ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ

ΠΑΝΤΟΥ!

ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Απευθυνόμαστε στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, των εργαζομένων, των ανέργων, των επαγγελματιών και αγροτών, των
νέων, των συνταξιούχων.
▶ Σε όλους εσάς που αυτά τα χρόνια σηκώνουμε μαζί τα βάρη που
μας φορτώνουν οι κυβερνήσεις, η ΕΕ, το κεφάλαιο.
▶ Σε όσους βρεθήκαμε δίπλα - δίπλα στους αγώνες, στις διεκδικήσεις, στις εκδηλώσεις.
▶ Σε όσους δεν ανέχονται άλλο στο όνομα μιας δήθεν “αριστεράς”
και “προόδου”, να λερώνονται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αξίες και ιδανικά που γεννήθηκαν από γνήσιους κι ανιδιοτελείς αγωνιστές.
▶ Σε εσάς που δεν ανέχεστε την υποταγή στους δολοφόνους των
ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ.
Που έχετε ανάγκη να εκφράσετε το πιο δυνατό ΟΧΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
▶ Σε εσάς που έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας στον ΣΥΡΙΖΑ, τη
ΝΔ και τα άλλα κόμματα, αλλά θεωρείτε ακόμη ότι η μόνη επιλογή
που έχει ο λαός είναι να στηρίζει με βαριά καρδιά τη λιγότερη κακή
κυβέρνηση, το «μικρότερο κακό».

Σας καλούμε να πάρετε τώρα τη μεγάλη απόφαση
Ελάτε να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά.
Να αφήσουμε πίσω το δρόμο των συνεχών θυσιών για τα κέρδη
των λίγων.
Να αφήσουμε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα, το «μικρότερο κακό»,
που κάθε φορά οδηγεί στο «μεγαλύτερο κακό».
Να βαδίσουμε μαζί σε ένα διαφορετικό δρόμο.
Το δρόμο της ελπίδας, της πάλης για τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Καλούμε ιδιαίτερα όσους έκαναν διαφορετικές
επιλογές στο παρελθόν, ίσως παρασύρθηκαν
από τις ψεύτικες ελπίδες, που είχε δημιουργήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή κυβερνητική διέξοδος εντός των τειχών.
Οι διαφορετικές γνώμες, οι επιφυλάξεις σε επιμέρους ζητήματα, δεν πρέπει να γίνουν εμπόδιο
στη συμπόρευση και κοινή δράση με το ΚΚΕ.
Έχουμε τη δυνατότητα να σας απευθυνόμαστε
καθαρά, ανοιχτά και θαρραλέα. Γιατί όλοι ξέρουν
ότι το ΚΚΕ δεν θα προδώσει την ψήφο και τη
στήριξη κανενός.
Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί.
Μόνο έτσι μπορεί ο θυμός και η αγανάκτηση
που νιώθετε, να γίνει αποτελεσματική δύναμη.
Μόνο έτσι μπορεί η αγωνία σας για το σήμερα
και το αύριο να βρει την πραγματική διέξοδο από
τα επείγοντα προβλήματα, ως τη ριζική ανατροπή.
Τώρα να πορευτούμε με θάρρος και τόλμη.
Για να δώσουμε μαζί όλες τις ταξικές πολιτικές
μάχες.
Για να πάμε πιο ψηλά το ΚΚΕ στις εκλογικές
αναμετρήσεις που είναι μπροστά μας.

Για να κάνουμε
την πραγματική διαφορά,
που έχει ανάγκη ο λαός
και ο τόπος

To κρίσιμο ερώτημα που στέκεται μπροστά
στα εργατικά - λαϊκά στρώματα είναι: θα συνεχίσουμε στον ίδιο δοκιμασμένο - σε όλες
τις εκδοχές - αντιλαϊκό δρόμο ή θα βαδίσουμε
σε ένα διαφορετικό δρόμο, αυτόν της αντεπίθεσης, της πάλης με σημαία τις σύγχρονες
ανάγκες του λαού.

