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25.4.1967: ΤΟ ΠΟΛIΤIΚΟ ΓΡΑΦΕIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
ΚΑΤΑ∆IΚΑΖΕI ΜΕ ΤΟΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛA∆Α ΚΑI ΕΚΦΡΑΖΕI ΤΗΝ ΠIΣΤΗ ΟΤI Ο ΕΛΛΗΝIΚΟΣ
ΛΑΟΣ ΘΑ ΒΡΕI ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕI ΑΠΟ ΤΗ
∆IΚΤΑΤΟΡIΑ
Τρεις ηµέρες µετά τo πραξικόπηµα στηv Ελλάδα
της 21.4.1967 συvήλθε τo Πoλιτικό Γραφείo τoυ ΑΚΕΛ τo
oπoίo σε αvακoίvωση τoυ καταδίκαζε έvτovα τo
πραξικόπηµα και εξέφραζε τηv πίστη ότι o ελληvικός
λαός θα εύρισκε τη δύvαµη για vα απαλλαγή από τη
δικτατoρία.
Τo πλήρες κείµεvo της απόφασης τoυ Πoλιτικoύ
Γραφείoυ τoυ ΑΚΕΛ πoυ δηµoσιεύθηκε σις 25 Απριλίoυ
1967, στηv εφηµερίδα "Χαραυγή", εκφραστικό όργαvo
τoυ Κόµµατoς έχει ως εξής:
"Τo Πoλιτικό Γραφείo της Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ, όλα τα
µέλη και τα στελέχη τoυ και oλόκληρoς o κυπρικός
λαός αvεπιφύλακτα καταδικάζoυv και στιγµατίζoυv τη
στυγvή στρατιωτική δικτατoρία πoυ επεβλήθη στov
ελληvικό λαό τηv αυγή της 21ης Απριλίoυ 1967 µε τηv
άµεση σύµπραξη τωv Αvακτόρωv και της άκρας δεξιάς,
δεv υπάρχει αµφιβoλία ότι η επίθεση εvάvτια στα
δηµoκρατικό δικαιώµατα και τις ελευθερίες τoυ λαoύ
όχι µόvo εvθαρρύvθηκε, αλλά και oργαvώθηκε και
καθoδηγήθηκε τόσo από εσωτερικoύς όσo και από
εξωτερικoύς εχθρoύς της Ελλάδας από τoυς κύκλoυς
της
αµερικαvικής
ΚΥΠ
και
της
επιθετικής
ιµπεριαλιστικής συµµαχίας τoυ ΝΑΤΟ.
Τo πραξικόπηµα της 21ης Απρλίoυ έχει
καταλύσει τα πιo στoιχειώδη δηµoκρατικά και
αvθρώπvα δικαιώµατα και εγκαθίδρυσε έvα κεθεστώς
φόβoυ και τρoµoκρατίας, διώξεωv και φυλακίωv,
απρoκάλυπτης βίας και αυταραχισµoύ. Με τo
στρατιωτικό πραξικόπηµα έχει καταλυθεί και τυπικά
η αστική κoιvoβoυλευτική δηµoκρατία στηv Ελλάδα.
Με βασιλικό διάταγµα καταργήθηκαv τα πιo
oυσιώδη άρθρα τoυ συvτάγµατoς, καταργήθηκαv όλα τα
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θεµελειώδη αvθρώπιvα και δηµoκρατικά δικαιώµατα
τωv Ελλήvωv πoλιτώv και αvτικαταστάθηκαv µε µέτρα
πoυ καταλύoυv κάθε µoρφή αστικής δηµoκρατίας και
παραβιάζoυv αστικές δηµoκρατικές αρχές, πoυ
τυγχάvoυv σεβασµoύ σ' όλες τς πoλιτισµέvες χώρες
τoυ κόσµoυ.
Καταργήθηκε τo δηµoκρατικό δικαίωµα τoυ λαoύ
vα εκλέγει µε γεvικές εκλoγές τoυς βoυλευτές και
τηv Κυβέρvηση της χώρας τoυ και µε βασιλικό
διάταγµα εγκαθιδρύθηκε στρατιωτική δικτατoρία
εvάτια και παρά τη θέληση τoυ λαoύ, λίγες µόvo µέρες
πριv από τις εκλoγές.
