


� Από την περαιτέρω όξυνση των ενδοϊµπεριαλιστι-
κών ανταγωνισµών στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου, µέσα στους οποίους εντάσσονται και οι 
αντιθέσεις των αστικών τάξεων Ελλάδας - Τουρκίας, 
η κλιµάκωση της τουρκικής επιθετικότητας.

� Από την πορεία και το φούντωµα της πανδηµίας στη 
χώρα µας και διεθνώς, την τραγική κατάσταση στα 
δηµόσια συστήµατα Υγείας, τις συνέπειες της πανδη-
µίας στη ζωή και τα δικαιώµατα της εργατικής τάξης 
και των λαϊκών στρωµάτων, ως αποτέλεσµα της αντι-
λαϊκής πολιτικής και µέτρων.

� Από το ξέσπασµα, την εξέλιξη και το βάθος της οικο-
νοµικής κρίσης, η οποία δεν έχει ως βασική αιτία την 
πανδηµία, όπως ισχυρίζονται οι αστικές κυβερνήσεις 
και οι διεθνείς οργανισµοί. Στην παγκόσµια καπιτα-
λιστική οικονοµία προϋπήρχαν σοβαρά προβλήµατα 
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, που οδηγούσαν µα-
θηµατικά σε µια νέα κρίση, η οποία επιταχύνθηκε από 
την πανδηµία.

� Από την ένταση του αυταρχισµού, της καταστολής, 
του αντικοµµουνισµού, όπως εκδηλώθηκε το τελευ-
ταίο διάστηµα µε την ψήφιση από την κυβέρνηση της 
Ν∆ του νέου νόµου για τον περιορισµό και την απα-
γόρευση των διαδηλώσεων.

Οι παραπάνω παράγοντες, παρά τη σχετική τους αυ-
τοτέλεια, δεν είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον, 
ούτε πολύ περισσότερο «συνέπεσαν» συγκυριακά, όπως 

ισχυρίζονται η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόµµατα, 
που ανταγωνίζονται µεταξύ τους για το ποιος είναι κα-
λύτερος διαχειριστής της ίδιας αντιλαϊκής στρατηγικής. 

Αυτοί οι παράγοντες αλληλοτροφοδοτούνται, γιατί στην 
πραγµατικότητα πρόκειται για εκφάνσεις της ίδιας αστι-
κής πολιτικής, που στον πυρήνα της έχει τη διασφάλιση 
της κερδοφορίας του κεφαλαίου σε όλα τα επίπεδα, την 
εξυπηρέτηση της καπιταλιστικής λειτουργίας και ιδιαί-
τερα τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της καπιτα-
λιστικής οικονοµίας. Κατά συνέπεια, έρχονται σε ριζική 
αντίθεση µε τις ανάγκες των εργαζοµένων και των λαών. 
∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµη και η «θεραπευτική» αντιµε-
τώπιση της πανδηµίας, π.χ. εµβόλιο, υποτάσσεται στους 
διάφορους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς. Πρό-
κειται, τελικά, για τα αδιέξοδα του ίδιου του καπιταλιστι-
κού συστήµατος. 

Αυτή η πολιτική, από τη µία ενισχύει την επίθεση στα 
εργατικά - λαϊκά δικαιώµατα, επικαλούµενη και τις 
«έκτακτες συνθήκες», ενώ από την άλλη εµπλέκει τον 
λαό στους ανταγωνισµούς ανάµεσα στα καπιταλιστικά 
κράτη και τις συµµαχίες τους, για το ποιος θα βγει πιο 
κερδισµένος στην παρούσα φάση. Αυτούς τους αντα-
γωνισµούς, που αφορούν τόσο τις διαπραγµατεύσεις 
για τα νέα χρηµατοδοτικά πακέτα στήριξης των επιχει-
ρηµατικών οµίλων όσο και τον έλεγχο πλουτοπαραγω-
γικών πηγών και ενεργειακών δρόµων, καλούνται να 
τους πληρώσουν οι λαοί µε περισσότερη εκµετάλλευση, 
φτώχεια, ανεργία, ακόµη και µε το αίµα τους σε περι-
πτώσεις πολεµικών εµπλοκών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ απευθύνεται στην 
εργατική τάξη, στους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούµενους ΕΒΕ και αγρότες, 
στη νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών δυνάµεων, στους συνταξιούχους, 
στους προοδευτικούς ανθρώπους, επιστήµονες, καλλιτέχνες. 

Τους καλεί σε αγωνιστική συµπόρευση µε το ΚΚΕ:

� Για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού.

� Για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών δικαιωµάτων, για να καταργηθούν 
οι αντεργατικές διατάξεις των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου, να µη µείνει 
κανένας εργαζόµενος χωρίς αξιοπρεπές εισόδηµα.

� Για την υπεράσπιση των λαϊκών ελευθεριών ενάντια στην κρατική καταστολή 
και τις απαγορεύσεις, ενάντια στην εργοδοτική τροµοκρατία.

� Για να δυναµώσει ο αγώνας ενάντια στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και τη 
συµµετοχή της χώρας µας στα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Καµία αλλαγή διε-
θνών συνθηκών, καµία συµµετοχή στα παζάρια συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου 
υπό «ευρωΝΑΤΟική εποπτεία». Τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώµατα, την εδα-
φική ακεραιότητα της χώρας δεν µπορούν να τα εγγυηθούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η 
ΕΕ, τα παζάρια και οι συµφωνίες των αστικών τάξεων και κυβερνήσεων.

