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καμπή της 

¡οτορίας της 
ΜΗΝΥΜΑ Π Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ 

Μήνυμα προς τόν 'Ελληνικό Λαό, του 'Ανδρέα Πα
πανδρέου καί του 'Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ. 
Σ Ο. Κ., οτήν τέταρτη επέτειο, άπό την πτώση της 
χούντας. 

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ επέτειο άπό την πτώση της άμερικανοκίνη-
της χούντας, θεωρούμε υποχρέωση^ ν' αποτίσουμε φόρο τιμής 
στα θύματα καί τους αγωνιστές της αντίστασης καί της τρα
γωδίας της Κύπρου, που μαζί μέ την αμείωτη πάλη του λαού, 
ενάντια στη δικτατορία, άνοιξαν το δρόμο γϊά^ την κατάκτη
ση της δημοκρατίας. Είμαστε δμως υποχρεωμένοι να επιση
μάνουμε ότι, παρά την αποκατάσταση της δημοκρατικής κοι
νοβουλευτικής ζωής, οί βασικές δομές που προσδιορίζουν τε
λικά την πορεία της χώρας μας, δέν άλλαξαν. 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ της συνεχιζόμενης εξάρτησης της χώρας μας 
άπα τίς ΗΠΑ καί το NATO, ή απειλή ενάντια στην εδαφική 
μας ακεραιότητα Εντάθηκε, ενώ το Κυπριακό οδηγείται σε με^ 
θοδευμένο αδιέξοδο. O i δημοκρατικοί θεσμοί στο πλέγμα του 
αυταρχισμού, λειτουργούν αναιμικά. 
Η ΚΑΘΑΡΣΗ, ή έλληνοποίηση του κρατικού μηχανισμού, δέν 
πραγματοποιήθηκαν, μέ αποτέλεσμα οϊ δυνάμεις τής ανωμα
λίας να κινούνται ελεύθερα. 
Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ευνουχίζεται από το συγκεν
τρωτικό κράτος. 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ Σ αλυσοδένεται μέσα άπό 
το αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο καί υπονομεύεται άπό την 
ελεγχόμενη καί εξαρτημένη ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ. 
Η ΠΑΙΔΕΙΑ έχει πισωστρατήσει, μέ την αναβίωση των φεου
δαρχικών καί αναχρονιστικών θεσμών. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της χώρας μας καρκινοβατεί. 
Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ή εντεινόμενη άνισοκατανομή του πλού
του, ή στασιμότητα τών επενδύσεων, ή υποαπασχόληση και 
oi^ σημαντικοί θύλακες τής ανεργίας, αποτελούν χαρακτηριστι
κά συμπτώματα τής κρίσης που περνάει ó τόπος μας. 
ΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια δηλαδή μετά τή μεταπολίτευση, ή πολιτική 
της Ν.Δ. οδηγεί το λαό καί τόν τόπο σέ αδιέξοδα. 

Σ è αδιέξοδα που νομοτελειακά καταλήγουν: 
• Στην ολοσχερή εξάρτηση και στή συρρίκνωση του έθνους. 
• Στην παραπέρα ενίσχυση του αυταρχισμού προς το λαό, 

μέ περιθώρια αποσταθεροποίησης τών δημοκρατικών θεσμών 
προς τις δυνάμεις της ανωμαλίας. 

• Στη στυγνή εκμετάλλευση τών εργαζομένων καί τών λαϊ
κών στρωμάτων, άπό το μονοπωλιακό κεφάλαιο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ κοινή συνείδηση, πώς ή χώρα μας βρίσκεται σέ 
μια άπό τίς πιο κρίσιμες _καμπές τής ιστορικής της πορείας. 
Για τό λόγο τούτο, απαιτείται, για τόν τόπο καί τό λαό μας, 
μια άλλη πολιτική. 

Μια πολιτική εθνικής λαϊκές ενότητας, ριζικά διαφορετική άπό 
την ατλαντική, αυταρχική κα! αντιλαϊκή πολιτική της Νέας 
Δημοκρατίας. 

ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εθνικά περήφανη καί κοινωνικά δίκαιη, πού 
να διασφαλίζει τό δρόμο για την Εθνική "Ανεξαρτησία, τή 
Λαϊκή Κυριαρχία καί τήν Κοινωνική "Απελευθέρωση. 


