Ψήφος στο ΚΚΕ στην τριπλή εκλογική μάχη του Μάη. Ψήφος στο ΚΚΕ
στις Ευρωεκλογές, τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές.
Απευθυνόμαστε στον εργαζόμενο, το νέο ,τον άνεργο ,τον συνταξιούχο.
Απευθυνόμαστε σε όλους όσους αντιστέκονται στη σαπίλα, σε όλους
όσους δεν είναι εθισμένοι στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων, σε
αυτούς που έχουν ανοικτό το βλέμμα και τη σκέψη.
Να μην επιτρέψουν σε κανέναν να αλλοιώσει το κριτήριο της ψήφου
που πρέπει να είναι ενιαίο σε όλες τις εκλογές. Γιατί σε όποιο μετερίζι
και αν βρίσκεται το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου, όποιους
θεσμούς της αστικής εξουσίας και αν υπηρετεί Ε.Ε., κυβερνηση,
περιφέρεια, δήμους, ακόμα και αυτοί που απεκδύονται την πολιτική
τους ταυτότητα, αυτοπροσδιοριζόμενοι ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί
δίπλα στους υποψηφιους των κομμάτων της συγκυβέρνησης και τους
επίδοξους αριστερούς μνηστήρες των κυβερνητικών θώκων, ενιαία
προωθεί το στρατηγικό στόχο της θωράκισης της κερδοφορίας και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, ενιαία εφαρμόζουν
τη βάρβαρη αντιλαική πολιτική που συντρίβει τα εργατικά λαικά
δικαιώματα για να στηριχθεί η καπιταλιστική ανάκαμψη.
Για αυτό ενιαία και συντονισμένα πρέπει να είναι τα πυρά του λαού και
στις τρεις μάχες, στην πολιτική του αναμέτρηση με τους πραγματικούς
υπεύθυνους για τα δεινά που υποφέρει: Ε.Ε. , τα μονοπώλια και τους
πολιτικούς τους υπηρέτες. Τους καλούμε να μην κάνουν ανακωχή, να
μην τους επιτρέψουν να ανασυνταχθούν .Με την ψήφο τους να
ενισχύσουν το ΚΚΕ, ασπίδα προστασίας στις επιθέσεις που θα
εξαπολύουν και δόρυ για να αντεπιτεθούν.
Να μη σκοντάψει στους σκοπέλους που πολλαπλασιάζονται όσο
πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Το πρόσφατο γεγονός της
δημοσιοποίησης της συνομιλίας του αντικομμουνιστή Μπαλτάκου με
τον Κασιδιάρη κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να θεωρηθεί. Δεν είναι
μόνο ότι επιβεβαιώνεται αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε πει το
ΚΚΕ ότι το ναζιστικό φασιστικό μόρφωμα της Χ.Α. ανδρώθηκε στους
κόλπους του ίδιου του συστήματος. Είναι μία ακόμη εξέλιξη που
μαρτυρά τις προσπάθειες που γίνονται για την αναμόρφωση του

αστικού πολιτικού σκηνικού, την καλλιέργεια σκηνικού τεχνητής
πόλωσης, βολικής τόσο για τη συγκυβέρνηση όσο και για την
αντιπολίτευση, αποπροσανατολισμού από την ουσιαστική συζήτηση για
τα μεγάλα λαικά προβλήματα. Απευθυνόμαστε στο λαό. Και με αυτή την
ευκαιρία να προβληματιστεί για τα σχέδια που εξυφαίνονται σε βάρος
του.
Συγκυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξίφη τους,
υψώνουν τους τόνους της αντιπαράθεσης, λανσάρουν διλήμματα
επιδιώκουν να πείσουν το λαό να στοιχηθεί πισω από εχθρικές για τα
λαικά συμφέροντα δυνάμεις. Καπιταλιστική ανάπτυξη με λιτότητα ή όχι.
«Πετύχαμε πλεόνασμα, βγήκαμε στις αγορές» θριαμβολογεί η
κυβέρνηση. «Εικονική πραγματικότητα, στημένη έξοδο στις αγορές»
απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ,τράπεζες που θα
ανήκουν στα μονοπώλια» υποστηρίζει ο κυβερνητικός πόλος με τη
σοσιαλδημοκρατία του Βενιζέλου. «Ισχυρός κρατικός τραπεζικός πόλος
τράπεζες που θα ανήκουν στο κράτος των μονοπωλίων» προκρίνει ο
ΣΥΡΙΖΑ με το τμήμα της σοσιαλδημοκρατίας του Γ.Παπανδρέου,ο οποίος
μάλιστα, μαζί με άλλους «λαϊκούς αγωνιστές» όπως ο Απόστολος
Κακλαμάνης και ο Νικήτας Κακλαμάνης, πήρε τα εύσημα για τη
γενναιότητα που επέδειξε και τη θαραλλέα στάση που κράτησε από τον
θεματοφύλακα της αριστεράς στο ΣΥΡΙΖΑ, τον αρχηγό της Αριστερής
Πλατφόρμας Π.Λαφαζάνη.
Επιδιώκουν με κάθε τρόπο να κρύψουν τη στρατηγική τους σύμπλευση
σε θεμελιώδη ζητήματα. Θέλουν να φορέσουμε αταξικά γυαλιά. Και οι
δύο αγωνιούν για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, πασχίζουν
για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ένθερμοι υποστηρικτές και οι δύο της
υγειούς επιχειρηματικότητας. Και οι δύο είναι θιασώτες του
ευρωμονόδρομου. Και οι δύο αγωνιούν για τη διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής, μήπως κλονιστεί η εμπιστοσύνη του λαού στην
αστική δημοκρατία.
Ο λαός χωρίς προκαταλήψεις, με ψυχραιμία να σκεφτεί ποιά
συμφέροντα εξυπηρετεί η πολιτική του κάθε κόμματος ,να αξιοποιήσει
την πολύτιμη εμπειρία του και να βγάλει συμπεράσματα. Για να μη
συντριβούν οι προσδοκίες του στις συμπληγάδες, από τη μία της