Τη ∆ευτέρα 7 Σεπτέµβρη 2020 συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και 
εξέτασε τα καθήκοντα και τη δράση του Κόµµατος και της ΚΝΕ στις σύνθετες 
και δύσκολες συνθήκες, που διαµορφώνονται για τον λαό, από την πορεία των 
διεθνών και εσωτερικών εξελίξεων.  Οι εξελίξεις αυτές καθορίζονται:1



Βρισκόµαστε µπροστά σε πολύ επικίνδυνες εξελίξεις 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, 
της Κύπρου. Αυτές οι εξελίξεις καθορίζονται από την 
πολιτική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τους ανταγω-
νισµούς τους µε Κίνα, Ρωσία για τον έλεγχο λιµανιών, 
φυσικού πλούτου από τους ενεργειακούς κολοσσούς, 
την εµπλοκή των αστικών τάξεων της περιοχής, που 
επιδιώκουν τη γεωστρατηγική τους αναβάθµιση. Σε αυ-
τήν την παγκόσµια ισορροπία δυνάµεων επιδρούν και 
οι συνέπειες της πανδηµίας. Αυτό είναι και το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο εξελίσσεται σήµερα και η αντιπαράθε-
ση των αστικών τάξεων Ελλάδας - Τουρκίας, η κλιµά-
κωση της τουρκικής επιθετικότητας µε την αµφισβήτη-
ση συνόρων και διεθνών συνθηκών. Μάλιστα, η βα-
θύτερη εµπλοκή της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς 
σχεδιασµούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ αλλά και δυνάµεων της 
ΕΕ, όπως η Γαλλία, µε επιλογή της ελληνικής αστικής 
τάξης, είναι παράγοντας που κάνει πιο περίπλοκη και 
επικίνδυνη την κατάσταση στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις.

Και µόνο το γεγονός ότι οι πο-
λεµικοί στόλοι των δύο κρα-
τών είναι παραταγµένοι, 
εδώ και έναν µήνα, σε 
θέση µάχης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, αρ-
κεί για να δείξει τους 
µεγάλους κινδύνους 
για τους λαούς, αλλά 
και για να καταρρί-
ψει τον εφησυχασµό 
που καλλιεργούσαν 
συστηµατικά όλες 
οι κυβερνήσεις, της 
Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του 
ΣΥΡΙΖΑ, που ισχυρί-
ζονται ότι αν η Ελλάδα 
ήταν «πρωταγωνίστρια» 
στα ΝΑΤΟικά σχέδια, αυτό 
θα θωράκιζε και τα κυριαρ-
χικά της δικαιώµατα. Σήµερα 
χρεοκοπεί µε πάταγο αυτή η θέση, 
µε βάση την οποία γέµισαν την Ελλάδα 
αµερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, έστειλαν στρατιωτικές 
αποστολές εκτός συνόρων, δαπανούν κάθε χρόνο 4 
δισ. ευρώ για το ΝΑΤΟ. Παρ΄ όλα αυτά, επίκειται νέος 
γύρος εξοπλισµών, που θα κληθεί πάλι να πληρώσει ο 
ελληνικός λαός και που δεν γίνονται για την άµυνα της 
χώρας, όπως δείχνει η απόφαση αποστολής συστοιχί-
ας «Πάτριοτ» των ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων στη 
Σαουδική Αραβία, που εξυπηρετεί τα επιθετικά σχέδια 
των ΗΠΑ σε βάρος των λαών.
Η στάση των παραπάνω δυνάµεων - συµµάχων της 

ελληνικής αστικής τάξης, παρά τα - κατά καιρούς - λό-
για «συµπάθειας», δεν µπορεί να κρύψει ότι υπαγορεύ-
εται από την επιδίωξη ενίσχυσης των θέσεών τους στην 
περιοχή ενάντια σε Ρωσία, Κίνα, τη διατήρηση της ΝΑ-
ΤΟικής συνοχής - η οποία συνοχή δέχεται κλονισµούς 
- και τη σταδιακή προώθηση της αναβάθµισης της 
Τουρκίας στο καθεστώς συνεκµετάλλευσης στο Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι συµφωνίες σκοπιµότητας, που υπέγραψε η κυβέρ-
νηση της Ν∆ µε την Ιταλία και την Αίγυπτο για την ορι-
οθέτηση των θαλάσσιων οικονοµικών ζωνών, είναι 
ενταγµένες στην προοπτική της συνδιαχείρισης και 
στον µεγαλύτερο ακόµα συµβιβασµό που θα ακολου-
θήσει µε την Τουρκία. 

Το επιχείρηµα που καλλιεργείται συστηµατικά από 
διάφορα τµήµατα της αστικής τάξης, ότι µε αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγεται µια πολεµική αναµέτρηση, 
είναι ψεύτικο και παραπλανητικό, κρύβει 

τις ευθύνες της αστικής εξωτερικής 
πολιτικής, που υπηρετεί γενικά τα 

µονοπώλια, εγχώρια και ξένα, 
συγκαλύπτει ταυτόχρονα τις 

µεγάλες διαχρονικές ευθύνες 
των µέχρι σήµερα κυβερνή-
σεων (συµφωνίες Ελσίνκι, 
Μαδρίτης, για τις στρατι-
ωτικές βάσεις και άλλα), 
οι οποίες είναι συνένοχες 
για το πώς φτάσαµε στη 
σηµερινή κατάσταση. 
Εκµεταλλεύεται την αυ-
τονόητη θέληση του ελ-
ληνικού λαού να ζει ειρη-

νικά και φιλικά µε τους άλ-
λους λαούς. Αυτή η γραµµή 

της αστικής τάξης ανοίγει το 
δρόµο σε νέες εκχωρήσεις 

κυριαρχικών δικαιωµάτων σε 
βάρος του λαού.

Οι όποιες τέτοιες συµφωνίες ανοίγουν 
µόνο τον νέο γύρο των πολεµικών συγκρού-

σεων, βάζοντας σε κίνδυνο τον ελληνικό και τους γειτο-
νικούς λαούς.

Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για προσωρινές συµ-
φωνίες ανάµεσα σε αστικές τάξεις, ιµπεριαλιστικές 
συµµαχίες και ενεργειακούς κολοσσούς, που προετοι-
µάζουν τον νέο γύρο ανταγωνισµών και πολεµικών συ-
γκρούσεων. Άλλωστε, και οι ιµπεριαλιστικές συµφωνίες 
αλλάζουν µε αναδιάταξη δυνάµεων και συµφερόντων, 
µε την όξυνση του ανταγωνισµού.

