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Την επόμενη μέρα ΚΚΕ δυνατό για το Λαό:
Δυνατή λαϊκή αντιπολίτευση
Συμμαχία και πάλη για την ανατροπή
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ*

Στις λίγες μέρες που μένουν μέχρι τις εκλογές, ο λαός, οι νέοι
και οι νέες, να ξεπεράσουν τις συμπληγάδες του εκφοβισμού και της
ψεύτικης ελπίδας που τους έχουν στήσει ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, να σκεφτούν
και να στρέψουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα, και με αυτό το
κριτήριο να πάνε στην κάλπη. Γιατί την επόμενη μέρα, όποια και αν
είναι η νέα κυβέρνηση, και το πιθανότερο είναι μια κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι εδώ και όλοι αυτοί οι παράγοντες που ματώνουν το
λαό τόσα χρόνια. Δεν έχει σημασία αν θα εμφανίζονται με άλλα ή με
νέα ονόματα, αν η όποια συμφωνία θα λέγεται μνημόνιο ή αλλιώς, με νέα ή παλιά αντιλαϊκά μέτρα.
Θα είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σε αυτήν,
θα είναι εδώ τα μονοπώλια και η εξουσία τους, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Όλα αυτά που
αποδέχονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν αμφισβητεί το μονόδρομο της ΕΕ που
μας έφτασε ως εδώ αλλά ίσα ίσα, καθημερινά δίνει όρκους υποταγής και πίστης, διακηρύσσει σε
όλους τους τόνους ότι η ΕΕ είναι το «κοινό μας σπίτι» και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα σώσει το ευρώ». Η ΕΕ
έχει θεσμοθετήσει μνημόνια διαρκείας, μηχανισμούς εποπτείας, το σύμφωνο για το ευρώ και άλλους
αντιλαϊκούς μηχανισμούς για να θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των
ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ κάθε μέρα λένε ότι «τελειώνουν» με τα μνημόνια,
αλλά δε λένε κουβέντα για τη σύμπλευσή τους με το μνημόνιο των μνημονίων, τη συνθήκη του
Μάαστριχτ που σφράγισε την αντιλαϊκή πορεία της χώρας όλων των τελευταίων δεκαετιών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επενδύει στην κούφια ελπίδα: «ας φύγουν αυτοί και οι επόμενοι κάτι καλύτερο θα
κάνουν από αυτούς που κυβερνούν σήμερα». Αυτή τη λογική την έχει ξαναζήσει και την έχει
πληρώσει ακριβά ο λαός. Κυβερνήσεις άλλαξαν τόσες τα τελευταία χρόνια, και πάντα με την
προσδοκία ότι οι επόμενες θα κάνουν κάτι καλύτερο. Όλες βάδισαν όμως στον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο
γιατί όλες, όπως συμβαίνει και σήμερα, υπηρετούν τις ίδιες δεσμεύσεις, την ΕΕ και τα μονοπώλια.
Επειδή λοιπόν την επόμενη μέρα κυβέρνηση θα υπάρχει, και αυτή θα είναι από χέρι
αντιλαϊκή, αυτό που χρειάζεται ο λαός μας σήμερα είναι δυνατή, μαχητική αντιπολίτευση που να
υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Μια δύναμη ελπίδας, αποκάλυψης, ενημέρωσης και
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κινητοποίησης του λαού. Και αυτή μπορεί να υπάρχει μόνο με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Όσο πιο δυνατό
είναι το ΚΚΕ τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή του λαού, των εργαζόμενων, των άνεργων, των
λαϊκών οικογενειών. Το ΚΚΕ είναι δύναμη προοπτικής και ανατροπής, για να δυναμώνει το ρεύμα
αμφισβήτησης του σημερινού καπιταλιστικού συστήματος που έχει φάει τα ψωμιά του. Το ΚΚΕ
παλεύει για την εργατική – λαϊκή εξουσία, την αποδέσμευση από την ΕΕ και τη μονομερή διαγραφή
του χρέους, για να μπορέσει ο λαός με τη δική του εξουσία, με τα κλειδιά της οικονομίας στα δικά του
χέρια να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που να εξασφαλίζει τις δικές του ανάγκες. Επειδή
παλεύουμε καθημερινά με αυτόν το στόχο είμαστε μπροστά σε κάθε αγώνα και διεκδίκηση των
εργαζόμενων σήμερα. Για την ανακούφιση από κάθε βάρος που τους φορτώνει η αντιλαϊκή πολιτική.
Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι εγγύηση και για το σήμερα και για το αύριο. Δυνατό ΚΚΕ είναι δύναμη για
το λαό!

* Γενικoύ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
GREEK POLITICS JOURNAL, INFO-COMMUNICATION RESEACH SOCIETY (ICRS), WWW.EKLOGESONLINE.COM
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