα ίδια νούμερα. Φτάσαμε νά έχουμε 100,000 

επίσημους, ομολογημένους μετανάστες το -χρόνο, δταν ή αύξηση του 

πληθυσμού δεν ξεπερνά, σχεδόν τις 80.000. Μειώνεται 6 πληθυσμός 

τής Ελλάδος. Λυτή εινα.ΐ ή προσφορά της χούντας. Λύτοί_όδηγουν 

Ι2_εθνος_στ2ν_γενοκτονία» 

• ;'S τιιό μεγάλη μας όμως έλπ(Γοα εΐ:ναι,,,̂ ,άντι,οτασιαΗή,̂ α̂  

ηγεσία. Πονώ. δταν άκουω νά λένε, ιδιαίτερα ξένοι, πώς δεν ύπαρ

χε ι αντίσταση. Μά πότε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, στά 25 χρόνια 

της λειτουργίας του, έβγαλε τρεις τόμους, με 1.200 σελίδες, βάσει 

των οποίων απέπεμψε χώρα άπό τους κόλπους του; Τά βασα*.·ιστήρ • α 

των Ελλήνων αντιστασιακών, δέν τά έχει ύποστή Ευρωπαίος, ύστερα 

άπό το 1945» .Πόσοι πέρασαν άπό την Μπουμπουλίνας; Πόσοι άπό 

τήν.'Ασφάλεια; Πόσοι έχασαν τις δουλειές τους; Πόσοι κυνηγήθη-^ '-

καν; Πόσοι κυνηγιούνται,;· Πόσοι πέθαναν ακόμα; Κι έχουμε το δι

καίωμα νά μιλάμε εμείς, στό εξωτερικό., γιά ''μια κροτίδα"; "Η -

δτ Ι δέν κ.'νουν μέσα σοβαρά πράγματα... Ή "κροτίς" τού -Κορωναίου 

πού έπρεπε νά την κάνουμε σύνθημα σέ δλο τόν κόσμο γιατί σημαί

νει υ"* ι "εσένα υπουργέ της Αμερικής δέν σέ δεχόμαστε στην Έλλά • 

δα" καί γιά την. 6πρία ό Κορωναΐος θά πλήρωση, δπως θά πληρώσουν 

τόσοι, καί τόσοι. =, , «Τίποτα δέν είναι, αυτό; Ή "κροτίς" τού Κορω

ναίου. , „ « 

Πρέπει νά σεβόμαστε τά παιδιά της αντιστάσεως, πού προσ-.~ 

φέρουν τη ζωή τους, τήν οικογένεια του;, .τη λευτεριά τους. Ρωτή

σαμε πόσοι πεινάνε; Ρωτήσαμε „πόσοι, στον "Αγιο Νικόλαο, στον 

"Αγιο Ευστράτιο, στή Λέρο, στή Μακράκώμη, στην Αίγινα, στό Ίτζε-

δίν, στην Κέρκυρα, έχουν αφήσει τις οικογένειες τους νά λιμο

κτονούν; Ρωτήσαμε πώς τά βγάζει πέρο: ή. γυναίκα τού Καράγιωργα, 

πώς τά βγάζει πέρα ή μάνα τού Παναγούλη; Είναι εύκολο νά λέμε 
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πώς' δεν κάνουμε αντίσταση στην πατρίδα, ΐΕμεΐς_δέν_κάνουμ^_άντι£-

σταση_^ αως^ Αύτοί
Λ
_έκεΐ_κάτω

χ
_κάνουν. Είναι, λοιπόν, δικό μας 

καθήκον, νά στρατευθούμε, νά ρωτήσουμε_τόν_εαυτό_μας
Λ
_στίμε2α_τί 

εκανα^ Είναι ώρα νά γίνουμε μέλη πιστά, αποφασισμένα, μιας οργά

νωσης μέσα στα πλαίσια της οποίας θά δώσουμε τον αγώνα γιά την . 

λευτεριά του ελληνικού λάου", γιά την δημοκρατία, γιά τό λαό μας, 

γιά την Ελλάδα μας. Και μόνο, καί μόνο τότε, ή Νίκη θά είναι 

δική μας, του λαοΰ μας, 

Σ'αυτό σας καλώ δλους σας,σάν αρχηγός του ΠΛΚ, "Ελληνες τοί> 

'Εξωτερικού, "Ελληνες της Ελλάδος, σ'αύτή τη στράτευση, σ'αύτό 

τόν αγώνα, σ'αύτή τήν προσφορά γιά τήν πατρίδα μας, γιά τό λαό μας, 

γιά τήν ιστορία μας, γιά τις μέλλουσες γενηές. 