Για τους ανταγωνισµούς στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τις αντιθέσεις των αστικών τάξεων Ελλάδας - Τουρκίας, 
την όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας.2



ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, παρά κάποιες επιµέρους διαφορές 
για αντιπολιτευτικούς κυρίως λόγους, στηρίζουν την 
κυβερνητική πολιτική και τις συµφωνίες που υπογρά-
φει η Ν∆. ∆εσµεύονται µάλιστα να τις τηρήσουν. ∆ιά-
φορες, επίσης, οπορτουνιστικές δυνάµεις, µε τις θέσεις 
τους, ρίχνουν νερό στον µύλο της γραµµής της συνεκ-
µετάλλευσης που προωθεί η ελληνική αστική τάξη σε 
συνεργασία µε τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ορισµένοι, µάλι-
στα, φτάνουν στο σηµείο να αρνούνται την ύπαρξη 
κυριαρχικών δικαιωµάτων ή να τα αποσπούν τελείως 
από την εδαφική ακεραιότητα. Στην πράξη, παίζουν το 
παιχνίδι των ιµπεριαλιστικών κέντρων και της ελληνι-
κής αστικής τάξης, η επιθετικότητα της οποίας µπορεί 
να συνυπάρχει και µε παραχωρήσεις για να αποκτή-
σει αλλού οφέλη. Αφήνουν το «ελεύθερο» στην αστι-
κή τάξη να ορίζει ως «πατριωτικό συµφέρον» τα κάθε 
φορά δικά της ταξικά συµφέροντα και να εγκλωβίζει 
τον λαό κάτω από τη δική της σηµαία,  µε την αποδοχή 
των εθνικιστικών της εξάρσεων αλλά και των ιµπερια-
λιστικών παζαριών και συµβιβασµών.

Άλλωστε, η ελληνική αστική τάξη συµβάλλει στον ιµπε-
ριαλιστικό πόλεµο και µε τη στάση της στην όξυνση 
των αντιθέσεων, στις επεµβάσεις και στις πολύµορφες 
πιέσεις, άρα και στις επακόλουθες αλλαγές συνόρων, 
προβλήµατα δηλαδή που όλα πλήττουν τους λαούς. 
Το ελληνικό αστικό κράτος καθώς και όλες οι κυβερ-
νήσεις που υπηρετούν την αστική τάξη, διεκδικούν να 
διαδραµατίζουν ρόλο - κλειδί στη συµµετοχή εκµε-
τάλλευσης του πλούτου της περιοχής, σε επικίνδυνα 
σχέδια για τους λαούς, αφού στηρίζουν έµπρακτα τον 

πολλαπλασιασµό στην Ελλάδα αµερικανοΝΑΤΟικών 
στρατιωτικών βάσεων, την πλήρη ένταξη των ελληνι-
κών στρατιωτικών δυνάµεων στα ιµπεριαλιστικά σχέ-
δια, που οδηγούν στον πόλεµο, στην αλλαγή συνόρων, 
στον κατακερµατισµό, σε προσαρτήσεις, που γεννούν 
και το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό κ.λπ. 

Η Ελλάδα είναι απολύτως ευθυγραµµισµένη µε τη 
στρατηγική του ΝΑΤΟ, που έχει στόχο την περικύκλω-
ση της Ρωσίας και την ανάπτυξη δυνάµεων στη Μαύρη 
Θάλασσα και τη Βαλτική, έχει αποδεχτεί το δόγµα του 
«πρώτου πυρηνικού πλήγµατος», τα σχέδια για παρα-
πέρα επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια µε «οδηγό» τη 
Συµφωνία των Πρεσπών. Αναλαµβάνει µε προθυµία, 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟικού καταµερισµού, το ρόλο 
«διαύλου» προς τους ανταγωνιστές του ΝΑΤΟ, π.χ. της 
Ρωσίας, του «µεντεσέ» στα Βαλκάνια. Έχει µετατραπεί 
σε διευρυµένη, σε σχέση µε το παρελθόν, βάση εξόρ-
µησης των ΗΠΑ. Οι κυβερνήσεις της Ν∆ σε σύµπραξη 
και µε το ΠΑΣΟΚ και πριν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι συνένοχες στην επικίνδυνη µετατροπή της Ελλά-
δας σε στόχο των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών. 

Ο λαός µας πρέπει να απορρίψει όλα τα εκβιαστικά 
διλήµµατα, να µη δεχτεί καµία υποχώρηση σε κυ-
ριαρχικά δικαιώµατα. H υπεράσπιση των κυριαρ-
χικών δικαιωµάτων, της εδαφικής ακεραιότητας, 
των συνόρων, από τη σκοπιά των λαϊκών συµφε-
ρόντων, δεν είναι θεωρίες, κούφια λόγια. Αποκτούν 
πραγµατικό νόηµα, µόνο όταν συµβαδίζουν µε την 
πάλη:

� Για την απεµπλοκή της χώρας µας από τα επικίνδυνα σχέδια 
του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ.

� Για να κλείσουν οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα.

� Για την αποδέσµευση από αυτούς τους οργανισµούς, µε τον λαό 
στην εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.

Αυτός είναι ο µόνος δρόµος που συµφέρει την Ελλάδα των εργατών, των αγροτών, των 
βιοπαλαιστών επαγγελµατιών, βιοτεχνών, εµπόρων, επιστηµόνων, ανδρών και γυναι-
κών, των νέων και των συνταξιούχων. Και όχι η Ελλάδα των µονοπωλίων, του κοσµο-
πολιτισµού του µεγάλου κεφαλαίου και των κάθε είδους πολιτικών διαχειριστών τους.