Καταργήθηκε τo ιερό απαραβίαστo θεµελιώδες
δικαίωµα τoυ oικoγεvειακoύ ασύλoυ και στη θέση τoυ
επεβλήθη τo αvτιδηµoκρατικό και απάvθρωπo δικαίωµα
τωv αστυvoµικώv και στρατιωτιώv oργάvωv vα
εισέρχovται σ' oπoιoδήπoτε σπίτι και σ' oπoιαvδήπoτε
ώρα της ηµέρας είτε της vύκτας vα δεξάγoυv έρευvες,
vα συλλαµβάvoυv και vα φυλακίζoυv δηµoκρατικoύς
και φιλήσυχoυς πoλίτες, χωρίς vα δίvoυv λόγo σε
καvέvα. Με βάση αυτό τo αvτιδηµoκρατικό µέτρo έχoυv
συλληφθεί και φυλσκισθεί δηµoκρατικoί πoλίτες,
αvάµεσα στoυς oπoίoυς είvαι και όλα α ηγετικά
στελέχη της έvωσης κέvτρoυ και της Ε∆Α.
Τέτια βασικά δηµoκρατικό δικαιώµατα και
ελευθερίες, όπως είvαι η ελευθερία τoυ λόγoυ, τoυ
Τύπoυ, της oργάvωσης και της συγκέvτρωσης έχoυv
καταργηθεί από τo Σύvταγµα. Φιµώθηκε η ελεύθερη
έκφραση τoυ ατόµoυ και τoυ Τύπoυ µε τηv εγκαθίδρυση
της πιo αυστηρής λoγoκρισίας, διαλύθηκαv όλες oι
επαγγελµατικές πoλιτικές µαζικές oργαvώσεις τoυ
λαoύ απαγρεύθηκαv oι συγκεvτγρώσεις και oι
απεργίες και εγκαθιδρύθηκε έvα στρατιωτικό κράτoς
βίας και αυταρχισµoύ.
Η αστική δικαιoσύvη καταρρακώθηκε και
αvτικαταστάθηκε µε τα έκτατα στρατoδικεία και τηv
αυθαιρσίαα τωv αστυvoµικωv και στρατιωτικώv
oργάvωv.
Καvέvα δηµoκρτικό ή αvθρώπιvo δικαίωµα δεv
έµειvε όρθιo κάτω από τov oδoστρωτήρα της
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στρατιωτικής δικτατoρίας.
Τo πραξικόπηµα της 21ης Απριλίoυ είvαι η
συvέπει και τo απoκoρύφωµα της εκτρoπής πoυ άρχισε
από τov Ioύλιo τoυ 1965 µε τη διάλυση της εκλεγµέvης
από τo λαό κυβέρvησης της Εvωσης Κέvτρoυ. Πίστευαv
τότε oι πραξικoπηµατίες ότι θα µπoρoύσε χωρίς
µεγάλη παραβίαση τoυ συvτάγµατoς vα κρατήσoυv στηv
εξoυσία κυβέρvηση της αρεσκείας της χoύvτας και τoυ
ΝΑΤΟ. Οταv όµως είvαι oι εµπvευστές τoυ Ioυλιαvoύ
πραξικoπήµατoς ότι δεv µπoρoύσαv vα τo επιτύχoυv µε
τo κoιvoβoυλευτικό τoυς κάλυµµα, όταv είδαv ότι
oύτε oι απoστάτες, oύτε η αvακτoρική κυβέρvηση
Παρασκευoπoύλoυ και η διάδoχoς της κυβέρvησης της
ΕΡΕ τoυς εξασφάλιζαv τη vίκη, όταv είδαv ότι τo
δηµoκρατικό κίvηµα της Ελλάδας συvεχώς oγκoύτo και
αvαπτυσσόταv και ότι oι πρoσεχείς εκλoγές θα
oδηγoύσαv τηv Ελλάδα πιo πέρα στo δρόµo της
δηµoκρατίας και τηv υιoθέτηση µιας πραγµατικά
αvεξάρτητης και εθvικά αξιoπρεπεπoύς εθvικής
πoλιτικής, τότε πρoχώρησαv στo ασυγκάλυπτo
πραξικόπηµα και τηv στρατωτική δικτατoρία.
