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"Ολος Ò ελληνικός λαδς, δλες ο£ άντιστο;σιακές οργανώσεις 

κι όλες ο£ γνήσια άντιχουντικές πολιτικές δυνάμεις πιστεύουν -

στην ¿νδτητα. Γιατί ¿νδτητα σημαίνει ευρεία, λαΐ'κή βάση, μαζικδ 

χαρακτήρα του κινήματος, συντονισμένο άγωνα. 

Κι όμως τέτοιου είδους ενότητα στην πλήρη έκταση της δέν 

έχει ,έπιτευχθη στά πλαίσια του ελληνικού απελευθερωτικού κινή

ματος. Καί λέγεται συχνά οτι αυτή ακριβώς ή ελειψη ένδτητος 

είναι ή πηγή της άναιμικδτητος του αντιστασιακού κινήματος του 

ελληνικού λάου. 

*Η εξήγηση είναι λαθεμένη. Καί ή ελλειώη έυότητος 7ίαί ή 

άναιμικδτητα του αντιστασιακού κινήματος είναι ταυτδχρονα συμ— 

πτώματα μιας βαθύτερης αδυναμίας. . Κι ή αδυναμία αυτή συνοψίζε

ται στην έζης διαπίστωση:. *Υπάρχε_ι σύγχ̂ ιση καί στί£__άρ̂ ές̂ _καί 

στην στβατηγική του άγωνα. Καί πρέπει νά είναι σαφές οτι στδ 

μέτίφο πού υπάρχει σύγχιση σε τέτοιο πλάνο, πλάνο δηλαδή άρχων 

καί στρατηγικής, οΰτε ¿νδτητα μπορεί νά έπιτε,υχθη, οΰτε σοβαρδ 

απελευθερωτικό κίνημα νά πάρη σχήμα καί μορφή. 

Κάθε μορφή ένδτητος απαιτεί συγκερασμό, των προγραμμάτων 

των οργανώσεων η' των τάσεων ποΰ συμμετέχουν. ' Λλλά υπάρχει 

αντάλλαγμα, αντάλλαγμα πού πέρνει τή μορφή της μαζικοπο$ήϋ?εως 

καί της αποτελεσματικής καθοδηγήσεως του αγώνα - επιτεύγματα 

8χι ευκαταφρόνητα. Γι αύτδ κάθε πραγματικά σοβαρδ απελευθερω

τικό κίνημα προβάλλει μίνιμουμ πρδγραμμα, πρόγραμμα συγκεραστίκδ 

πού ¿νώνει, συντονίζει τίς μεγάλες μάζες του λάου. 

Άλλα ëva τέτοιο μίνιμουμ ή συγκεραστίκδ πρδγραμμα πρέπει 

νά Εκανοποιη δύο τουλάχιστον βασικούς δρους: Π^ωτο, πρέπει οί 

στόχοι του καί οί αρχές του νά βρίσκονται σέ. άμεση ανταπόκριση 

πρδς τους πδθους κο:ί τίς επιδιώξεις του λάου. Δεύτερο^ πρέπει 

ή στρατηγική πού διαμορφώνεται άπδ τήν ηγεσία νά είναι συνεπής 

πρδς τους στόχους, πρδς τίς κατευθυντήριες αρχές του άγωνα καί 

πρέπε,ΐ νά στηρίζεται σέ σωστή εκτίμηση των αντικειμενικών δεδο

μένων» . -
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SS <5τι άφορα τδ ¿λληνικδ άντιστοοο'ιακδ κίνημα, όλοι δέχον

ται, - τουλάχιστον φραστικά - σά στδχους τήν ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ*. 

τή AAgSHKYPIΑΡΧΙΑ, τήν AHMOKPATÌKH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. .Καί· αναμφίβολα 

αύτα,ί είναι, ο Ε στδχοι πού ξεπηδούν άπδ τά βάθη του χιλιοπροδομένου 

¿λληνισμου«:
 *Ως εκεί καλά. Σΰγχιση σ'αύτδ τδ φραστικδ επίπεδο, 

στην 2£-2Ξ1^5 βιατύπωστ] δέν φαίνεται, νά ύπάρχη. 