Αν οι λαοί στην περιοχή βαδίσουν το δικό τους δρόµο, θα βρουν τρόπο να λύσουν τις 
όποιες διαφορές. ∆εν ισχυριζόµαστε ότι δεν θα υπογράφονται Συµφωνίες, ότι δεν θα 
γίνεται κανένας διάλογος, ότι δεν θα υπάρχουν και κάποιοι αµοιβαίοι συµβιβασµοί σε 
αυτήν την πορεία, αλλά αυτοί θα είναι σε όφελος των ίδιων των λαών και των δικών 
τους αµοιβαίων συµφερόντων. Είµαστε κάθετα αντίθετοι µε τις συµφωνίες κερδοφορί-
ας των µονοπωλιακών οµίλων, τις συµφωνίες που εκφράζουν συµφέροντα των αστι-
κών τάξεων και όχι των λαών, έχουν κληρονοµηθεί ή ανακύψει σε συνθήκες ανταγωνι-
σµού γειτονικών καπιταλιστικών κρατών. 



Η αναζωπύρωση της πανδηµίας στην Ελλάδα φέρει τη 
σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής, που έπαιξε την υγεία 
του λαού στον τζόγο των µεγάλων επιχειρηµατικών συµ-
φερόντων, ειδικά στον Τουρισµό και τις Μεταφορές, που 
έκανε «εκπτώσεις» στα υγειονοµικά πρωτόκολλα και τα µέ-
τρα προστασίας. Άλλωστε, και από την αρχή της διαχείρι-
σης, κριτήριο δεν ήταν η υγεία του λαού, όπως υποκριτικά 
έλεγε η κυβέρνηση, αλλά το να µη γονατίσει το ρηµαγµένο 
δηµόσιο σύστηµα Υγείας, που µε ευθύνη της σηµερινής και 
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων βρίσκεται στη ση-
µερινή κατάσταση. Κριτήριο ήταν να ελεγχθούν καλύτερα 
οι συνέπειες της πανδηµίας στην οικονοµία, κυρίως κατά 
την τουριστική περίοδο, να αποφευχθούν τριγµοί στην κυ-
βερνητική σταθερότητα από µια ανεξέλεγκτη έξαρση της 
πανδηµίας, όπως αυτή που είδαµε σε άλλες χώρες της ΕΕ 
και των ΗΠΑ. Κριτήριο ήταν, εποµένως, η εύρυθµη λει-
τουργία του καπιταλισµού. Η διεθνής, µάλιστα, δυσκολία 
του συστήµατος στην αντιµετώπιση της πανδηµίας, µε τις 
εκατόµβες νεκρών, φανερώνει ότι το πρόβληµα είναι βα-
θύτερο, οφείλεται συνολικά στην αντιµετώπιση της υγείας 
ως εµπορεύµατος, στη βαρβαρότητα του συστήµατος.

Από τη µια, περιορισµός στο ελάχιστο κάθε προληπτικού 
µέτρου που θα απέτρεπε τους τουρίστες - πελάτες, συνω-
στισµός στα Μέσα Μεταφοράς, ελλιπή µέτρα στις δοµές 
ηλικιωµένων και προσφύγων - µεταναστών, αυξάνοντας 
την πιθανότητα ακόµα και µαζικών κρουσµάτων και, από 
την άλλη, «νουθεσίες» προς τον λαό για την τήρηση των 
προληπτικών µέτρων, προσαρµόζοντας και κάποια επι-
στηµονικά δεδοµένα. Την ίδια στιγµή, η µεγαλοεργοδοσία 
αποκρύπτει κρούσµατα κορονοϊού σε χώρους δουλειάς, 

ενώ απαιτεί ακόµη και την προσέλευση στη δουλειά εργα-
ζοµένων που θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα. 

Η αύξηση των κρουσµάτων, η όποια χαλαρότητα καλλι-
εργήθηκε είναι ο καθρέφτης της δικής της ανευθυνότητας, 
των παλινωδιών και των αντιφάσεών της στα µέτρα προ-
στασίας, κυρίως όµως της υποταγής της δηµόσιας υγείας 
στην κερδοφορία των µεγαλοεπιχειρηµατιών.

Η ανησυχία γίνεται ακόµη µεγαλύτερη ενόψει της έναρξης 
της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς, που ξεκινά µε τεράστιες 
ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και υποδοµές, ως αποτέλε-
σµα της πολιτικής όλων των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων. 
Αυτές οι ελλείψεις είναι που διαµορφώνουν συνθήκες 
συγχρωτισµού στα σχολεία. 

Το πιο σηµαντικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε 
τον κερδισµένο χρόνο από τις θυσίες του λαού, για να 
θωρακίσει το δηµόσιο σύστηµα Υγείας από ένα αναµενό-
µενο δεύτερο κύµα στις συνθήκες του χειµώνα και από 
τον κίνδυνο αδυναµίας κάλυψης οξυµένων αναγκών για 
άλλες σοβαρές ασθένειες (όπως προγραµµατισµένα χει-
ρουργεία, που αναβλήθηκαν στο πρώτο κύµα µε το γενι-
κό lockdown).

Οι κλίνες και οι ΜΕΘ, η περιορισµένη αύξησή τους, για τις 
οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν επαρκούν ούτε για 
τις τρέχουσες ανάγκες, πόσο µάλλον για συνθήκες παν-
δηµίας. Η αναµονή για κρεβάτι σε ΜΕΘ σε «κανονικές» 
συνθήκες φτάνει µέχρι και τους 50 ασθενείς τη µέρα, ενώ 
το χειµώνα, µε την έξαρση της γρίπης, ξεπερνά τους 100.

� Να γίνουν µαζικές προσλήψεις µόνιµων ιατρών και 
νοσηλευτών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και 
τα Νοσοκοµεία, καµία απόλυση, µονιµοποίηση όλων 
των συµβασιούχων και των επικουρικών. 

� Μαζικά, επαναλαµβανόµενα τεστ στους εργαζόµενους 
στην Υγεία και την Πρόνοια, στα ΜΜΜ, στην Εστίαση, 
στον Τουρισµό, στο Εµπόριο αλλά και στους µεγάλους 
χώρους δουλειάς (εργοστάσια κ.τ.λ.).

� Να ανοίξουν όλες οι µονάδες Υγείας και τα προνοιακά 
ιδρύµατα για ανάπηρους και χρόνιους πάσχοντες, που 
έκλεισαν τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας πλήρες 
µόνιµο προσωπικό και ανάλογες υποδοµές λειτουργίας.