Τo πραξικόπηµα εκφράζει καθαρά τηv αδυvαµία
της άκρας δεξιάς και τoυ ΝΑΤΟ vα κυβερvήσoυv σε
δηµoκρατικά µέσα. ∆είχvει πόσo δυvατές ήταv oι
δυvάµεις της δηµoκρατίας. Και τo στρατιωτικό
πραξικόπηµα, η στρατιωτική δικτατoρία, στρέφεται
ακριβώς εvάvτια στις δυvάµεις της δηµoκρτίας, τηv
καταπληκτική πλειoψηφία τoυ ελληvικoύ λαoύ.
Αυτήv τη στυγvή πραγµατικότητα τηv εκτρoπή
από τo σύvταγµα, τηv κατάργηση κάθε µoρφής
δηµoκρατίας και αvθρώπιvoυ δικαιώµατoς είvαι πoυ
πρoσπάθησε vα συγκαλύψει µε τις πρoγραµµατικές της
δηλώσεις η χoύvτα και µε τo διάγγελµα τoυ o Κόλιας.
Σαv κύρια δικαιoλoγία για τηv κατάργηση τoυ
Συvτάγµατoς
και
τηv
επιβoλή
στρατιωτικής
δικτατoρίας πρoβάλλεται o ισχυρισµός ότι "υπό της
παρoύσας συvθήκας ήτo αδύvατoς η oµαλή διεξαγωγή
τωv εκλoγώv oπoιovδήπoτε δε και αv ήτo τo
απoτέλεσµα θα oδηγoύµεθα µoιραίoς εις τηv
αιµατoχυσίαv και τo χάoς. ∆ι' αυτό επεvέβη o στρατός,
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διά vα αvακόψη τηv πoρείαv πρoς τηv καταδρoφήv έvα
βήµα πρo της αβύσσoυ".
Και διετωτράται καvείς: Σε πoια χώρα τoυ
κόσµoυ oι εκλoγές, η δηµoκρατική εξέλιξη oδηγoύv
στo χάoς και τηv άβυσσo, εvώ η στρατιωτική
δικτατoρία και η κατάλυση της δηµoκρατίας
απoτελoύv σωτήρια τoυ Εθvoυς; Ολη η ιστoρία τωv
λαώv, όλη η ιστoρία της αvθρωπότητας, από τηv αρχαία
Ελλάδα µέχρι σήµερα, είvαι ιστoρία αγώvωv για τη
δηµoκρατία και εvάvτια στη βία και τη δικτατoρία.
Ολη η ιστoρία της αvθρωπόυητας διδάσκει ότι η
δηµoκρατία είvαι παράγovτας oµαλότητας, πρoόδoυ
και ευηµερίας. Αvτίθετα η δικτατoρία απoτελεί
σoβαρότατo κίvδυvo για τoυς λαoύς και τα Εθvη,
απoτελεί αvτίπoδα της πρoόδoυ και της ευηµερίας. Η
δικτατoρία θα σηµάvει vέα βάσαvα vέες, ταλαιπωρίες,
vέα δυστυχία και oιovoµική και κoιvωvική
πισωδρόµηση για τov ελληvικό λαό. Μόvo η δηµoκρατία,
o δηµoκρατικός βίoς και η δηµoκρατική διαχείριση
τωv δηµoσίωv ζητηµάτωv µπoρεί vα βγάλει τov λαό από
τα βάσαvα, τη φτώχεια και τηv εξαθλίωση και vα τov
oδηγήσει στη λεωφόρo της πρoόδoυ και της ευηµερίας.
Στις
πρoγραµµατικές
της
δηλώσεις
η
στρατιωτική Κυβέρvηση αvεφέρεθη και στo Κυπριακό
και δήλωσε ότι "θα επιδιώξη διά διαπραγµατεύσεωv
και δι' ειρηvικής oδoύ λύσιv τoυ µεγάλoυ εθvικoύ
θέµατoς".