τρομοκρατίας, του φόβου και από την άλλη των ψεύτικων ελπίδων.
Είναι δοκιμασμένος ο δρόμος που μας καλούν να βαδίσουμε. Κάθε
μέρα που περνάει διαφαίνεται όλο και πιο καθαρά τι μας περιμένει στο
τέρμα.
Τα θεμέλια για τα διαρθρωτικά μέτρα που ψηφίστηκαν με το
πολυνομοσχέδιο, για τις σαρωτικές αντεργατικές αλλαγές, χτίστηκαν 20
χρόνια πριν, το 1994, με τη Λευκή Βίβλο που ονόμαζε το 8ωρο και τις
συλλογικές συμβάσεις ακαμψία,που αξίωνε κατάργηση των
εργοδοτικών εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση. Που οδήγησαν
στην Ε.Ε. των 27.000.000 ανέργων, των 125.000.000 ανθρώπων που
ζουν στα όρια της φτώχειας. Αυτά ήταν τα αποτελέσματά τους στις
χώρες που εφαρμόστηκαν, αυτά υλοποιούνται τώρα και στη χώρα μας,
εκεί θα οδηγήσουν.
Τι έχει να περιμένει ο άνεργος, π.χ. από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
«επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας» λέει η Δούρου, «το
επίδομα της ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας» λέει η Ν.Δ.
Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για φράξουν το δρόμο, να μη
συναντηθεί η συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση με τη ριζοσπαστική,
ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ, τη μοναδική φιλολαική διέξοδο από την
κρίση. Φυτεύουν ελιές, φτιάχνουν ποτάμια που οδηγούν το λαό στα
βαλτόνερα. Κόμματα διάττοντες αστέρες, κόμματα με ψευδεπίγραφη
ριζοσπαστική, αντικαπιταλιστική φρασεολογία, με κύριο φορέα την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη 13 συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, με προτάσεις που κινούνται
εντός των καπιταλιστικών τειχών, που θέλει το κίνημα σε ρόλο
κομπάρσου, υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής .
Υπάρχει λύση υπέρ του λαού. Προϋπόθεση να πιστέψει στην
αστείρευτη δύναμη του, στις ανεξάντλητες δυνατότητες που έχει, να
πάρει την απόφαση να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
Προυπόθεση η αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, για να
αναγεννηθεί η ελπίδα, για τη διαμόρφωση μιας μαχητικής εργατικής
λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην εξουσία των επιχειρηματικών
ομίλων και των πολιτικών τους υπηρετών.

Η μόνη φιλολαϊκή προοπτική η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ.
Αποδέσμευση απο την ΕΕ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς
οργανισμούς. Μονομερή διαγραφή του χρέους. Σχεδιασμένη οικονομία
με τα μέσα παραγωγής στα χέρια των παραγωγών, κοινωνικοποίηση και
εργατικός λαικός έλεγχος. Και η παραγωγή και η εξουσία στα χέρια του
εργαζόμενου λαού.
Το πιο βαρύ, το πιο σημαντικό από τα όπλα μας ,το συγκριτικό μας
πλεονέκτημα, η ηθική μας υπεροχή απέναντι στην πανσπερμία των
άλλων υποψηφίων: συμμετέχουμε στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ που, αν και
βαδίζει προς τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής, παραμένει το πιο
νέο κόμμα, που φτάνει από πολύ μακριά και τραβά πολύ μακριά μέρα
τη μέρα, στοχασμός και αγώνας να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.
Δυναμώνουμε,Ψηφίζουμε ΚΚΕ παντού γιατί δύναμη και ελπίδα είναι
του λαού.

