Ούτε “αυτούς” ούτε τους “άλλους”.
26 Μάη ψηφίζουμε εμάς!
ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΥ*

Ο ελληνικός λαός και η νεολαία του δε ζουν στη χώρα των λωτοφάγων.
Μερικές ώρες πριν τις εκλογές, με τα διλήμματα – παλιά και νέα – να
“πηγαίνουν και να έρχονται” δεν πρέπει να ξεχάσουμε!
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήρε άριστα από τον Ντοναλντ Τραμπ, τις ΗΠΑ
και το ΝΑΤΟ για τις “υπηρεσίες” της. Πήρε άριστα από τη Μέρκελ, την ΕΕ και
τις αγορές. Οι δανειστές είναι όλοι ευχαριστημένοι: ματωμένα
υπερπλεονάσματα αντί των πλεονασμάτων, “υπεραπόδοση της ελληνικής
οικονομίας”, με ελαστική απασχόληση των 360€ που έχει φτάσει στο 35%.
Πήρε άριστα από τον Νετανιάχου και το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.
Ξέπλυνε το αίμα των νεκρών ανήλικων παιδιών και εγκύων γυναικών της
Γάζας, με συμβόλαια για μπίζνες! Για να συμμετέχουν ελληνικοί
κατασκευαστικοί όμιλοι, αλλά και η κρατική εταιρία ΣΤΑΣΥ στην κατασκευή των υποδομών των
Iσραηλινών εποικισμών.
Αυτή είναι η φοβερή “προοδευτική συμμαχία” του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και τον Κόσμο.
Δεν είναι να απορεί κανείς, που η ΝΔ βλέποντας την αριστεία στην αντιλαϊκή αντεργατική
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, νιώθει να της “παίρνουν τη μπουκιά από το στόμα”; Όλα αυτά τα χρόνια, ο ένας
“έχτιζε” την αντεργατική νομοθεσία, ο άλλος τη “σοβάτιζε”: 7ήμερο εξάγγειλε ο “ένας”, 10ήμερο
δουλεύουν οι νέοι στις τηλεπικοινωνίες, τον επισιτισμό, με την κυβέρνηση του “άλλου”. Ο νόμος του
κατώτατου μισθού των 360€ έχει ονοματεπώνυμο: νόμος Βρούτση-Αχτσιόγλου.
Τώρα οι δύο διεκδικητές της κυβέρνησης, φέρνουν άλλο παραμύθι από τα παλιά. Αυτό της
“χαμένης ψήφου”.
Ε, λοιπόν: χαμένη είναι η ψήφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη συμμαχία των
επιχειρηματιών που από τότε που ιδρύθηκε έχει στόχο την ενίσχυση των συμφερόντων των μεγάλων
ομίλων, που είναι αντίθετα από τα συμφέροντα των εργαζομένων. Για να κερδίσει ο ένας πρέπει να
χάσει ο άλλος.
Χαμένη είναι η ψήφος στις αυταπάτες ότι η ΕΕ μπορεί να γίνει καλύτερη. Με ευρώ ή με λίρες, με
ανάπτυξη ή στασιμότητα η ΕΕ έχει ως αποστολή τη στήριξη της δικτατορίας του κεφαλαίου. Αυτές οι
κατευθύνσεις δεν προέρχονται από τις εμμονές κάποιων νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Αποτελούν
στρατηγική στήριξης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και στη φάση της κρίσης
και στη φάση της ανάκαμψης. Γι' αυτό τα “μνημονιακά μέτρα” εφαρμόζονται σήμερα απ' όλες τις
αστικές κυβερνήσεις - δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, συνεργασίας ή ευρωσκεπτικιστικές, με μνημόνιο ή
χωρίς μνημόνιο.
Χαμένη είναι η ψήφος στη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία», το σχέδιο επίθεσης που έχουν
καταστρώσει απέναντι στους νέους όλων των χωρών. Βάζουν τα παιδιά του λαού να κυνηγάνε χαρτιά,
πτυχία, μεταπτυχιακά πανάκριβα για να γίνουν στη συνέχεια φθηνό εργατικό δυναμικό με τσακισμένα
εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, μετακινούμενο, από κλάδο σε κλάδο, ακόμα και
από χώρα σε χώρα. Αυτές είναι οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»: τεράστια υπερκέρδη στον τουρισμό,
στην ενέργεια, σε άλλους τομείς, και οι νέοι και νέες να δουλεύουν 12ωρα, 6ήμερα, με την ανεργία να
τσακίζει κόκκαλα, και το μέσο μισθό να υποχωρεί από το 2017 στο 2018 κατά 150€.
Χαμένη είναι η ψήφος στήριξης στο ΝΑΤΟ, στη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πολέμους. Ακριβώς αυτή η πολιτική, που εφαρμόζει προκλητικά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα
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υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν, δημιούργησε το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα. Η ΕΕ και τα
κόμματα που τη στηρίζουν φταίνε για τους δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους στα hotspots των νησιών,
της ηπειρωτικής Ελλάδας, για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Για τις ρατσιστικές απόψεις που
βρίσκουν έδαφος και ριζώνουν.
Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ οργάνωσαν, καθοδήγησαν και χειροκρότησαν την υπογραφή της
συμφωνίας των Πρεσπών που είχε σαν στόχο να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Μία
συμφωνία που εντείνει τους αλυτρωτισμούς, μπορεί να ρίξει νερό στο μύλο των εθνικισμών που οι λαοί
των Βαλκανίων έχουν πληρώσει διπλά.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί τον εφησυχασμό και κρύβει τους κινδύνους για τον
ελληνικό λαό που φέρνει η πολιτική της “γεωστρατηγικής αναβάθμισης”. Η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ
“συμφωνούν και επαυξάνουν”. Έχει γεμίσει όλη τη χώρα στρατιωτικές βάσεις, που αποτελούν στόχο
αφού απειλούν τα συμφέροντα της 2ης σε στρατιωτική ισχύ καπιταλιστικής Ρωσίας. Η ουσία της
αντιπαράθεσης στο Αιγαίο είναι πια μονοπώλια θα κυριαρχήσουν στη μοιρασιά των
υδρογονανθράκων. Όμως είτε με όξυνση της κατάστασης που μπορεί να οδηγήσει σε θερμό
επεισόδιο, ή με “συνεκμετάλλευση” τύπου Συμφωνία των Πρεσπών με “αμερικανονατοϊκό καπέλο”, ο
Ελληνικός λαός θα είναι και στις δύο περιπτώσεις χαμένος. Είτε μπει μπροστά σαν δύναμη κρούσης
είτε πληρώσουμε εμείς το μάρμαρο της συνεκμετάλλευσης, αφού ανάσα στα χαράτσια της ενέργειας δε
θα δούμε.
Ποιοι στηρίζουν τα παραπάνω; Οι σοσιαλδημοκράτες και οι νεοφιλελεύθεροι, οι
ευρωσκεπτικιστές και οι γιαλαντζί αριστεροί του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Στη χώρα μας ο
ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και η ΧΑ, τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ. Να οι
χαμένες ψήφοι, να το μαύρο μπλοκ της συντήρησης, του παλιού, του παρωχημένου.
Απέναντι σε αυτά, οι νέες και οι νέοι που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, οι νέοι φοιτητές και οι
εργαζόμενοι που βλέπουν τα όνειρά τους να τσακίζονται από την ανεργία, την ετεροαπασχόληση, τους
μισθούς των 360€, οι μικροί επαγγελματίες που είδαν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται από τη βαριά
φορολογία τόσο με ΝΔ όσο και με ΣΥΡΙΖΑ, έχουν επιλογή!
Και η επιλογή τους – η επιλογή μας – δεν είναι να συνεχίσει η ένταση της εκμετάλλευσης, η
μιζέρια, η μισή δουλειά – μισή ζωή! Να μην αποδεχτούμε το μουχλιασμένο και παλιό - τους ταξικούς
φραγμούς, τα μειωμένα κονδύλια και τις ελλείψεις σε υγεία και παιδεία, τα ματωμένα πλεονάσματα της
ΕΕ μέχρι το 2060. Ούτε εκείνους που βαφτίζουν πρόοδο τα ψίχουλα που ρίχνουν και ζητούν κι
ευχαριστώ!
Η επιλογή μας είναι να περάσουμε απέναντι: απέναντι στην αντιδραστική ΕΕ και τα κόμματα
που τη στηρίζουν, απέναντι στους ομίλους που η ΕΕ στηρίζει και πλουτίζουν όσο εμείς φτωχαίνουμε.
Κόντρα στον πιο θρασύ, δόλιο και ωμό καπιταλισμό – την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή, για να
γκρεμιστεί από την 3η θέση!
Με οργανωμένο αγώνα, βαδίζοντας μαζί στον ίδιο δρόμο για το πραγματικά προοδευτικό και
ριζοσπαστικό, την διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά, δωρεάν κρατική υψηλού επιπέδου υγεία
και πρόνοια, δημόσιες δωρεάν υψηλού επιπέδου σχολές και πανεπιστήμια, για το δικαίωμα στον
ελεύθερο χρόνο, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Να κάψουμε τα σενάρια της ΕΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και της
ΝΔ, που είναι εγγύηση για να τσακίζονται τα δικαιώματα και τα όνειρά μας.
Να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το ΚΚΕ, τη Λαϊκή Συσπείρωση σε Δήμους και
Περιφέρειες! Γιατί είναι εγγύηση για να δυναμώσουν οι αγώνες μας, να πετυχαίνουμε όλο και
περισσότερα μέτρα ανακούφισης του λαού μας! Για να μετατραπεί η μαζική αντίθεση του Ελληνικού
λαού και της νεολαίας στην ΕΕ σε δραστήρια πάλη για την αποδέσμευση από αυτή, για την ανατροπή
του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος! Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του Σοσιαλισμού, για μία ζωή
που θα αξίζει να ζήσουμε!
*Υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
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