-, Τδ μέτρο 6μως στδ όποιο αυτές ol βασικές αρχές του άγωνα 

πραγματικά, καθοδηγούν τήν πράξη, τδ μέτρο στδ όποιο αντανακλούν

ται, στην ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ του άγων<χ διαφέρει άπδ ¿ργάνωση σε ¿ργάνωση,. 

άπδ πολιτική τάση σε πολιτική τάση. Καί διαφέρει σέ τδσο βαθμδ 

ποΰ νά υπονομεύεται καί ή ένδτητα καί ή ζωντάνια του απελευθερω

τικού -κινήματος, 

Ι. Είναι τδσο σαφές, τδσο αύτονδητο, πώς τδ Σύνταγμα 

του .1968 δέν είναι παρά τδ νομικδ ένδυμα της ξενικής κατοχής καί 

της στρατοκρατικής δικτατορίας, ώστε νά "χουνέξαιρεθη-άπδ τδν 

άγωνα καί νάχουν καταδικασθη οριστικά καί αμετάκλητα άπ'τίς άν-

τιστασι<ακές ηγεσίες όσοι δέν πήραν θέση ξεκάθαρη, δημδσια εναν

τίον του. Είναι γνωστδ πώς ό Κωνσταντίνος ποτέ δημδσια δέν 

κατεδίκασε τδ σύνταγμα του 1968. Κι 6μως άκδμη διατηρούνται 

ot ψευδαισθήσεις σέ ορισμένους αντιστασιακούς κύκλους πώς ή 

έυδττ]τα πρέπει νά περιλαμβάνη καί τδν Κωνσταντίνο» "Ενα μίνιμουμ, 

συγκεραστικό πρδγραμμα ποΰ άφίνει. περιθώρια καί γιά τή συμμετοχή 

του Κωνσταντίνου είναι τραγέλαφος. Δέν ξεγαλα κανένα. Αποδυ

ναμώνει τδ κίνημα. Ενισχύει τήν χούντα» Μονιμοποιεί τήν 

κατοχή. 

2. Υπήρχαν κά,ποτε σέ μεγάλη κλίμακα καί υπάρχουν άκδμη 

ψεύτικες ελπίδες γιά απθνη πολιτική λΰση. Τέτο.ια λΰση δέν υπάρ

χει« Ή κατοχή στην Ελλάδα είναι Αμερικανική. Στηρίζεται στην 

ωμή βία. 'εξυπηρετεί τά σ τρατηγικά καί οίκονομικά συμφέροντα 

των Ήνωμένοον Πολιτειών, όπως αυτά ερμηνεύονται άπδ τους τεχνο

κράτες του Πενταγώνου. Ή κατοχή θά τερματιοτη μονάχα δταν τδ 

κδστος της διατηρήσεως της γίνει, μεγαλύτερο άπδ τά ώφέλη της·. 

Κι αύτδ τδ κδστος έχει δυδ ο"ψεις. Πρώτο, εΐναι τδ κδστος τδ 

αμ_εσο τυού £να μαχητικδ—δυναμικδ άπελευθερωτικδ κίνημα μπορεί 

νά προξενήση στδν κατακτητή. Δεύτερο, είναι τδ κδστος τδ έμμεσο, 

πού συνοψίζεται στίς επιπτώσεις πάνω στή συμμαχία πού θαχει ενα 
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ζωντανό, μαχητικδ-δυναμικδ άπελευθε-ρωτίκδ ελληνικό κίνημα. Ή 

ανάπτυξη ενός τέτοιου κινήματος - πού μπορεί να έγγυηθη τήυ 

πολυπόθητη απελευθέρωση - έχει σάν προϋπόθεση τήν ¿¿¡ασφάλιση 

'γιά τδν _ λαό των. μεγάλων στόχων του σκληρού* άγωνα δταν σημάνη 

ή βρα της Νίκης. Κι αυτό σημαίνει πώς ούτε ή ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, 

οΰτε ή MSSJ2£Eá2S£i °"
τε
 ί ^^ΟΚΡ^ΤΙΚΗ^ΔΙΑΔΙΚΑ/^ΙΛ^μπορουν νά 

περιορισθοϋνμέ~ οποιοδήποτε τρόπο άπδ τή διατύπωση τοϋ ενωτικού— 

συγκεραστικου προγράμματος,. Γιατί, απλούστατα αποτελούν τδν 

ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ ΛΙΘΟ του άγωνα. 