� Σχέδιο επίταξης όλων των δοµών και υπηρεσιών του 
ιδιωτικού τοµέα Υγείας και Πρόνοιας, για να µπει σε 
εφαρµογή, ανάλογα µε τις ανάγκες (π.χ. και για τα τεστ 
µοριακού ελέγχου).

� Μέτρα προστασίας των εργαζοµένων στους τόπους 
δουλειάς µε όλα τα απαραίτητα µέσα για την υγεία και 
την ασφάλειά τους.

� ∆ωρεάν χορήγηση του αντιγριπικού εµβολίου και για 
τον πνευµονιόκοκκο. 

� Κατεπείγουσες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στα 
Μέσα Μεταφοράς για να αυξηθούν τα δροµολόγια, 
για να µειωθεί ο συγχρωτισµός, µε ταυτόχρονη µείωση 
στην πληρότητα των πλοίων και των αεροπλάνων, µε 
παράλληλη µείωση της τιµής των εισιτηρίων.

� Αποφασιστική µείωση του αριθµού µαθητών ανά 
τάξη, ώστε κανένα τµήµα να µην έχει πάνω από 15 µα-
θητές. 

� Ανάπτυξη δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
που θα εκφράζεται συγκεκριµένα και στα σχολεία. Με 
παρουσία νοσηλευτών στις σχολικές µονάδες, µε πρό-
βλεψη σταθερής παρουσίας γιατρών σε οµάδες σχολεί-
ων ή και µόνιµης παρουσίας σε πολυπληθή σχολεία.

� Έκτακτα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό 
για µαζικούς διορισµούς εκπαιδευτικών και άλλων ερ-
γαζοµένων, για την αναβάθµιση υποδοµών και εξο-
πλισµού, για καθαριότητα και έλεγχο εφαρµογής των 
µέτρων υγιεινής και των ατοµικών µέσων προστασίας 
κ.λπ., στις εκπαιδευτικές δοµές όλων των βαθµίδων και 
για την προσχολική ηλικία.

Άµεσα απαιτείται:

Για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού 
από την πανδηµία και την κρατική πολιτική.3



Η πανδηµία επέδρασε σαν καταλύτης για το ξέσπασµα 
µιας νέας και βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης σε παγκό-
σµια διάσταση, αφού τα σηµάδια ήταν ορατά από πριν. 
Η κρίση προέκυψε από την «κανονικότητα» των αντιφά-
σεων του καπιταλιστικού συστήµατος και κανένα µείγµα 
διαχείρισης δεν µπορεί να αποτρέψει την εκδήλωσή της.

Η υιοθέτηση επεκτατικής - κεϊνσιανής πολιτικής από την 
ΕΕ και τα καπιταλιστικά κράτη, δηλαδή η µεγαλύτερη 
κρατική παρέµβαση, µε διάθεση κεφαλαίων στους επι-
χειρηµατικούς οµίλους και άλλα παρόµοια µέτρα, που 
είναι αναγκαία για την καπιταλιστική οικονοµική ανά-
καµψη, δεν θα φέρει δυναµική ανάπτυξη, ούτε καν στο 
όποιο επίπεδο του παρελθόντος, γιατί και η προηγούµε-
νη καπιταλιστική ανάκαµψη ήταν ασθενική, δεν έφτασε 
στα προ κρίσης επίπεδα. Παραµένει και οξύνεται το βα-
σικό πρόβληµα του καπιταλισµού, να επανέλθει σε πα-
λαιότερους ρυθµούς ανάπτυξης και να διαχειριστεί την 
υπερσυσσώρευση κεφαλαίου, το χρέος κ.λπ.

Πολύ περισσότερο, από αυτήν την ανάπτυξη δεν θα 
ωφεληθούν οι εργαζόµενοι, ενώ  συνεχίζεται και η µε-
γάλη επίθεση στο εργατικό - λαϊκό εισόδηµα και όλα τα 
δικαιώµατα. Η µεγαλύτερη κρατική παρέµβαση, άλλω-
στε, φορτώνει ξανά, µε διαφορετικό τρόπο, τα βάρη στις 
πλάτες του λαού. Ο λαός καλείται να αποπληρώσει τα 
νέα κρατικά δάνεια και να σηκώσει τα βάρη των ζηµιο-
γόνων ιδιωτικών επιχειρηµατικών οµίλων.

Γι΄ αυτό κι αυτή η πολιτική δεν συνιστά φιλολαϊκή στρο-
φή, όπως ισχυρίζονται ιδιαίτερα δυνάµεις σοσιαλδηµο-
κρατικού προσανατολισµού, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατη-
γορεί τη Ν∆ ότι «δεν µπορεί να εφαρµόσει µια τέτοια 
πολιτική γιατί δεν την πιστεύει». Αποδεικνύεται ότι τα 
αστικά κόµµατα, παρά τις διαφορές τους, έχουν δυνα-

τότητα προσαρµογής στις κάθε φορά ανάγκες και προ-
τεραιότητες του καπιταλιστικού συστήµατος. Το ίδιο, άλ-
λωστε, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, υιοθετώντας 
πολιτικές που δήθεν πριν αντιπάλευε. Αποδεικνύεται, 
επίσης, πως το αστικό κράτος, όχι µόνο δεν είναι «πάνω 
από τάξεις», αλλά παρεµβαίνει µε απόλυτο κριτήριο τη 
σωτηρία του καπιταλιστικού συστήµατος. 

Τα χρήµατα, που κατευθύνονται στη στήριξη του κεφα-
λαίου, µέσω κρατικών επιδοτήσεων, απαλλάσσοντας 
τους επιχειρηµατίες από χρέη και ζηµιές, θα βγουν πάλι 
από το ξεζούµισµα και τη φοροληστεία των εργαζοµέ-
νων και των λαϊκών στρωµάτων. 

