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Η πείρα να γίνει δύναμη ανατροπής
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ*

Οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής δεν είναι ίδιες με τις προηγούμενες
εκλογές. Πλέον ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, οι νέοι έχουν περισσότερη πείρα.
Αυτή η πείρα πρέπει να αξιοποιηθεί, να μην πάει στράφι, να γίνει δύναμη
ανατροπής. Να συναντηθεί με τις θέσεις, τη δράση και την πρόταση διεξόδου
του ΚΚΕ. Ο λαός μας χρειάζεται πιο δυνατό το ΚΚΕ για να δυναμώσει η
αντίσταση στην αντιλαϊκή πολιτική.
Μπροστά στις εκλογές, τα κόμματα που στήριξαν και ψήφισαν το 3ο βάρβαρο μνημόνιο, ζητάνε
από το λαό με την ψήφο του να δώσει τη συναίνεση του, να συνυπογράψει τις μειώσεις μισθών και
συντάξεων, τη φοροκαταιγίδα, τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, τις περικοπές στις παροχές υγείας και
πρόνοιας. Θέλουν πραγματικά το λαό να σκάψει το λάκκο του. Είναι δεδομένο ότι όποια κυβέρνηση κι
αν προκύψει, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το πιο πιθανό, είτε με κορμό τη Ν∆, το πρόγραμμα
που θα υλοποιήσει θα είναι το μνημόνιο 3, το οποίο μάλιστα θα χειροτερεύει για τους εργαζόμενους και
με νέα μέτρα. Γι’ αυτό και δεν ακούμε πουθενά τα «κλασσικά εικονογραφημένα» προηγούμενων
εκλογικών αναμετρήσεων για «τις πρώτες 100 μέρες» της επόμενης κυβέρνησης. Είναι δεδομένο το
που θα βαδίσουν. Γι’ αυτό και στην ατζέντα τους όλα τα κόμματα που διεκδικούν μία θέση στο επόμενο
κυβερνητικό σχήμα έχουν αποσύρει – όσο μπορούν – αυτά τα ζητήματα και στήνουν καβγάδες για τη
διαφθορά, τη διαπλοκή και «πάει λέγοντας». Κρύβοντας την ουσία βέβαια ακόμα και γι’ αυτά τα
ζητήματα…
Τώρα με το ΚΚΕ μπορεί ο λαός μας να γυρίσει σελίδα. Μπορεί πλέον ο καθένας να σκεφτεί αν
το ΚΚΕ έλεγε αλήθεια ή ψέματα όταν προειδοποιούσε για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τόνιζε ότι καμία
κυβέρνηση στα πλαίσια του συστήματος δεν μπορεί να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική. Έχουμε δει όλων
των ειδών τις κυβερνήσεις: κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, κυβέρνηση με τεχνοκράτες, κυβέρνηση
αριστεράς. Όσο πιο μεγάλα λόγια έλεγαν προεκλογικά, τόσο μεγαλύτερος ήταν και ο λογαριασμός που
έστειλαν τελικά στις εργατικές-λαϊκές οικογένειες.
Το ΚΚΕ τολμά, αποκαλύπτει και παλεύει ενάντια στον μεγάλο ένοχο για όσα ζούμε σήμερα: το
καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή είναι και η μήτρα των μνημονίων και της αντιλαϊκής πολιτικής. Τον
καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης τον υπερασπίζονται τόσο τα κόμματα που στήριξαν το 3ο μνημόνιο,
όσο και τα κόμματα που εμφανίζονται σαν «αντιμνημονιακά» αλλά τελικά από άλλο δρόμο οδηγούν το
λαό μας στην ίδια τραγωδία. Τέτοια είναι και η συνταγή του ΣΥΡΙΖΑ 2, της Λαϊκής Ενότητας.
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Το ΚΚΕ εκφράζει το πραγματικό, γνήσιο και μαχητικό ΟΧΙ στα μνημόνια και στην αντιλαϊκή
πολιτική «από όπου κι αν προέρχεται». Γιατί προτείνει και παλεύει για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης
που κριτήριο θα είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, η εξασφάλιση της λαϊκής
ευημερίας και όχι η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η πρόταση του ΚΚΕ για την εργατική
λαϊκή εξουσία μπορεί να λυτρώσει το λαό μας από τα δεσμά του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και
τις δεσμεύσεις της ΕΕ. Αυτό είναι το «νέο» σήμερα με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της
παραγωγής, της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτές οι δυνατότητες μπορούν και πρέπει να
αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα όπως η ανεργία και η δουλειά με
μισθούς πείνας μέχρι τα βαθιά γεράματα. Σε αυτό το δρόμο, της ανατροπής του σημερινού
συστήματος, υπάρχει λύση για το λαό μας και τη νεολαία μας. Με πιο δυνατό το ΚΚΕ την επόμενη μέρα
των εκλογών, δυναμώνουν οι αγώνες με προοπτική.

* Γενικoύ Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ
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