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Ί'Τ-c προτάσειος Νόμου «-if! χαρχ/.τηρισμού τού στρατιωτικοί 
ττραξικοπήματο; τής ~1ης Απρίλη 10(57».

77οό? τ>/)’ Βουλήν ίων 'Ελλψων
'To κίνημα τών συνταγματαρχών πού κατέλυσε στις 21 τού 

'Απρίλη 10(57 το δημοκρατικό πολίτευμα τής χιό?2? αποτε
λούσε στυγνό πραξικόπημά. Σκοπός του ήταν ό σφετερισμός 
τής εξουσίας άσό τους πραξικοπηματίες γιά νά υποταχ-ϊή ή 
χώρα στους ’Αμερικανούς, πού άμεσα καί έμμεσα ροήν/.",σαν 
ν.α>. .κα·$ωδήγησαν τόσο το πραξικόπημα έσο καί τό αυταρχικό 
καθεστώς που εγκαυίδρυσε. Ί'ό .κίνημα ώδήγησε στή κατοχή 
τής πάτοι:'ας μας από μερίδα τού στρατού στήν υπηρεσία τής 
αμερικανικής στρατιιστικής ηγεσίας καί τών αμερικανικών 
μονοπωλιακών επιχειρήσεων.

Τό Ξενοκίνητο πραξικόπημα πραγματοποιήθηκε χωρίς καμ- 
μ.ά λαϊκή συμμετοχή. Τό κα-υεστώς ποό δημιούργησε δεν είχε 
καμμιά λαϊκή υποστήριξη. Επιβίωσε χάρη στήν επιβολή 
τού στρατιωτικού νόμου, τή κατάλυση τών έλευ·5ίρων νεσμών 
καί τών δικαιωμάτων τού άννρώπου, στις διώξεις, στα βασα
νιστήρια, στις παράνομες κρατήσεις καί εκτοπίσεις. Το Συμ
βούλιο τής Ινύρώπης διαπίστωσε καί έπιίεδαίωσε οτι ό λαός 
οέν είχε τή· δυνατότητα νά ΐκοράση τήν ·3έλησή του καί 
ήταν αντίθετος με τή στρατιωτική κατοχή.

Θά ήτα-/ κωμικοτραγικό νά γίνη ιδεκτή ή ερμηνεία τών 
πραξικοπηματιών γιά τό κα-άεστιός τους καί νά χαρακτηρι- 
σ3ή σά-/ «επανάσταση» πού έπεκράτησε. ΊΙ επανάσταση 
προύπονίτει λαϊκή συμμετοχή, έχει συγκεκριμένη πολιτική 
ιδεολογία, ώρισμένους κοινον/ΐκοός στόχους καί αμφισβητεί

τό· προϊσχΰον δίκαιο και τή προϊτχΰουσα τάξη. Γ!ιά τούτο μ.όνο 
μετά τήν επικράτησή τη; επέρχεται καί ή! νομιμοποίησή της. 
'Τό καθεστώς τής 2! τού Απρίλη οέν παρουσιάζει κανένα 
χαρακτηριστικό τής επανάστασης.

Γιά νά άρ-λοΰν τόσο οί αμφισβητήσεις γύρω άπο τό χαρακτη
ρισμό τού πραξικοπήματος όσο καί τά εμπόδια γιά τή πραγμα
τοποίηση Κράτους Δικαίου προτείνουμε τήν άκόλουνη διά
ταξη; |
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Ιίερί χαοακτηοισμοϋ τού στρατιωτικού πραξικοπήματος τής 
21ης ’Απρίλη 19(57.

Άρ-όρο μόνο.

«Τό στρατιωτικό κίνημα τής 21 τού ’Απρίλη 1907. πού 
κατέλυσε .τό πολίτευμα τής χώρας καί εγ/.ανίδρυσε δικτατο
ρία χαρακτηρίζεται σά στυγνό πραξικόπημα, τό κανεστώς 
τής 21 τού Απρίλη σάν κατοχή. Αυτονόητη συνέπεια αποτε
λεί η ακυρότητα όλων τών Συντακτικών Π? άξεωνκαί νόμων 
πού έκδό·5ηκαν στή περίοδο άπό τής 21 τού ’Απριλίου 1907 
μέχρι τής 23 τού Ιουλίου 1974, εκτός αν έπικυρω-όοϋν ή τρο
ποποιηθούν σέ διάστημα τριών μηνών μ.έ νόμο».

'Αθήνα 10 τού Δεκέμβρη 1974
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