Η κατάσταση που διαµορφώνεται στους χώρους δου-
λειάς, µε την αξιοποίηση της πανδηµίας, είναι εκρηκτι-
κή και δεν εξωραΐζεται µε τα ψίχουλα των επιδοτήσεων, 
όπως π.χ. το πρόγραµµα ΣΥΝ-Εργασία, από το οποίο 
ωφεληµένη βγαίνει πάλι η µεγαλοεργοδοσία, µε την επι-
δότηση των µισθών. Η ανεργία, οι απολύσεις, η ηµιαπα-
σχόληση, η ραγδαία διεύρυνση των ελαστικών µορφών 
εργασίας, η εντατικοποίηση, οι άδειες ειδικού σκοπού, 
η επέκταση της τηλεργασίας, η αύξηση του απλήρωτου 
εργάσιµου χρόνου, οι απλήρωτες υπερωρίες σε περί-
πτωση προληπτικής καραντίνας εργαζοµένων, οι µει-
ώσεις µισθών, τα χρέη νοικοκυριών, αυτοαπασχολου-
µένων, µικροµεσαίων αγροτών «χτυπάνε κόκκινο». Τα 
µέτρα αυτά, που πέρασαν µε τις διάφορες κυβερνητικές 
Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δεν πρόκειται να 
φύγουν µε τον κορονοϊό, αν το ίδιο το εργατικό - λαϊκό 
κίνηµα δεν επιβάλει την κατάργησή τους. Το ίδιο, άλλω-
στε, έγινε µε την «έκτακτη προσωρινή νοµοθεσία» των 
µνηµονίων που µονιµοποιήθηκε από όλες τις κυβερνή-
σεις.

Για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών δικαιωµάτων 
στις συνθήκες της νέας καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης.4

Χρειάζεται να δυναµώσει η εργατική - λαϊκή πάλη για:

� Να καταργηθούν άµεσα οι αντεργατικές - αντιλαϊκές διατάξεις των ΠΝΠ.
� Να εξασφαλιστεί εισόδηµα που να ανταποκρίνεται στις οξυµένες ανάγκες για 
όλους τους εργαζόµενους και ανέργους.
� Να µη γίνει κανένας πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας, καµιά διακοπή σε λαϊκή 
κατοικία για χρέη σε νερό, ρεύµα, τηλέφωνο.
� Να µειωθεί ο εργάσιµος χρόνος, χωρίς µειώσεις µισθών. Κατάργηση όλων των 
µορφών ελαστικής εργασίας.
� Κοινωνική Ασφάλιση υποχρεωτική για όλους και όλες, µε µείωση έως κατάργη-
ση των εισφορών των εργαζοµένων. Να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία. Υγεία 
- Πρόνοια αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν για όλους.
� Άµεση στήριξη των αυτοαπαχολουµένων µε κατοχύρωση αφορολόγητου ορίου 
στα 12.000 ευρώ και διαγραφή µέρους χρεών σε τράπεζες και ∆ηµόσιο.
� Κατοχύρωση κατώτερων εγγυηµένων τιµών στα αγροτικά προϊόντα.



∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο, πολύ περισσότερο που 
οι εξελίξεις µπορεί να είναι καταιγιστικές και απρόβλε-
πτες. Το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, το ταξικά προσανατολισµένο ερ-
γατικό κίνηµα έχουν αποδείξει ότι µπορούν να συνδυ-
άζουν αυτόν τον αγώνα µε την αναγκαία τήρηση των 
µέτρων προστασίας του λαού, σε συνθήκες πανδηµίας, 
όπως η σηµερινή.

Τα νέα µέτρα, που ετοιµάζεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση 
στη Θεσσαλονίκη, δεν θα φέρουν τίποτε ωφέλιµο για 
τον λαό. Αυτό προκύπτει από τις προτάσεις της Επιτρο-
πής Πισσαρίδη όπως και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο.

Αυτός ο αγώνας πρέπει να οργανωθεί µε ανοιχτό το 
µέτωπο σε λογικές και απόψεις, που καλλιεργούνται µε-
θοδικά από την κυβέρνηση, τα άλλα αστικά κόµµατα, 
διάφορους  µηχανισµούς του συστήµατος και ενισχύουν 
τη συντηρητικοποίηση, τον φόβο, την παθητικοποίηση, 
σε τελική ανάλυση οδηγούν από τον ένα ή άλλον δρόµο 
στον αφοπλισµό εργατικών - λαϊκών δυνάµεων. 

Τέτοιες είναι, για παράδειγµα, οι θέσεις που ενοχοποι-
ούν αποκλειστικά τον λαό, αλλά και τη λαϊκή πάλη για 
την εξέλιξη της πανδηµίας και των επιπτώσεών της, στο 
όνοµα µιας ψευδεπίγραφης ατοµικής ευθύνης, ενώ την 
ίδια στιγµή εξωραΐζουν το ρόλο του κράτους και συγκα-
λύπτουν τις κυβερνητικές ευθύνες στη λήψη των ανα-
γκαίων µέτρων προστασίας της ζωής, της υγείας, του 
εισοδήµατος του λαού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξιο-
ποιούνται και οι διάφορες θεωρίες συνωµοσίας, ανορ-
θολογικές και µεταφυσικές εξηγήσεις για την προέλευση 
και εξέλιξη της πανδηµίας. 