Σήμερα έχετε
περισσότερους λόγους
να συμπορευτείτε
με το ΚΚΕ
Ισχυρό ΚΚΕ, για να διεκδικήσουμε να
πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε. Κόντρα στην
κοροϊδία της δήθεν φιλολαϊκής ατζέντας του
ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει στο λαό 1, ενώ του παίρνει
10, μόνο και μόνο για να εμφανίσει ότι στη δήθεν μεταμνημονιακή εποχή, “κάτι αλλάζει για το
λαό”. Στην πραγματικότητα, όμως, παραμένουν
εδώ όλοι οι αντιλαϊκοί μνημονιακοί νόμοι, ενώ
έρχονται κι άλλοι (π.χ. μείωση του αφορολόγητου, πλειστηριασμοί). Παραμένουν τα ματωμένα
υπερπλεονάσματα, η ασφυκτική επιτροπεία της
ΕΕ και των αγορών, που ισχύει για όλα τα κράτη.
Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα. Δεν θέλουμε να ζούμε χωρίς δικαιώματα και να χειροκροτάμε τα εφάπαξ επιδόματα, τη δήθεν “φιλανθρωπία”, τη λογική των “ελάχιστων” και των
“κατώτατων”, που στόχο έχουν να εξισώσουν
προς τα κάτω τους μισθούς και τα δικαιώματα
των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

Ισχυρό ΚΚΕ, για να πούμε ένα δυνατό ΟΧΙ στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στους οποίους πρωτοστατεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα η
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν θέλουμε η χώρα μας
να είναι προκεχωρημένο φυλάκιο των ιμπεριαλιστών, ορμητήριο επεμβάσεων και πολέμων,
να πρωτοστατεί για να μπουν κι άλλοι λαοί στη
δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, όπως έγινε με τη
Συμφωνία των Πρεσπών. Τα συγχαρητήρια που
παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τους Αμερικάνους και το
ΝΑΤΟ είναι πρόκληση για όσους νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, για όσους έχουν ιστορική
μνήμη.

Ισχυρό ΚΚΕ, γιατί αποτελεί τη μοναδι-

κή γνήσια καταδίκη της ΕΕ της φτώχειας, της
ανεργίας, των πολέμων. Κόντρα στις αυταπάτες
ότι η ΕΕ μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Κόντρα στον
εθνικιστικό ευρωσκεπτικισμό, που τροφοδοτείται
από τμήματα του κεφαλαίου και κέντρα του κατεστημένου, για να στηρίξουν τα συμφεροντά τους.
Το ΚΚΕ είναι εχθρός της ΕΕ, από τη γέννησή
της. Παλεύει, όλα αυτά τα χρόνια, με συνέπεια,
ενάντια στις κατευθύνσεις της ΕΕ. Συνδέει την
αποδέσμευση από αυτή τη λυκοσυμμαχία με την
ανάγκη ριζικής ανατροπής στην εξουσία και την
οικονομία.
Δεν τσιμπάμε στα ψεύτικα διλήμματα, που
ξανασερβίρονται με νέο περιτύλιγμα. Γιατί θυμόμαστε τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές του
παρελθόντος που στήθηκαν για να εγκλωβίσουν
τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Θυμόμαστε τους μνημονιακούς κι αντιμνημονιακούς, που έγιναν όλοι μνημονιακοί.
Θυμόμαστε το ΝΑΙ και το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα,
που έγινε ΝΑΙ σ’ ένα νέο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε από όλους. Σήμερα στήνουν νέα κάλπικα
δίπολα. “Πρόοδος – συντήρηση”, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
“Υπευθυνότητα – Λαϊκισμός”, λέει η ΝΔ. Στόχος
ξανά ο εγκλωβισμός του λαού, στη λογική του “μικρότερου κακού’, στην αντιλαϊκή στρατηγική που
υπηρετούν και οι δύο, μαζί με τα άλλα κόμματα –
τσόντες του νέου διπολισμού.

Ισχυρό ΚΚΕ,

γιατί θέλουμε να ανασάνουμε από την μπόχα του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτή η σαπίλα δείχνει ότι
οι συγκλίσεις των αστικών κομμάτων στα κρίσιμα
και στρατηγικά ζητήματα είναι τόσο μεγάλες, που
η μεταπήδηση απ’ το ένα κόμμα στο άλλο, έχει
γίνει πλέον πολύ εύκολη.

Η ψήφος στο ΚΚΕ μένει εκεί που δόθηκε,
επιστρέφει στο λαό και το κίνημα του, γίνεται
δική του δύναμη Δεν “μεταγράφεται” σε αντιλαϊκές πλειοψηφίες, δεν μπαίνει σε λογικές παζαριών. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί
να κοιτάει το λαό στα μάτια, γιατί είναι σταθερά
προσανατολισμένο στα λαϊκά συμφέροντα, είναι
σταθερά απέναντι στα πολιτικά παιχνίδια και το
τυχοδιωκτισμό. Στα άλλα κόμματα, άλλα ψηφίζεις και άλλα σου βγαίνουν.