α) Γι αυτό δέν είναι νοητό νά περιορίζεται μέ οποιοδή

ποτε τρόπο ή ΣΥΝΤΑΠ^ΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ του λάου. Κι αυτό σημαίνει : 

πώς τδ ένωτικδ-συγκεραπτικό πρόγραμμα πρέπει νά αναφέρεται σί 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. 

y 

β) Δέν είναι επίσης νοητό νά άναλάβη ή αντιστασιακή η

γεσία, ή ηγεσία του απελευθερωτικού κινήματος οποιεσδήποτε 

δεσμεύσε1£ σε οτι άφορα τήν προστασία των στρατηγικών καί οίκο— 

νομικών συμφερόντων ξένων δυνάμεων στην χώρα μας. *Ο,.ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 

ΛΑΟΣ θά έκφραση μέ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ τίς.θέσεις του πάνω 

στην πορεία της χώρας μας στά πλαίσια πάντα της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ,. 

Καί είναι γι αυτό σαφές πώς στην ενωμένη αντίσταση 

δέν έχουν θέση δσοι εκ των προτέρων επιμένουν, νά περιορίσουν ¥\ 

τά ΕΘΝΙΚΑ η τά ΚΥΡΙ_ΡΑΙΚ_ δικαίωματα του λάου. Γιατί, απλού

στατα, μέ .τέτοιους συμβιβασμούς απελευθερωτικό κίνημα δέν δια

μορφώνεται. Καί χωρ,ίς ζωντανό απελευθερωτικό κίνημα ή ^Ελλάδα 

θά μείνη στή σκλαβιά. 

3. Ό αγώνας είναι ΕθΝΙΚΟΑΠΕΑΕΥθΕΡΩΤΙΚΟΣ» Καί δέν πρέπει 

γι αύτδ τδ λόγο νά γίνεται καμμιά παρέκκλιση σέ ενα ενωτικό·· 

συγκεραστικδ πρόγραμμα πρδς άλλες κατευθύνσεις. Ή ανύψωση του 

βιοτικού επιπέδου του, ¿λληνικου λαού* θά είναι δικδ του έργο -

μετά τήν Α!¡ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Ή οποιαδήποτε τάση η προσπάθεια νά 

συνδυάσουμε ΣΗΜΕΡΑ άγωνα ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΑΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ . μέ τήν εξυπηρέ

τηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ του λάου μας, οδηγεί σέ αντιφάσεις 

πού παραλύουν τόν άγωνα. (Ό Τουρισμός ενισχύει σήμερα ,τδ 
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βιοτικό επίπεδο του λάου μας. Άλλα ενισχύει ταυτόχρονα καί τήν 

επιβίωση του κατακτητή. Τί θ' διαλέξουμε; ""Αν πράγματι πιστεύ

ουμε στδν χαρακτήρα του άγωυα, αν πράγματι εννοούμε αυτά πού δια

κηρύσσουμε, είναι σαφές πώς πρέπει νά·μποϋκοτάρουμε τδυ Τουρισμό). 

~ .4, Ό Έθνικοαπελευθερωτικδς αγώνας άπαι,τει τήυ-κινητοποίη

ση του λάου "μας για HAXHgtKH-»ÁYNAMlKH ΜΤΙΣΤΑΣΗ» Αντίσταση με 

βάση, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ, μέ ΟΡΓ^ΝΩ^Η_Σ,ΥΓΧΡΟΝΗ καί μέ. 

'Η επίτευξη της ΕΝΟΤΗΤΟΣ συνδυάζεται αναγκαστικά μέ τήν 

ωρίμανση του ΑΠΕΛΕΥ^ΡΩΤΙΚΟΥ_ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. _. Πρέπει, τδ γρηγορώτερο 

δυνατδ νά παραμερισθούν oñ ΣΥΓΧΙΣΕΙΣ της ηγεσίας, Μέ καθαρή 

καρδιά καί καθαρή σκέψη νά προχωρήσουμε ενωμένοι, στδν δύσκολο 

καί εύγενικδ αγώνα γιά μιαν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΑΛΔΛ/ 
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