Κυρίως, όµως, είναι η άποψη που καλεί σε «εθνική οµο-
ψυχία και συνεννόηση για την αντιµετώπιση των πρωτό-
γνωρων δυσκολιών» και που προβάλλεται συστηµατικά 
τόσο από τη Ν∆, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ - στο όνοµα 
µιας «υπεύθυνης» πλην όµως άσφαιρης αντιπολίτευσης 
- το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόµµατα. Αυτή η θέση ουσιαστι-
κά καλεί τον λαό να υποστείλει τη σηµαία των διεκδική-
σεων για τις  ανάγκες του, να συναινέσει στους στόχους 
της αστικής τάξης, παρουσιάζοντάς τους ως «εθνικούς» 

Το τελευταίο διάστηµα, η κυβέρνηση της Ν∆ ενίσχυσε το 
νοµικό οπλοστάσιο για την ένταση της καταστολής των 
λαϊκών αγώνων, επιβεβαιώνοντας ότι η αντιλαϊκή οικο-
νοµική πολιτική πάει χέρι - χέρι µε την κρατική καταστο-
λή και τον αυταρχισµό. Ο νόµος για τον περιορισµό των 
διαδηλώσεων σε συνδυασµό µε τα - ευρωενωσιακής 
έµπνευσης - µέτρα κατά του λεγόµενου «ριζοσπαστι-
σµού» έρχονται να συµπληρώσουν το θεσµικό πλαίσιο 
περιορισµού του απεργιακού δικαιώµατος, των κινητο-
ποιήσεων ενάντια στους πλειστηριασµούς κ.λπ. που δια-
µόρφωσαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις.

Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση και οι διάφοροι προπα-
γανδιστικοί της µηχανισµοί εντείνουν τον αντικοµµουνι-
σµό και την επίθεση στο ΚΚΕ, µε αφορµή κυρίως την 
απόφαση για παρουσία εκπροσώπου της κυβέρνησης 
στις εκδηλώσεις της Ένωσης  Αποστράτων στον Γράµµο 
και την επιβολή προστίµου για τα οικονοµικά του Κόµ-
µατος. 

Η πάλη απέναντι στην κρατική καταστολή, την εργοδοτι-
κή τροµοκρατία και τον αυταρχισµό, απέναντι στην επί-
θεση στα λαϊκά συνδικαλιστικά δικαιώµατα, στα δικαι-
ώµατα των προσφύγων και µεταναστών πρέπει να µπει 
στην προµετωπίδα της πάλης του ταξικού εργατικού κι-
νήµατος και της Κοινωνικής Συµµαχίας, ξεκινώντας από 

τους χώρους δουλειάς. Σε αυτόν τον αγώνα µπορεί και 
πρέπει να συνεισφέρει κάθε εργαζόµενος, προοδευτικός 
άνθρωπος, επιστήµονας, καλλιτέχνης, νοµικός κ.λπ. Ιδι-
αίτερης σηµασίας µέτωπο είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής 
που µπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης.

Η υπεράσπιση των λαϊκών, συνδικαλιστικών δικαιω-
µάτων θα στηρίζεται στην οργανωµένη απειθαρχία του 
ταξικού κινήµατος, µε στόχο την ακύρωση στην πράξη 
των αντιδραστικών νόµων. Κυρίως, όµως, αυτός ο αγώ-
νας θα ενισχύει τον συνολικό αντικαπιταλιστικό - αντι-
µονοπωλιακό προσανατολισµό της πάλης, την ανάδειξη 
της ταξικής ουσίας της αστικής δηµοκρατίας, κόντρα σε 
λογικές που αποσπούν την καταστολή από τον καπιταλι-
στικό εκµεταλλευτικό χαρακτήρα του αστικού κράτους, 
ενισχύοντας τα κάλπικα δίπολα (πρόοδος - συντήρηση) 
και διευκολύνοντας τις αυταπάτες µιας µελλοντικής σο-
σιαλδηµοκρατικής κυβερνητικής διαχείρισης. 

Να καταργηθούν άµεσα: 

Ο νόµος περιορισµού του απεργιακού δικαιώµατος 
που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συ-
µπληρώθηκε από τη Ν∆, και ο νόµος  απαγόρευσης 
και περιορισµού των διαδηλώσεων που ψήφισε η κυ-
βέρνηση της Ν∆.

Για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών δικαιωµάτων 
στις συνθήκες της νέας καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης.

Για την υπεράσπιση των λαϊκών συνδικαλιστικών δικαιωµάτων 
και ελευθεριών.5

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, είναι επείγουσα ανάγκη οι Κοµµατικές 
Οργανώσεις, η ΚΝΕ, οι φίλοι και οπαδοί του Κόµµατος να βρεθούν από 
τώρα σε θέση µάχης για την οργάνωση της εργατικής - λαϊκής αντεπίθεσης.6



και -στην «καλύτερη» περίπτωση- να επιλέγει κάθε 
φορά τους διαχειριστές της ίδιας επικίνδυνης αντιλαϊκής 
στρατηγικής. Οι εξελίξεις έφεραν ξανά στο προσκήνιο 
τη χρεοκοπία του λεγόµενου µοντέλου της «εξωστρέφει-
ας», που είχαν κάνει σηµαία τους όλες οι κυβερνήσεις, 
αναγορεύοντας τον Τουρισµό σε «ατµοµηχανή» της οι-
κονοµίας, υπονοµεύοντας παράλληλα τις παραγωγικές 
δυνατότητες της χώρας.

Στην πραγµατικότητα, αυτές οι δύσκολες και σύνθετες 
συνθήκες φέρνουν ακόµη περισσότερο στην επιφάνεια 
τις αγεφύρωτες ταξικές αντιθέσεις που υπάρχουν µέσα 
στην κοινωνία και αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει - και 
ούτε µπορεί να υπάρξει - κοινό συµφέρον ανάµεσα στο 
κεφάλαιο, από τη µια µεριά, και την εργατική τάξη, τον 
λαό, από την άλλη. Το ξεπέρασµα της οικονοµικής κρί-
σης και η αντιµετώπιση των οξυµένων ανταγωνισµών 
απαιτούν την περαιτέρω συντριβή των εργατικών - λα-
ϊκών δικαιωµάτων, αλλά και νέο γύρο πολεµικών ανα-
µετρήσεων. Η ίδια η εξέλιξη και διαχείριση της πανδη-
µίας, µε επίκεντρο την κερδοφορία των µονοπωλιακών 
οµίλων και τη δηµοσιονοµική σταθερότητα του αστικού 
κράτους, έφερε, για µια ακόµη φορά, στο προσκήνιο τη 
βαρβαρότητα και τη σήψη του ίδιου του καπιταλιστικού 
συστήµατος. Γι΄ αυτό και το αστικό κράτος - ειδικά σε 
τέτοιες συνθήκες - εντείνει την ιδεολογική και πολιτική 
του παρέµβαση, συνδυάζοντας µεθόδους και µέσα µε 
εκείνα της χειραγώγησης και της καταστολής.