Ισχυρό ΚΚΕ, για να υπάρχει πραγματικό μέτωπο στην ακροδεξιά και το φασισμό.
Για να γκρεμιστεί η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή απ’ την τρίτη θέση, για να δυναμώσει
η πάλη ενάντια στο σύστημα, τα συμφέροντα
που γεννούν και τρέφουν το φασισμό. Γιατί δεν
μπορούν να είναι πραγματικοί αντίπαλοι της
ακροδεξιάς αυτοί που συγκυβέρνησαν 4 χρόνια
με τέτοιες δυνάμεις, αυτοί που ψαρεύουν στα
θολά νερά του εθνικισμού, αυτοί που τσακίζουν
το λαό.
Δε μπορούν να είναι αντίπαλοι του φασισμού,
όσοι – όπως ο ΣΥΡΙΖΑ – θεωρούν “καλό” τον
ακροδεξιό Τραμπ. Δεν μπορεί να πολεμηθεί ο
φασισμός, με τη σημαία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
που αξιοποιούν αντιδραστικές δυνάμεις και
πρωτοστατούν στον αντικομμουνισμό. Ούτε
μπορεί να πολεμηθεί με τα δήθεν “προοδευτικά μέτωπα”, στα οποία εντάσσουν δυνάμεις της
αμαρτωλής ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας,
απομεινάρια του ΠΑΣΟΚ, των κυβερνήσεων Σημίτη-Παπανδρέου και διάφορους άλλους γυρολόγοι της πολιτικής.

Ισχυρό ΚΚΕ, για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση σε δήμους και περιφέρειες, απέναντι στις κυβερνήσεις. Κόντρα στους
υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες,
που είναι τα «καλά παιδιά», των κυβερνήσεων
και της ΕΕ. Για να μπουν εμπόδια στη φορομπη-

ξία, στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, στα
σχέδια του κεφαλαίου. Για να ακουστεί δυνατά η
φωνή των εργατικών-λαϊκών διεκδικήσεων, για
σταθερή δουλειά, για έργα, υποδομές, υπηρεσίες, προς όφελος των λαϊκών αναγκών, η έλλειψη
των οποίων τόσο τράγικα φάνηκε στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Οι
κομμουνιστές δήμαρχοι απέδειξαν τι σημαίνει
«συγκρούομαι με το αντιλαικό θεσμικό πλαίσιο,
δεν κρύβομαι πίσω από αυτό», όπως κάνουν
άλλοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες που, ενώ το
στηρίζουν, το επικαλούνται για να συσκοτίσουν
τις ευθύνες τους. Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ, της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» δεν θα πουν ποτέ ότι
η πάλη για τα λαϊκά δικαιώματα «δεν είναι στην
αρμοδιότητά τους», όπως λένε όλοι οι άλλοι.

Ισχυρό ΚΚΕ, για να σταλεί μήνυμα αισιοδοξίας σε Κομμουνιστικά Κόμματα και
δυνάμεις που κάνουν βήματα στις χώρες τους,
ώστε κάθε λαός να ανοίξει το δρόμο της ανατροπής.

Ισχυρό ΚΚΕ, γιατί είναι ο αντίπαλος
πόλος στο μπλοκ των δυνάμεων που υπηρετούν το σάπιο και βάρβαρο καπιταλιστικό
σύστημα, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ.
Γιατί το ΚΚΕ παλεύει για να δυναμώσει το Εργατικό Κίνημα, να δημιουργηθεί μια μεγάλη Κοινωνική Συμμαχία, όλων αυτών που τα συμφέροντά
τους βρίσκονται αντικειμενικά απέναντι από τα
μονοπώλια, τον καπιταλισμό και τις κυβερνήσεις
τους.
Γιατί προβάλλει ότι η διέξοδος για το λαό δεν
μπορεί να υπάρξει με κανενός είδους διαχείριση
του συστήματος, με όποιο πρόσημο κι αν εμφανίζεται.
Η διέξοδος βρίσκεται στη σύγκρουση με το σύστημα, την εξουσία και την οικονομική κυριαρχία
των μονοπωλίων.
Η διέξοδος για το λαό είναι η εργατική εξουσία,
η κοινωνική ιδιοκτησία, ο κεντρικός σχεδιασμός,
η αποδέσμευση από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και όλους
τους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς.

Το πραγματικά ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ στην ιστορία των κοινωνιών, της ταξικής πάλης είναι να μην υποτάσσεσαι σε αρνητικούς συσχετισμούς,
αλλά να παλεύεις για να τους αλλάξεις.
Μόνο έτσι μεγαλούργησε ο λαός μας κι απέσπασε κατακτήσεις.
Το πραγματικά ΣΥΓΧΡΟΝΟ είναι η πάλη για την ικανοποίηση των εργατικών-λαϊκών αναγκών, για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της
οικονομίας, με το λαό στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.
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