Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΙ∆ΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΑΣ ΕΦΥΓΕ
Φίλος, συναγωνιστής, αδελφός, ο Νίκος Καργόπουλος άφησε την τελευταία του
πνοή χθες το πρωί , Σάββατο, 20 ∆εκεµβρίου, ύστερα από πολύµηνη µάχη που έδωσε
µε αξιοπρέπεια και θαυµαστό σθένος.
Ο Νίκος υπήρξε ένας πραγµατικά συνεπής και ανιδιοτελής αγωνιστής. Η Χούντα
των Απριλιανών τον βρήκε µαθητή Λυκείου αγωνιζόµενο κατά του ξενοκίνητου
καθεστώτος. Τον συνέλαβε, τον βασάνισε και τον φυλάκισε. Από τα ιδρυτικά µέλη
του ΠΑΣΟΚ, το εγκατέλειψε σύντοµα, όταν µαζύ µε τους συντρόφους του
διαπίστωσαν την ασυµβατότητα διακηρύξεων, πολιτικών, πρακτικών και πράξεων.
Ιδρυσαν το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.), από
τις γραµµές του οποίου, ως ηγετικό στέλεχος του, δεν έπαυσε ούτε στιγµή να
αγωνίζεται για τη ∆ηµοκρατία, το Σοσιαλισµό,τον Πολιτισµό, την Παιδεία, το
Περιβάλλον και τα Εθνικά Θέµατα. Ο µεγάλος του όµως στόχος, το µεγάλο του του
καθεστώτος της νέου τύπου κατοχής που έχουν επιβάλλει στην πατρίδα µας και το
λαό της η Ε.Ε., το ∆.Ν.Τ. και Ε.Κ.Τ. µε όργανά τους την υποτελή οικονοµική και
πολιτική ελίτ της Χώρας. Ακράδαντο πιστεύω του Νίκου Καργόπουλου και για αυτό
το πιστεύω αγωνιζόταν µέχρι την τελευταία του πνοή,ήταν ότι αναγκαία προϋπόθεση
για την επιτυχή έκβαση του Αγώνα αυτού είναι η άµεση έξοδός µας από την
Ε.Ε.,γιατί έτσι µόνο ο λαός µας θα γίνει αφέντης στο σπίτι του.
Παράλληλα ο Νίκος Καργόπουλος, παντα µέσω του ΑΣΚΕ, πρωταγωνιστούσε
στους αγώνες για µια Ελεύθερη Κύπρο, απαλλαγµένη από την τουρκική και αγγλική
κατοχή, για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, εναντίον της διαστροφής και
παραχάραξης της ιστορικής αλήθειας από τους Σκοπιανούς και τους πάτρωνες τους,
υπέρ των δικαιωµάτων της εθνικής µας Κοινότητας στη Β. Ήπειρο, υπερ της
θωράκισης της Θράκης και του Αιγαίου, που απειλούνται από τον τούρκικο
επεκτατισµό και υπέρ των λαών που αγωνίζοντια για την εθνική τους αποκατάσταση.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν προσθέταµε τον απόλυτο σεβασµό του εκλιπόντος
συναγωνιστή µας στην πίστη και τις παραδόσεις του λαού µας.
Τέλος ο Νίκος Καργόπουλος συνδεόταν στενά, φιλικά και συναγωνιστικά µε την
Χ.∆. και προσωπικά µε τον πρόεδρό της, Μανώλη Μηλιαράκη.
Η κηδεία θα γίνει αύριο, ∆ευτέρα, 22-12-2014, στο Κοιµητήριο Ηλιούπολης.

