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Μοϋ έδωσε βαθειά ανθρώπινη συγκίνηση ή συμμετοχή μου σήμε
ρα στδ
δ πολιτικό μνημόσυνο του αρχηγού μου καί πατέρα. Διαβαστηκε απ
άπδψε λδγοΓ του Γεωργίου Παπανδρέου πρδς τδν Λαδ τηα Λέ
Λέσρου
σβου τδ 1955· Λόγος χαρακτηριστικός καί της διαύγειας και το
του
πνεύματος του καί του πολιτικού του θάρρους. Στδ λδγο αύτδ ó
σ
Γεώργιος Παπανδρέου πήρε θέση κρυστάλλινη εναντίον της παλίνο
νορθώσεως καί της μοναρχίας και της δυναστείας·
' ΕΪναι επίκαιρος ό λδγος κι επίκαιρο ε^ναι τδ περιεχδμενδ
του. Γιατί συμβαίνει τδ "καθεστωτικό" νά είναι ή λυδία λίθος
του αγώνα μας σήμερα γιά τήν απελευθέρωση της πατρίδας μας»
Τδ ΠΑΚ είναι ή μδνη γνωστή αντιστασιακή οργάνωση πού έθε
σε καθεστωτικό* "Εχουμε ήδτι δηλώσει^πώς θά σεβασθούμε τήν αβί
αστη θέληση του λάου μας - οποία κι αν είναι - στην ελεύθερη
*Ελλάδα της αΰριο. Μά έχουμε ταυτδχρονα δηλώσει πώς στην Συν
τακτική Βουλή 7ΐοΰ θά διατυπώσει τδ νέο δημοκρατικδ σύνταγμα
τηο χώρας μας θά πάρουμε θέση ξεκάθαρη εναντίον καί του θρδνου
και της δυναστείας. Γιατί γιά μας Δημοκρατία στην *Ελλάδα ση
μαίνει αναγκαστικά Άβασίλευτη Δημοκρατία.
Μας έχουν θέσει τδ ερώτημα - φίλοι καί μήι Είναι τούτρ
ñ fi)pa κατάλληλη γιά θέση καθεστωτικού} Δέν είναι τούτη ή ώρα,
ώρα ένότητος όλων των *Ελλήνων πού είναι άντιχουντικοίj Γιατί
νά μικρύνουμε τήν βάση του απελευθερωτικού άγωνα μέ τδ καθεστω
τικό, σπρώχνοντας έτσι τους βασιλδφρονες άντιχουντικούς στην
αγκαλιά της χούντας;
- Ή ερώτηση είναι κρίσιμη. Καί είναι έπιτακτικδ καθήκον
μας ή απάντηση. Ιδού ή απάντηση.
*Η δικτατορία στην *Ελλάδα δέν είναι έσωτερικδ είδος*
Είναι-κατοχή. Καί ή κατοχή είναι Αμερικανική. Σκοπδς της
κατοχής, ή χρησιμοποίηση του χώρου της *Ελλάδας γιά τ^ν προώ
θηση των στρατηγικών συμφερόντων του Πενταγώνου στην Ανατολι
κή Μεσόγειο και των οίκονομικών συμφερόντων ποικιλώνυμων διε*θνών τυχοδιωκτών. Γιατί βέβαια ή λαΐ'κή κυριαρχία στην Έλλάδαπού συμβαδίζει μέ τήν εθνική ανεξαρτησία - θά αποτελούσε πρό
σκομμα άποφασιστικδ στην πραγμάτωση των στόχων των κατακτητών
της χώρας μας.

_ 2 Μιά καί τδ Πεντάγωνο αποτελεί σήμερα κυριαρχική δύναμη
στίς. 'Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί χείμαίρα νά έλπιζη κανείς
οτι υπάρχει η είveci δυνατδν νά ύπάρχη εξελικτική-πολιτική λύση
του ελληνικού προβλήματος. Ή δικτατορία ίσως "ώραιοποιηθη"
Τ[ "πολιτικοποιηθη" άλλα θά παραμείνη δικτατορία - αν τδ Πεντά
γωνο πρδκειται να δώση τή λΰση.
