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"Πραγματοποιήθηκε χθές (6.9·?0) ατδ Παρίσι ή' πρώτη συν
άντηση στδ εσωτερικό του Αρχηγού του ΠΛΚ *Ανδρέα Γ. Παπσνδρέου 
καί του Προέδρου τουΠΛΜ Μίκη Θεοδωράκη. 'Επακολούθησε συνά:ντη- 
ση Αντιπροσωπειών του ΠΑΜ και του ΠΛΚ. Προωθήθηκε έποικοδομη- 
τικά ή·λύσ^ προβλημάτων πού Αφορούν τδν Αποτελεσματική συντονι
σμό του Αγώνα των Αντιστασιακών δυνάμεων.

Οί Αντιπροσωπείες τών δύο δργανώσεων επισημαίνουν τδν 
τεράστιο κίνδυνο πού έγκυμονουν γίδι τδ έθνος μας οί πρόσφατες 
έντονες παρασκηνιακές ενέργειες τών * Αμερικανών ύποστρρίκτών 
τής χούντας. Οί 'Αμερικανοί, προσπαθουντες νά παγιδευσουν τμή
μα του πολίτικου κόσμου στήν Αποδοχή του φασιστικού συντάγματος 
του 1968 καί στή συμμετοχή σε παρωδία έκλογών με βάση αύτδ τδ 
ψευτοσύνταγμα, έπιδιώκουν τή νομιμοποίηση καί τή μονιμοποίηση 
του δικτατορικου καθεστώτος.

Τδ ΠΛΚ-καί τδ ΠΑΜ θεωρουν πώς ή πάλη γιά^τ^ν^ Απόκρουση 
τής λύσης αυτής Αποτελεί στδ σημερινδ στάδιο του Αγώνα πρώτιστο 
μέλημα τών σ,υτ ιδ ικτατορ ικών δυνάμεων τής χώοας. τίς δτιοΤες κο
λουν νά, δηλώσουν δημόσια τήν άρνησή τους (α) να Αποδεχτούν τδ 
σύνταγμα-του 1968, (β) τδ νομικδ καθεστώς πού^δ ιαιοονί ζε ι τδν 
έλεγχο τής στρατοκρατίας στι̂ ν πολιτική ζωή του τόπου καί (γ)νά 
συμμετά,σχουν σβ συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις. Μόνον έτσι θά 
εντείνουν τήν Απομόνωση τής χούντας. *Η ματαίωση τής έςοαςμο— 
γής του φασιστικού συντάγματος είναι ύπόθεση δλου του λαού καί 
κάίε δημοκρατικού πολίτη,

‘Η τυχόν συμμετοχή στρν παρωδία πολιτικης^ζωης πού έτοι— 
μάζεται σήμερα κάτω Απδ τδν έλεγχο τών 'Αμερικανών καί τής χούν
τας; θά ΟεωρηΟή σάν πράξη πού συντελεί στην παράταση του φασι
σμού στήν *Ελλαδα καί θα κριθή Ανάλογα Από τδν Αλληνικδ λαό.

Τδ ΠΑΜ καί τδ ΠΛΚ θεωρούν δτι ό μδνος Αποτελεσματικός 
δρδμος γιά τή ματαίωση τών πρόσφατων 'Αμερικανικών σχεδίων καί 
γιά την Ανατροπή τής δικτατορίας στήν 'Ελλάδα είναι δρόμος 
τής συντονισμένης, μαζικής, μαχητικής αντίστασης πού Αξίοποιεΐ 
όλες τίς δυνατότητες γιά την προώθηση τών στδχο^ν του αντιδικτα— 
τορικου Αγώνα.

Τδ ΠΛΚ καί τδ: 1ΊΑΜ τιμούν τήν ήρωί'κή θυσία τών Τσεκούρη 
καί -Λγκελδνι πού έπεσαν στδ πεδίο τής Αντιστασιακής πάλης. 
Καλούν ολους τούς Αγωνιστές τής Αντίστασίς^νά έμπνευστουν Απδ 
τδ παράδειγμα τους καί νά εντείνουν τδν Αγώνα γιά τή δημοκρα
τία, τή λαί'κή κυριαρχία καί τήν εθνική Ανεξαρτησία."


