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Ό Πρόεδρος του ΠΑ. Σ O.K. Ά * . 
δρέας Παπανδρέου Εκανε τήν m ó 
κάτω δήλωση: 

Συμπληρώθηκαν 10 χρόνια απ* τή 
μέρσ πού ή άμερικχχνοκίνητη χούντα 
κατέλυσε τους δημοκρατικούς θε
σμούς καί επέβαλε στην Ε λ λ ά δ α 
μιά βάναυση κατοχή μιά πρωτόγονη 
στρατιωτική δικτατορία πού από
βλεπε στην κατοχύρωση και επέκτα
ση των στρατιωτικών συμφερόντων. 
τών ΗΠΑ καί του NATO, των βΙ-
κονομικών συμφερόντων, του πολυ»-
θνικοϋ μονοπωλιακού κεφαλαίου καί 
τήν ικανοποίηση της αχαλίνωτης 
βουλιμίας της ντόπιας οικονομικής 
ολιγαρχίας. 

Ή δικτατορία Επεσε σάν αττοτί-
δεσμα της αγέρωχης άρνησης του 
Λαού μας νά συμβιβαστεί πού εκ
φράστηκε κατά τρόπο καταλυτικό 
μέ τή λαϊκή εξέγερση του Πολυτε
χνείου. Ή εθνική προδοσία τόν ' Ι 
ούλη του 1974 μέ τή μεθοδευμένη 
προώθηση της Τουρκικής απόβασης 
στην Κύπρο αποτέλεσε τή χαριστι
κή βολή. Ή χούντα κάτω από τήν 
καθοδήγηση τών ποπρόνων της του 
Πενταγώνου, τών ΗΠΑ, παρεοωσε 
την εξουσία στον Κωνσταντίνο Κα
ραμανλή γ ι ά νά πραγματοποιήσει συ 
τός τήν ειρηνική μετάβαση σέ μιά 
ελεγχόμενη, καθοδηγούμενη, αυταρ
χική δημοκρατία γ ι α νά ενοποιήσει 
ξανά τήν αποσυνθεμένη δεξιά Kaf 
νά εγγυηθεί πώς ή 'Ελλάδα θά «α
νήκει είς τήν Δύσιν». 

Είναι χαρακτηριατικδ δτι σήμερα 
τρία χρόνια ύστερα άπό τή μεταπο
λίτευση δρουν ελεύθερα οί οργανώ
σεις των 6σθ"ΐλοφρόνων, Εχουν γί
νει αναρίθμητες επιθέσεις άπό νεο-
ταξίτες καί ακροδεξιούς ενάντια σε 
πρόσωπα, κόιμιματα καί θησίμούς καί 
φημολογείται εκτροπή από τό δημο
κρατικό πολίτευμα. 

01 Φήμες μπορεί νά tTvei σκόπι
μες γ ι ά νά ξαναφτιάξουν τό κλΐχα 
«si Καραμανλής ή τά τάνκς». "Αιν 
ούτή είναι ή περίπτωση OVTIIICTW-
πίζουμε τ ή χειρότερη μορφή προπα
γάνδας καί ψυχολογικού πολέμου ά
π ό τήν Κυβέρνηση. "Αν οί φήμες 
στηρίζονται σέ βάσιιμες υπόνοιες, αν 
υπάρχει δηλαδή δυνατότητα ο^μΐρα 
γ ι ά πραξικόπημα σέ βάρος των δη
μοκρατικών θεσμών καί τών ελτυθε-
ριών του λαοΰ μας, τότε ή Κυβέρ
νηση πρέπει νά θεωρηθεί χρεοκοπη
μένη. "Ας επιλέξει. 

'Υπάρχει μιά τραγική αντίφαση 
ανάμεσα στίς υποχρεώσεις πού α
νάλαβε ή Κυβέρνηση άπό τάν "Ελ
ληνικό Λαό νά κατοχυρώσει τουλά
χιστο τή δικιά της Προεδρική Κοι
νοβουλευτική Δημοκρατία καί τή χω
ρίς προηγούμενο διάβρωση του κρα
τικού μηχανισμού καί ακόμα της Δι
καιοσύνης άπό βασί'λικρύς καί ακρο
δεξιούς. "Ετσι τό γεγονός 8τι οί α
κροδεξιές δυνάμεις πού κατέχουν θέ
σεις κλειδιά στον κρατικό μηχανι-
oiuó μπορούν νά απειλούν καί τήν 
ΐοιβ τήν Κυβέρνηση, αποτελεί δχι 
δικαίωση, άλλα καταδίκη της Κυ
βέρνησης. 