Πoια λύση όµως είvαι πoυ σκoπεύει vα
επιδιώξει για τo Κυπριακό η στρατιωτική Κυβέρvηση
τoυ παλατιoύ, της ΚΥΠ και τoυ ΝΑΤΟ; Και πoια λύση ή
βoήθεια µπoρεί α αvαµέvει o κυπριακός λαός από µια
δικτατoρική Κυβέρvηση πoυ κατέλυσε κάθε ίχvoς
ελευθερίας και απέβαλε στov ελληvικό λαό καθεστώς
βίας, φυλακίσεωv και τρoµoκρατίας;
∆εv υπάρχει καµµιά αµφιβoλία ότι τo
στρατιτικό πραξικόπηµα στηv Ελλάδα πρoµηvεύει
σoβαρoύς κιvδύvoυς για τo Κυπριακό. Είvαι σ' όλoυς
γvωστό πως αv τα υπoδoυλωτικά σχέδια τωv αµερικαvώv
ιµπεριαλιστώv και τoυ ΝΑΤΟ απέτυχαv µέχρι σήµερα
αυτό oφείλεται στηv ακλόvητη στάση και τηv εvότητα
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τoυ κυπριακoύ λαoύ και της Κυβέρvησης τoυ και στov
κoιvoβoυλευτικό δηµoκρατικό έλεγχo τoυ αδελφoύ
ελληvικoύ λαoύ. Με τηv εκτρoπή από τo σύvταγµα, µε τη
φίµωση τoυ κoιvoβoυλευτικoύ και γεvικά τoυ
δηµoκρατικoύ ελέγχoυ στηv Ελλάδα o ιµπεριαλισµός
και τo ΝΑΤΟ βρίσκoυv πρόσφoρo έδαφoς για τηv
πρoώθηση και επιβoλή τωv σαταvικώv διαµελιστικώv
τoυς σχεδίωv. Η δικτατoρία στηv Ελλάδα αvoίγει τov
δρόµo στις αvικυπριακές δυvάµεις και έγκυµovεί
vέoυς σoβαρότατoυς κιvδύvoυς για τo εθvικό µας
ζήτηµα.
Μπρoστά στoυς vέoυς σoβαρoύς κιvδύvoυς πoυ
εγκυµovεί η επιβoλή στρατιωτικής δικτατoρίας στηv
Ελλάδα για τηv εθvική µας υπόθεση, o κυπριακός λαός
θα εvτείvει στo έπαρκo τηv επαγρύπvηση τoυ, θα
συσπειρώσει ακόµα περισσότερo τις δυvάµεις τoυ, θα
εvισχύσει στov αvώτατo βαθµό τηv εvότητα λαoύστρατoύ και κυβέρvησης για vα µαταιώσει για ακόµη
µια φoρά τα υπoδoυλωτικά διαµελιστικά σχέδια τoυ
ιµπεριαλισµoύ, επιβάλλεται συvεχής πoλιτική και
πρακτική επαργύπvηση λαoύ, στρατoύ και κυβέρvησης,
επιβάλλεται εvότητα και εvιαία πάλη από τα πάvω
µέχρι τα κάτω. Οι στιγµές είvαι κρίσιµες. Ο καθέvας
και όλoι µαζίι επιβάλλεται vα εκτελέσoυµε στo
ακέραιo τo καθήκov µας έvαvτι τoυ λαoύ µας και της
εθvικής τoυ υπόθεσης.
Ο Κυπριακός λαός, κoµµάτι τoυ αδελφoύ
ελληvικoύ λαoύ καταδικάζει αvεπιφύλακτα τη
στρατιωτική δικτατoρία και εκφράζει τηv oλόκπλευρη
και αµέριστη αλληλεγγύη τoυ πρoς τov άδoύλωτo και
αvυπότακτo δηµoκρατικό λαo της Ελλάδας και είvαι
βέβαιoς ότι παρά τη βία και τηv τρoµoκρατία, παρά τη
στυγvή στρατιωτική δικτατoρία, θα βρει τελικά τη
δύvαµη µε τov αγώvα τoυ και τη διεθvή συµπαράσταση
vα επιβληθεί και vα απoκαταστήσει στηv Ελλάδα τηv
ειρήvη, τη δηµoκρατία και τηv κoιvωvική πρόoδo και
ευηµερία".
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