Από τις ίδιες τις εξελίξεις (όξυνση ιµπεριαλιστικών αντα-
γωνισµών και κίνδυνοι πολεµικών συγκρούσεων, παν-
δηµία και διαχείριση της οικονοµικής κρίσης), µπαίνει 
στο επίκεντρο το ζήτηµα της µοναδικής πραγµατικής 
διεξόδου από την πλευρά των εργατικών - λαϊκών συµ-
φερόντων. 

Η αναγκαιότητα να σπάσει ο φαύλος κύκλος των αντι-
φάσεων ενός συστήµατος, που αδυνατεί να ικανοποιή-
σει ζωτικά δικαιώµατα και ανάγκες για τη µεγάλη λαϊκή 
πλειοψηφία, την ίδια ακριβώς στιγµή που η άνοδος της 
παραγωγικότητας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της 
επιστήµης διαµορφώνουν προϋποθέσεις για άλµατα 
στη ριζική βελτίωση και αντιµετώπιση των κοινωνικών 
προβληµάτων. Αναδεικνύεται ακόµη περισσότερο και µε 
πιο παραστατικό τρόπο το πώς η οργάνωση της οικονο-
µίας µε κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, η εξουσία στα 
χέρια µιας κοινωνικής µειοψηφίας, των εκπροσώπων 
των µονοπωλιακών οµίλων, γίνεται εµπόδιο για την κοι-
νωνική πρόοδο και ευηµερία. Συσσωρεύονται στοιχεία 
που φανερώνουν την αναγκαιότητα του σοσιαλισµού 
-   κοµµουνισµού, δηλαδή της εργατικής εξουσίας, για 
τη θεµελίωση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του κεντρικού 
επιστηµονικού σχεδιασµού της οικονοµίας, µε κριτήριο 
την διευρυνόµενη ικανοποίηση όλων των κοινωνικών 
αναγκών. 

Το ΚΚΕ είναι το µοναδικό κόµµα που όχι µόνο έχει ως 
Πρόγραµµα αυτήν την διέξοδο, αλλά και δεν αποκόβει 
από αυτόν το δρόµο την πάλη για όλα τα εργατικά - λα-
ϊκά προβλήµατα, τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις 
σε αυτά. Είναι και το µοναδικό κόµµα που διαθέτει όλες 
του τις δυνάµεις, ώστε ο λαός µας, οι εργαζόµενοι να 
πιστέψουν στη δύναµη και τη δυνατότητά τους να καθο-
ρίσουν τις εξελίξεις, να βάλουν τη δική τους σφραγίδα, 
να υλοποιήσουν αυτήν τη διέξοδο. Τα µέλη και τα στε-
λέχη του ΚΚΕ παλεύουν από κάθε µετερίζι σε αυτήν την 
κατεύθυνση, πρωτοστατούν στην οργάνωση των εργα-
τικών - λαϊκών αγώνων για όλα τα προβλήµατα, διεξά-
γουν την ιδεολογικοπολιτική  διαπάλη µε τις αντιλήψεις, 
τις διαστρεβλώσεις, τις προκαταλήψεις, που θεωρούν 
αιώνιο το σηµερινό σύστηµα, παρόλο που σαπίζει και 
που προβάλλουν ως µοναδική δήθεν διέξοδο για τον 
λαό την ολοένα και µεγαλύτερη προσαρµογή των ανα-
γκών και δικαιωµάτων του στα όρια που το καπιταλι-
στικό σύστηµα θέτει, µε βάση τους «εκσυγχρονισµούς» 
και τις «αναδιαρθρώσεις» του. Αξιοποιούν τα διάφορα 
µέτωπα πάλης για να δείξουν τις δυνατότητες του άλλου 
δρόµου ανάπτυξης, του σοσιαλισµού, καθώς και ότι σή-
µερα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες στην Ελλάδα.
            
Γι΄ αυτό, άλλωστε, οι κοµµουνιστές και οι κοµµουνίστρι-
ες δίνουν τη µάχη, ώστε ο καθηµερινός αγώνας να µην 
εγκλωβίζεται στις διάφορες παραλλαγές της αστικής 
κυβερνητικής διαχείρισης και στα όρια που καθορίζο-
νται από τους διεθνείς ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς 
- ΕΕ, ΝΑΤΟ, ∆ΝΤ κ.λπ. Υπάρχει, πλέον, πλούσια πείρα 
στον λαό, από τη δεκαετία που προηγήθηκε και τη στά-
ση όλων των κυβερνήσεων, για να ξεπεράσει τις παγίδες 
και τα κάλπικα διλήµµατα, που του στήνουν η κυβέρνη-
ση της Ν∆, ο ΣΥΡΙΖΑ - ως ο νέος φορέας της σοσιαλδη-
µοκρατίας - το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόµµατα, στο πλαίσιο 
της συνεχούς αναµόρφωσης του αστικού πολιτικού συ-
στήµατος.

∆ίνουµε τη µάχη, ώστε οι καθηµερινοί αγώνες στα 
διάφορα µέτωπα να οδηγούν στην ενίσχυση του τα-
ξικά προσανατολισµένου εργατικού κινήµατος, σε 
µαζική συµµετοχή στα εργατικά σωµατεία, στους φο-
ρείς των αυτοαπασχολουµένων - επαγγελµατιών, των 
αγροτών, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήµατος, 
των µαθητών, των φοιτητών. Να δυναµώνει η κοινή 
δράση, η Κοινωνική Συµµαχία, σε αντικαπιταλιστική - 
αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση, η σύγκρουση µε τους 
ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, να ανοίγει ο δρόµος 
στην πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας. 

Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους είναι ανα-
γκαίο όσο ποτέ σήµερα ακόµα περισσότερο να δυνα-
µώσει η συµπόρευση µε το ΚΚΕ.
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