Γιατί ή Κυβέρνηση δεν άπήλλαξε 
ούτε τό σώμα τών αξιωματικών ού
τε τά σώματα 'Ασφαλείας άπό τους 
λίγους εγκάθετους πού άμσβρών~υν 
τόσο τήν τιμή τών 'Ενόπλων Δυνά
μεων δαο καί τών Σωμάτων 'Ασφα
λείας, πού στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία καί νομοταγείς είναι καί 
άδελφωμένοι επιθυμούν νά είναι μέ 
τό Λαό άπό τάν όποιο προέρχονται. 

Καί εγκυμονεί αυτό κινδύνους δ
χι μόνο γ ι ά τους δημοκρατικούς θε
σμούς, αλλά καί γ ι ά τήν εθνική 
μας ακεραιότητα. Ποτέ δεν ήταν ci 
κίνδυνοι γ ι ' ούτήν τήν Τδια τήν ύ
παρξη του "Εθνους τόσο μεγάλοι, ό
σο είναι σήμερα. Ή Τουρκική απει
λή στό Αιγαίο καί τήν Κύπρο ογ
κώνεται μέρα μέ τή μίρα κάτω άπό 
τήν καθοδήγηση τών ΗΠΑ καί του 
NATO καί τήν ανοχή αν δχι σιωπηλή 
συμπαράσταση της Σοβιετικής "Ε
νωσης. 

Αυτές τ ι ς κρίσιμες ώρες γ ι ά τό 
"Εθνος είναι καθήκον τ ή ς Κυβέρνη-
σης νά προχωρήσει αδίσταχτα στην 
έλληνοποίηση του κρατικού μηχανι
σμού γ ι ά νά υπάρξει εγγύηση δτι 
κάθε κρατικός λειτουργός σκέφτεται 
καί δρα μέ γνώμονα τά ελληνικά 
καί μόνο συμφέροντα· 

Είναι καθήκον της Κυβέρνησης νά 
h-wpAokt τό Λαό και τό Κοινο
βούλιο καί νά προσπαθήσει σέ« συν
εννόηση μέ τά κόμιματα τής 'Αντι
πολίτευσης νά δημιουργήσει μιά ε
θνική ελληνική στρατηγική γ ι ά τήν 
προάσπιση τής 'Εθνικής μας 'Ανε
ξαρτησίας καί τής εδαφικής ακε
ραιότητας τής xá¡xt<, μας. 

Καί είναι τέλος καθήκον της νά 
προαγάγει μέ τόν γρηγορότερο δυνα
τό ρυθμό τ ή συμφιλίωση κράτους καί 
πολίτη γιατί ή εθνική ενότητα απο
τελεί προϋπόβρση τής επιβίωσης, γι
ατί è εθνικός διναοιιιός αποτελεί 
προσφορά στους εχθρούς μας. 

"Η προάσπιση τών έλευβτριών του 
Λαού καί των δημοκρατικών θισμών 
ó σεβασμός του Λαού μσς σ' δλες 
του τις εκφράσεις καί σ' δλες του 
τίς διεκδικήσεις, ή κατοχύρωση τών 
συνδικαλιστικών του δικαΊωμάτων, ?| 
διοικητική αποκέντρωση καί ή ανε
ξαρτησία καί ενίσχυση της Τ"πι-
κης Αυτοδιοίκησης εΐνσι γι* αυτό 
τό λόγο χρέος της Κυβερνήτης τό
σο γιά τήν προάσπιση του "Εθνους 
δσο καί γιά τήν κατοχύρωση τής 
Δημοκοατίας. 

Αυτή τήν 21η 'Απρίλη του 19Τ7, 
καλούμε τήν Κυβέρνηση νά αναλογι
στεί τίς ευθύνες της, νά πλησιά
σει τό Λαό νά αντιμετωπίσει μέ 
θάριοος τήν ξίνη καί ντάπ-'C οίκονο-
Ιίική ολιγαρχία καί νά πατάξει άμεί-