Χρειάζεται μεγάλη αφέλεια - γιά νάτμήν ποΰμε δδλο - νά
πιστέψη Ελληνας πώς Ô Κωνσταντίνος δέν είναι απλό - ίσως πι
κραμένο - πιόνι του Πενταγώνου.. Ήταν ή ελληνική δυναστεία
καί παραμένει φορέ::ς των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων —
ςοορέας του ξένου κατακτητή στην Ελλάδα. Χρειάζεται επομένως
μεγαλείο:., άφελε ια - γιά νά μήν πούμε δδλος - νά πιστέψη 'Έλλη
νας πώς ô Κωνσταντίνος μπορεί νά παίζη ρολό άλλο άπδ έ?-ιεΤνο
που θά του ύποδειχθη άπδ τδ Πεντάγωνο.
Καί είναι γι αύτδ αναγκαστικά, ό Κωνσταντίνος, ô δού
ρειος ίππος του Πενταγώνου γιά τήν μονιμοποίηση καί τ^ν νομι
μοποίηση τη£ πενταγωνικης δικτατορίας, της πενταγωνικης κατο»χης στην *Ελλάδα.
Είναι γι αύτδ σαφές, πώς όσοι είτε άπδ αφέλεια είτε
δχι συζητούν "συμμαχία"'με τδν Κωνσταντίνο στδν απελευθερωτικό
αγώνα, θά καταλήξουν τελικά στδ νά ζητήσουν συμμαχία μέ τδν
κατακτητή
- πού στδ κάτω κάτω της γραφής εκπροσωπείται ηδη^
στην 4Ελλάδα άπδ τδν ΙΙαπαδόπουλο. Κ-1 ίσιος γι α,ύτδν ακριβώς
τδ λδγο οι μυστικές υπηρεσίες του Πενταγώνου καί της 0·Ι·Α#
προωθούν τήν "συμμαχία"
του πολιτικού κόσμου μέ τδν Κωνσταντίνο
κάτω άπδ πο?νλαπλά Λ;αί τάχιστα προσαρμοζόμενα σχήματα.
Kjs αν είναι αλήθεια - όπως είναι - ότι ό αγώνας μας
σήμερα είναι έθνικοαπελευθερωτικος, πώς πολιτική λύση δέν
ύτυάρχεί καμμιά. πώς ή δημοκρατία στην Ελλάδα θα ερθη^μδνο
υστέρα άπδ γεμάτο θυσίες δυναμικδ - μαχητικό αγώνα των 7υρωτο—
πδρων δημοκρατικών δυνάμεων του λάου μας- πως επιτρέπεται σέ
οποιοδήποτε έντιμο δημοκράτη "Ελληνα νά αφίνη καί έλάχιστο^ά—
κόμα περιθώριο γιά τή συμμετοχή του κατ*εξοχήν πράκτορα του
κατακτητή - τδν Κωνσταντίνο - στδν αγώνα των Ελλήνων}
*

Ό αγώνας θά είναι σκληρδς. Ό αγώνας θά είναι μακρύς,
Ό^άγώνας μας είναι αγώνας που συνεχίζει τδ 21. Πίσω δέν μπο
ρούμε νά γυρίσουμε. Πίσω δέν επιτρέπεται νά κυττάξουμε. *Η
20ή Απριλίου είναι γιά μας παρελθδν»
' Λ,τενίζομε τδ μέλλον. Ή νέα, αγωνιστική γενιά ατενί
ζει τδ μέΧλον. *Οραματίζεται μιαν *Ελλαοα πού νά άν^κη στους
Έλληνες, μιαν Ελλάδα δημοκρατική, προοδευτική καί ανεξάρτητη.
Movo μια τέτοια Έλ/νάδα, μδνο ενα τέτοιο όραμα μπορεί να δικαί
ωση τίς θυσίες πού θά απαιτηθούν. Θυσίες πού περιέχονται καί
εκφράζονται στδν θάνατο του αρχηγού μας.
Πιστοί στή μνήμη του θά πολεμήσουμε. Θά πολεμ^ση δ"
λαδς - καί θά νικήση. Καί μιά μέρα, στον τάφο του "Γέρου"
θά φωνάζουμε: Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΚΗ)ΙΕ.

