Ισχυρό ΚΚΕ: η δύναμή σου την επόμενη μέρα
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ *

Οι βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιούλη είναι μία κρίσιμη πολιτική μάχη.
Από την σκοπιά των εργαζομένων και των συμφερόντων τους καμία σημασία
δεν έχει η διαφορά του 1ου με τον 2ο, καμία σημασία δεν έχει αν θα είναι
αυτοδύναμη η νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έχουμε δει όλων των ειδών τις
κυβερνήσεις που έχουν βαδίσει όμως στις ίδιες ράγες: του συστήματος, της
ΕΕ, του ΝΑΤΟ.
Αυτό που κρίνεται είναι το ποιος μπορεί την επόμενη μέρα των εκλογών
να παλέψει για τα αιτήματα των πολλών. Ποια δύναμη μπορεί να αντιπαλεύει μέσα κι έξω από την
Βουλή την αντιλαϊκή πολιτική που θα συνεχιστεί επιθετικά βάζοντας στο στόχαστρο ότι δικαιώματα
έχουν μείνει όρθια, φορτώνοντας νέα βάρη στις πλάτες του λαού για να ευημερούν τα κέρδη των λίγων.
Αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Το έχουμε αποδείξει στην πράξη, μας το αναγνωρίζει ο λαός. Ξέρει ότι
ΚΚΕ σημαίνει πάλη, αλήθεια, εντιμότητα.
Πριν σκεφτεί κάποιος ότι «αυτά τα λέει το ΚΚΕ γιατί έτσι το συμφέρει» ας δει τι έχουν πει ήδη
αυτοί που κρατάνε πραγματικά τα λουριά κάθε κυβέρνησης:
Στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανιών μίλησαν τόσο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
όσο και της ΝΔ. Κοινή συνισταμένη; «Ο δρόμος θα είναι ανηφορικός» για τον λαό, θα χρειαστούν νέες
θυσίες. Οι βιομήχανοι μάλιστα ευχαρίστησαν τον ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τις δικές τους απαιτήσεις, νόμους
του κράτους, ενώ τώρα καλοβλέπουν στην επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ.
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα. Τι έλεγε; Ότι περιμένουν την επόμενη
κυβέρνηση για να συνεχιστεί το «έργο» από εκεί που το αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο «έργο»; Η επιτάχυνση
των πλειστηριασμών α’ κατοικίας, η διατήρηση στο ακέραιο των δεσμεύσεων της ΕΕ, των ματωμένων
πλεονασμάτων, η «στενή παρακολούθηση» των μισθών και των συντάξεων.
Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αφού έκαναν την δουλίτσα τους και με το παραπάνω με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, που αποδείχτηκε ΝΑΤΟϊκότερη των ΝΑΤΟϊκών, τώρα ετοιμάζονται να συνεχίσουν με
κυβέρνηση ΝΔ την ίδια επικίνδυνη πολιτική. ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ κοιμίζουν τον λαό,
προσπαθώντας να κρύψουν τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει για τον λαό μας η πιο βαθιά
εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Η προκλητικότητα της Τουρκικής αστικής τάξης
παίρνει αέρα από την στάση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, που είναι
συνυπεύθυνοι για την εισβολή και κατοχή του 40% της Κύπρου.
Αυτές οι εξελίξεις «φωνάζουν» ότι ο λαός μας χρειάζεται ένα πιο δυνατό ΚΚΕ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ξέπλυνε κι ανέστησε την ΝΔ, εφαρμόζοντας την δεξιά, συντηρητική πολιτική της. Έδωσε το δικαίωμα
στα σκιάχτρα του παλιού πολιτικού κατεστημένου να επιστρέψουν παριστάνοντας τους δικαιωμένους
και κουνώντας το δάκτυλο στον λαό μας που υποφέρει από τα μνημόνια.
Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ διέσυρε αγωνιστικές αξίες και ιδανικά με την πολιτική και τις πρακτικές
που ακολούθησε. Έφτασε να κατεβάζει ως υποψήφιους βουλευτές καραμπινάτους δεξιούς και
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ακροδεξιούς ακόμα και συγκυβερνήτες της ΝΔ! Δεν έβαλε όμως όλους τους αριστερούς και
προοδευτικούς ανθρώπους στο χέρι. Υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα εργαζομένων που δεν παρέδωσε
τους αγώνες του, το ήθος του και τις ιδέες του και τώρα μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά ότι η ελπίδα
& η αισιοδοξία για το αύριο σημαίνει συμπόρευση με το ΚΚΕ, στις εκλογές και στους δρόμους. Για να
διεκδικήσουμε όλα όσα χάσαμε τα τελευταία 10 χρόνια, όλα όσα δικαιούμαστε για να ζήσουμε
καλύτερα όπως αντιστοιχεί στην εποχή μας. Το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα και το αύριο, με τον λαό
να έχει στα χέρια του την εξουσία και τον πλούτο που παράγει.
Ας σκεφτούμε:
Ποιος θα βρεθεί απέναντι στους πλειστηριασμούς;
Ο ΣΥΡΙΖΑ που ποινικοποίησε ακόμα και τις διαμαρτυρίες ενάντια στους πλειστηριασμούς;
Ποιος θα παλέψει για αυξήσεις στις συντάξεις;
Ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε νέες μειώσεις και έφτασε ως και στην κατάργηση του ΕΚΑΣ;
Ποιος θα παλέψει για να ανακουφιστούν τα φτωχά λαϊκά στρώματα;
Ο ΣΥΡΙΖΑ που μαζί με την ΝΔ έχουν δεσμευτεί στην ΕΕ για θεόρατα πρωτογενή
πλεονάσματα ως το 2060;
Ο καθένας μπορεί να απαντήσει, ο καθένας ξέρει. Την ψήφο στο ΚΚΕ θα την βρει δίπλα του. Η
ψήφος στο ΚΚΕ δεν μεταλλάσσεται. Αυτό δεν συμβαίνει με την ψήφο σε κόμματα όπως το
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Το ΚΙΝΑΛ έχει διαβεβαιώσει ότι θα δώσει στήριξη στην επόμενη κυβέρνηση… αν
χρειαστεί. Επειδή «χρειάστηκε», το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ έχει ψηφίσει και τα 3 μνημόνια και έχει
συγκυβερνήσει 2 φορές με την ΝΔ.
Την πείρα που έχουμε να την αξιοποιήσουμε εύστοχα. Το κόμμα του Βαρουφάκη είναι το νέο
«κόμμα μίας χρήσης» που υπερπροβάλλεται για να κερδίσει ψήφους αριστερών που φεύγουν
δυσαρεστημένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο Βαρουφάκης ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε το
δρόμο ως το 3ο μνημόνιο, έχει δηλώσει ήδη ότι «θα συνεργαζόμουν και με την ΝΔ και με τον ΣΥΡΙΖΑ».
Το μέρα25 είναι μία ακόμη φωνή εξαπάτησης. Γι’ αυτό ξαναπουλάει το παραμύθι ότι η ΕΕ μπορεί να
γίνει «αρνάκι» από λύκος. Τι διαφορετικό έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015;
Στην επόμενη βουλή διεκδικούν έδρες 4 μνημονιακά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Μέρα25), 2
φασιστικά ακροδεξιά μορφώματα (Χρυσή Αυγή, Ελληνική Λύση) και το ΚΚΕ. Ποια κοινοβουλευτική
ομάδα θα φέρνει στην Βουλή τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων και θα χαλάει την
σούπα της ομοφωνίας υπέρ του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του συστήματος;
Δεν υπάρχει καιρός για νέες απογοητεύσεις και για «αδικαιολόγητες» απουσίες την Κυριακή 7
Ιούλη. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι που καθημερινά μας λένε πώς «το ΚΚΕ πρέπει να πάει καλά» μπορούν
να κάνουν επιλογή που δε θα την μετανιώσουν. Να δώσουν περισσότερη δύναμη στο ΚΚΕ, την μόνη
ψήφο που «μετράει» υπέρ των πολλών…
*Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ
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