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Γιατί ψήφος στο ΚΚΕ
Του Χρήστου Κατσώτη*

Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές έρχεται νέα αντιλαϊκή θύελλα όποια και αν
είναι η κυβέρνηση. Για αυτό χρειάζεται πανίσχυρο ΚΚΕ γιατί θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αντίστασης, οργάνωσης και αντεπίθεσης του λαού, προκειμένου
η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να βάλουν εμπόδια στην αντιλαϊκή
πολιτική και να ανοίξουν τον δρόμο για ριζικές αλλαγές. Μόνο με ισχυρό ΚΚΕ θα
υπάρχει ισχυρό αντίβαρο στην νέα αντιλαϊκή λαίλαπα που έρχεται. Όποια και αν
είναι η κυβέρνηση να είναι αδύναμη.
Ο λαός να καταφέρει στις εκλογές διπλό χτύπημα στους εκβιασμούς και τις αυταπάτες. Για αυτό πρέπει να καταδικάσει ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και να μην σκορπίσει την
ψήφο του δεξιά και αριστερά στα διάφορα «αντιμνημονιακά» κόμματα.
Η πρόταση για κυβέρνηση των «αντιμνημονιακών» δυνάμεων ή των δυνάμεων της αριστεράς
δεν μπορεί να επιφέρει τίποτα θετικό για το λαό. Κινείται στα πλαίσια της ΕΕ και του αντιλαϊκού δρόμου
ανάπτυξης που κυριαρχούν τα μονοπώλια. Αυτός ο δρόμος έφερε την οικονομική κρίση, την φτώχεια,
την ανεργία και τη δυστυχία στο λαό. Ανάλογες αριστερές κυβερνήσεις δοκιμάστηκαν σε Γαλλία, Ιταλία
και αλλού και τσάκισαν τα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα. Μια τέτοια κυβέρνηση θα οδηγήσει τον λαό στην
απογοήτευση, γρήγορα θα σκορπίσει τις ελπίδες του, και κυρίως θα συμβάλλει στην διαιώνιση της αντιλαϊκής πολιτικής.
Ο λαός δεν πρέπει να ξεγελαστεί από το παραμύθι της φιλολαϊκής διαπραγμάτευσης στα πλαίσια
της ΕΕ, γιατί τέτοια διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει. Η ΕΕ είναι λυκοσυμαχία που μόνο χειρότερη
μπορεί να γίνει, επιβάλλει απανωτά «μνημόνια» διαρκείας στον λαό. Τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζονται περιγράφονται στις αποφάσεις της ΕΕ και είναι μέτρα που εξυπηρετούν την ανταγωνιστικότητα των
μονοπωλιακών ομίλων. Υλοποιούνται παντού, με ή δίχως μνημόνιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη γιατί στηρίζει την ΕΕ, ψήφισε το Μάαστριχ, υπερθεμάτισε για τη συμμετοχή
της Ελλάδας στην ΟΝΕ, είναι μέλος του «κόμματος της ευρωπαϊκής αριστεράς» που κινείται στα πλαίσια
της ΕΕ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητεί τα μονοπώλια και σύμφωνα με τον Πρόεδρό του Α. Τσίπρα είναι υποστηρικτής της «υγιούς επιχειρηματικότητας», για να προσελκυστούν όπως λέει επενδύσεις. Καλλιεργεί
αυταπάτες στο λαό ότι τα συμφέροντά του μπορούν να συμβιβαστούν με αυτά των βιομηχάνων και των
εφοπλιστών. Οι προτάσεις τους αφήνουν άθικτο και κυρίαρχο τον βασικό αντίπαλο του λαού που είναι
οι βιομήχανοι και τα επιχειρηματικά μεγαθήρια.
Υπερασπίζει στο εργατικό κίνημα την λογική του κοινωνικοεταιρισμού, για αυτό συνεργάζεται με την
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και σε μια σειρά χώρους υπογράφει μειώσεις μισθών και αποδέχεται την καρατόμηση
των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Αυτό που χρειάζεται σήμερα ο λαός είναι να χτίσει τη συμμαχία της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων σε κατεύθυνση ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων. Να παλέψει για έναν άλλο δρόμο
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας, τον δρόμο της αποδέσμευσης από την ΕΕ, της μονομερούς διαγραφής του χρέους με λαϊκή εξουσία και λαϊκή οικονομία. Είναι η μόνη διέξοδος που συμφέρει το λαό, γιατί
μόνο έτσι μπορεί ο λαός να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει, να οργανώσει την οικονομία για
την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, να εξασφαλίσει αξιοπρεπή δουλειά για όλους,
δωρεάν παιδεία και υγεία, φτηνή κατοικία, σύγχρονες κοινωνικές υποδομές και γενικά αξιοβίωτη ζωή.
Μπροστά στο όργιο της ιδεολογικής τρομοκρατίας και των εκβιασμών ο λαός πρέπει στις 6 Μάη να
στείλει μήνυμα αντίστασης, ελπίδας και αντεπίθεσης. Να ενισχύσει το ΚΚΕ που είναι ανυποχώρητο στην
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υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, είναι κόμμα που δεν
μπορούν
να το βάλουν
στο χέρι, έχει δικαιωθεί στις εκτιμήσεις του για την ΕΕ, την οικονομική κρίση και
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την επερχόμενη αντιλαϊκή θύελλα. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη που ενοχλεί πραγματικά και συμφέρει
το λαό.
Στις 6 Μάη ο λαός πρέπει με την ενίσχυση του ΚΚΕ να βρεθεί ετοιμοπόλεμος, να κάνει ένα ουσιαστικό
βήμα στην αλλαγή των συσχετισμών, να ανοίξει δρόμο για την προοπτική.
*Υποψήφιου Βουλευτή του ΚΚΕ στη Β’ Αθήνας
Γενικού Γραμματέα ΕΚΑ
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